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Voorwoord van de voorzitter 
Eind februari 2022, waar de hele wereld zag dat Rusland troepen aan het opbouwen was rondom 
Oekraïne dachten de mensen daar dat het allemaal wel mee zou vallen. Ze kenden de dreiging van 
Rusland inmiddels en hadden totaal niet verwacht dat op 24 februari in de nacht Rusland hun land 
zou aanvallen.  
 
Voor mij als oprichter reden om iets te doen. Iets te doen om deze mensen te helpen. En na veel 
kritische vragen van mijn omgeving (in je eentje maak je toch geen verschil? Of wat motiveert je om 
juist deze mensen te gaan helpen?). Allemaal terechte vragen en punten maar dit heeft mij er niet 
van weerhouden om in actie te komen. Eerste actie de ik heb ondernomen is een plan maken en op 
papier zetten. Hoe kan ik zoveel mogelijk mensen helpen? Waar begin ik? Wat heeft prioriteit?  
 
Gelukkig kreeg ik al snel veel steun van omwonenden, lokale ondernemers maar ook vrijwilligers die 
hetzelfde doel hadden en echt iets wilden doen. Begin maart is het burgerinitiatief officieel een 
stichting geworden en zijn we samenwerkingen aangegaan met partijen als Vluchtelingenwerk, Rode 
Kruis, Leger des Heils, gemeentes en TakecareBNB. En waar de samenwerkingen groeiden groeide 
ook het aantal vrijwilligers mee. Inmiddels zijn wij met 8 vrijwilligers incl. 3 bestuursleden dagelijks 
actief om onze doelen te behalen. We delen één gezamenlijk gevoel en dat is een boost aan energie 
als je weer een bus vol hulpgoederen hebt kunnen afgeven. Of als je weer een gezin hebt kunnen 
opvangen bij een gastgezin in de buurt. Of als een lokale ondernemer belt dat ze iets voor ons willen 
doen. Het geeft energie en kracht om onze doelen voort te zetten, want samen bereik je meer dan 
alleen. 
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1. Verslag van het bestuur 

1.1 Missie van de stichting 
Op basis van de hierboven beschreven visie is het onze missie om steun te bieden aan Oekraïense 
mensen die naar onze regio zijn gevlucht én de mensen die in Oekraïne zijn gebleven.  
 
Wat betreft de eerste groep gaat het erom hen en de gastgezinnen waar ze verblijven te helpen hun 
weg te vinden in de Nederlandse samenleving.  
 
Veel Oekraïense mensen kiezen ervoor om ook deze winter in Oekraïne te blijven onder steeds 
moeilijker omstandigheden en toenemende tekorten. Van onze contacten in Oekraïne krijgen we 
door waar met name behoefte aan bestaat. Onze inzet is erop gericht om donaties in geld en 
hulpgoederen te vragen en direct naar een lokale stichting in Oekraïne te brengen die ervoor zorgt 
dat de spullen terecht komen bij diegenen die het het hardst nodig hebben. En daarnaast is onze 
inzet er ook op gericht om kleinschalige, lokale opbouwprojecten te ondersteunen. 
 
Om dat te bereiken benaderen we in onze regio particulieren en bedrijven om te doneren in geld en 
goederen, zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte ter plekke.  Daartoe onderhouden we 
contacten met landelijke hulporganisaties (TakecareBNB, Vluchtelingenwerk, Leger des Heils en Rode 
Kruis) en de gemeentelijke overheden in onze regio (Beuningen, Druten, West Maas en Waal en 
Wijchen). Daarnaast publiceren we over onze activiteiten en de besteding ingezamelde gelden en 
goederen. 
 
Onze kracht bestaat uit de korte lijnen en ons regionale netwerk waardoor we zaken snel voor elkaar 
kunnen krijgen. 
 
