
Wij hebben het nancieel verslag 2010 
afgerond en behandeld. De kascom -
missie, gevormd door Erik Smink en 
Willem Nijmeijer, heeft de stukken 
beoordeeld en in orde bevonden. 

Op een paar uitzonderingen na ver-
loopt de verstrekking van de boek -
houding zonder problemen. Ook voor 
2011 rekenen wij op de medewerking 
waarbij wij wederom aandacht vragen 
voor een goede verantwoording van 
de werkgroepen naar de achterban. 
Wij bedoelen hiermee dat het de boe-
ken zichtbaar moeten worden gecon-
troleerd door een kascommissie. Wij 
werken als vrijwilligers met geld, ver -
kregen uit giften, donaties en acties. 
D nanciële gang van zaken is geen 
zaak van alleen de penningmeester. 
Het is een goede zaak dat ook andere 
betrokkenen inzicht hebben en zich 
verantwoordelijk voelen.

In 2010 hebben wij op verschillende 
terreinen activiteiten uitgevoerd en 
verder ontwikkeld. De belangrijkste 
onderdelen zijn kinderuitwisselings -
programma’s, kinderhulp naar en 
in ziekenhuizen nanciële adoptie 
voor o.a. studie, humanitair trans -
port, bouw- en landbouwprojecten. 
De zaken verlopen helaas niet altijd 
zoals wij dat graag zien. Wij maken 
dat ook jaarlijks duidelijk aan de Wit 
Russische autoriteiten. Een van onze 
doelstellingen is het steunen van privé 
landbouwers en landbouwinitiatieven 
te ontwikkelen. Wij organiseren o.a. 
seminaries met Nederlandse trainers 
en bieden excursies aan. De school -
projecten met landbouwprojecten zijn 
zeer succesvol gebleken. Zo hebben 
wij voor scholen programma’s ontwik -
keld zodat de scholen producten 
verbouwen en deze kunnen verkopen. 

Wij hebben in 2010 zes vrachtwagens Wij hebben in 2010 zes vrachtwagens 
van 80 m3  aan humanitaire goederen 
naar Wit Rusland gebracht. In 2009 usland gebracht. In 2009 
waren dat 8 vrachtwagens. De aanvoer 
van goederen loopt snel terug. 

In 2010 hebben 5 werkgroepen groe-
pen kinderen naar Nederland gehaald. 
Daarnaast zijn er tijdens de zomer -
vakantie en tijdens de kerst nog veel 
Vrienden uit Wit Rusland uitgenodigd 
door de gastgezinnen.

De werkgroepen hebben voor bijna 
€ 160.000 aan voedselpakketten, 
verbouwingen, agri-projecten enz. 
gesponsord of gerealiseerd.gesponsord of gerealiseerd.

Hieronder volgt een beknopt overzicht 
van de baten en lasten 2010.

Baten
Donaties 80.200
Doorberekening werkgroepen 27.700
Diverse projecten 11.000
VoedselpakkettenVV 29.000
Landbouwprojecten 1.200
Opbrengst bus 132.300
Opbrengst visa 6.500
Overige baten 34.700
totaal baten ¤ 322.600

Lasten
Kosten organisatie 21.500
Projecten 249.900
totaal lasten ¤ 271.400
Voordelig saldo 51.200

Projecten werkgroepen -217.000
Baten werkgroepen 232.000
Totaal resultaat 
incl. werkgroepen  66.200

Wij hebben 2010 afgesloten met een 
overschot van ¤ 66.000. Ten opzichte 
van 2009 een verbetering van 
¤ 100.000.  Dit is met name veroor -
zaakt doordat de werkgroepen 
¤ 51.000 minder hebben besteed dan 
ontvangen. Ook zijn de organisatie -
kosten aanzienlijk afgenomen.

Jannes te Velde 
Penningmeester SR K

SR K projecten over 2011
 Gerealiseerd  Bestemmingen

 door werkgroep Bedrag

BeriozaBerioza Zwijndrecht 1440
Gomel KoekangeKoekange 30003000

Verxnedvinsk.erxnedvinsk. Putten 26602660
SSchool en SSport 
artikelen Kalinkoviciartikelen Kalinkovici Meppel 825
Gymnatiekymnatiek
materialen Chizagmaterialen Chizaga BergBergentheim 1100

Stolin OnstwedOnstwedde 62606260

BerezinoBerezino BergentheimBergentheim 20002000

AgriSSeeds SR SR K 242512425

MiheevkMiheevka leeuwarleeuwarden 1000

Shumihumilino zuidwolzuidwolde 1100
Wasmachine /DrogWasmachine /Droger 
MiheevkMiheevka leeuwarleeuwarden 1100

ChasnikiChasniki DDen Ham 1000
KKamen NieuwlNieuwlande 1804180

BeriozaBerioza BergBergentheim 1000
S hoolproject choolproject SSirirod, 
Avtuki, Zamostjvtuki, Zamostje 
dorpen MeppeMeppel 750 4750
PryzPryzani, Rovbiovbis, 
Seleseles Zwijndrecht  1500
Verzorgings-
producten Barovlani Barneveld 1100
V-dvinsk-dvinsk Putten 3400
Ziekenhuisapparatuur 
OstrosisistkiyOstrosisistkiy slapend rijkslapend rijk 7856
Barneveld voedselpak.voedselpak. 1000
Voedselpakketten 
BorovlianyBorovliany N’schutN’schut 3000
Houtproject V-dvinsk.-dvinsk. 176
Borovliany 

rs Barneveld 3790,5

Voedselpakketten 
Dribin Dronrijp 20202020
Agriprojectgriproject Hardenberg 

diaconie 750
Agriproject Dronrijp 500
Agriproject Zwijndrecht 500
Agriproject Stiens 750
Agriprojectgriproject Diever 750

Financieel jaarverslag 2010
Voedselpakketten