Kernpunten van onze stichting: 
• In nauwe samenwerking met Oekraïense mensen hier én in Oekraïne 
• Direct inspelend op wat het hardste nodig is 
• Volledig draaiend op vrijwilligers, dus minimale overheadkosten, waardoor minimaal 80% 
van de donaties direct ten gunste komt van de Oekraïense mensen die het het meest nodig hebben  
• Kleinschalig, regionaal, snel schakelend en gebruik makend van een groot regionaal netwerk. 

1.2 Activiteiten 
Het afgelopen jaar hebben wij veel financiële donaties mogen ontvangen van zowel bedrijven als 
particulieren. Ook hebben wij naast financiële donaties andere vormen van donaties mogen 
ontvangen. Denk hierbij aan gratis zaalhuur of korting bij activiteiten. Bedrijven die diensten voor ons 
geleverd hebben of bijvoorbeeld tegen kostprijs het onderhoud van de bus voor rekening hebben 
willen nemen. Maar ook af en toe een tank brandstof werd ons door de lokale ondernemers gegund. 
 
Begin dit jaar hebben wij getracht diverse activiteiten te ondernemen. Veelal met als doel de 
Oekraïense mensen samenbrengen. Met de financiële donaties die wij het afgelopen jaar hebben 
mogen ontvangen hebben wij de volgende activiteiten kunnen ondernemen. 
 

1.2.1 Benefietconcert (8 mei 2022 i.c.m. o.a. Agora theater) 
Begin mei hebben we vanuit de stichting in samenwerking met theater Agora en diverse andere 
partijen een benefietconcert georganiseerd. Tijdens dit concert werd de film Oorlogs Winter van Jan 
Terlouw gedraaid en waren er groep 8 leerlingen van diverse basisscholen aanwezig. Na afloop van 
de film mochten de kinderen onder leiding van Jochem van Gelder in gesprek met Jan Terlouw. Jan 
die zelf de tweede wereldoorlog had meegemaakt vertelde hoe hij dit had ervaren. De kinderen 
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vonden het heel boeiend en stelde goeie vragen. Na afloop konden de bezoekers (veelal ouders met 
hun kinderen) geld doneren waarmee het concert gefinancierd werd.   
 
1.2.2 Uitje Efteling (12 juli 2022) 
In juli zijn wij na veel voorbereiding en planning met uiteindelijk 2 volle touringcars vanuit Maas en 
Waal richting de Efteling gereden. Vooral Oekraïense kinderen die begeleid werden door onze 
vrijwilligers in combinatie met enkele ouders en Engelssprekende Oekraïense mensen. Het was een 
geweldige dag vooral voor de vele kinderen die hun ogen uitgekeken hebben. Alles was tot in de 
puntjes verzorgd en zelfs een tegoedbon voor wat eten was voorzien voor de Oekraïense mensen. De 
kosten voor de reis, entree en consumpties zijn allemaal door middel van donaties betaald en 
hiervoor zijn wij in het speciaal Den Bogerd, Agora en van Kraaij Educatie erg dankbaar. 
 

1.2.3 Open dag/ banenmarkt (28 juni 2022) 
Begin dit jaar kregen wij veel vragen van Oekraïense mensen of het mogelijk was om iets te 
organiseren voor en door de Oekraïense mensen. Een bijeenkomst om de mensen uit Oekraïne bij 
elkaar te brengen. Ontmoeten en samen zijn was het primaire doel. Als stichting hebben we hier een 
dag voor voorbereid waarin we niet alleen het samen zijn en samen komen als doel stelde maar ook 
een soort banenmarkt hebben opgezet. Lokale ondernemers die met een stand langs kwamen waar 
de Oekraïense mensen vragen konden stellen en hun interesse gewekt kon worden. Ze vroegen 
namelijk allemaal ‘’waar kunnen we werken’’. Om dit te stimuleren leek deze combinatie ons een 
goed plan. Het bleek een zeer geslaagde dag met een opkomst van ca. 400 Oekraïense mensen, een 
hapje een drankje en ca. 6 werkgevers die zich hebben kunnen presenteren. Voor de kinderen 
hebben wij een bedrijf gevonden die buiten op de parkeerplaats een springkussen wilde neer zetten 
waar ze zich lekker hebben kunnen vermaken.  
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2. Toekomst 
Het komende jaar willen wij zorgen dat wij verder gaan met de huidige bezigheden, opvangen van 
Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen in de regio. Het verzamelen, uitsorteren, transporteren en 
afgeven van humanitaire goederen in Oekraïne. En in nauwe verbinding blijven met instanties als 
gemeentes, hulporganisaties of andere relevantie organisaties. De stroom aan humanitaire goederen 
willen wij proberen te vergroten, hierin zijn wij wel volledig afhankelijk van donateurs zowel in 
financiële als goederen steun. Daarom zullen wij zorgen dat wij zo open en transparant mogelijk 
blijven opereren en het vertrouwen van de donateurs blijven vasthouden. Gelukkig hebben wij al de 
nodige toezeggingen van ondernemers die ons willen helpen bijvoorbeeld met transport middels 
vrachtwagens of leveranciers die ons goederen willen doneren. Met al deze steun zijn wij ervan 
overtuigd dat wij 2023 nog meer kunnen doen voor en in Oekraïne als 2022.  
 

3. Organisatie 
Wij zijn een kleine stichting met een enorm gemotiveerd en betrokken team van vrijwilligers. Het 
team bestaat uit 7 leden waarvan 3 bestuurders. Wij hebben dit jaar in de opstartfase alle 
voorbereidingen getroffen om een ANBI status aan te kunnen vragen en een CBF status te kunnen 
verkrijgen. Onze doelstelling is om deze erkenningen het eerste kwartaal 2023 ontvangen te hebben. 
 
Als stichting proberen wij toegankelijk te zijn voor iedereen. Iedereen kan ons via verschillende 
kanalen bereiken. Bijvoorbeeld via de website, sociale media maar ook fysiek of telefonisch.  
 
Openheid en transparantie is voor ons heel belangrijk en dit willen we ook uitstralen. Op onze 
website publiceren wij bijvoorbeeld alle relevante stukken van de stichting zoals onze inkomsten en 
uitgaves. De statuten van de stichting maar ook al onze leden staan op de website. Daarnaast delen 
wij reisverslagen van de gemaakte ritten naar Oekraïne en laten we hiermee zien waar de 
gedoneerde spullen heen gaan en kunnen hiermee laten zien dat de spullen daar terecht komen 
waar ze zo hard nodig zijn.  
 
Klachten of opmerkingen kunnen mensen ook via de diverse kanalen bij ons melden. Hiervoor 
hebben wij in ons beleidsplan een proces opgenomen en deze ook op onze website gepubliceerd. Tot 
op heden hebben wij nog geen klachten ontvangen. 
 

3.1 Bestuur 
Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Per december 2022 
heeft de stichting een nieuwe penningmeester en secretaris.  
 
Voorzitter:   dhr. M.W.A.F. Klaver 
Penningmeester: dhr. R.H. Peters (per december 2022 – tot december 2022 a.i. Ruud vd Klok) 

Secretaris:   dhr. S.W.H. Raaijmakers (per december 2022 – tot december 2022 a.i. Gerard Geurts) 

 

3.2 Werknemers 
Als stichting hebben wij geen werknemers in dienst en werken wij volledig op basis van vrijwilligers. 
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4. Financieel 
Hieronder vindt u de eerste winst- en verliesrekening en jaarbalans daar dit het eerste af te sluiten 
boekjaar van de stichting is. De stichting wordt gefinancierd door zowel particuliere als zakelijke 
donaties. Deze zijn daarom separaat inzichtelijk gemaakt in onze financiële verslaglegging. 
Declaraties door vrijwilligers worden doorgaans onder 1 activiteit of item geboekt daar het vaak 
meerdere bonnen en betaalbewijzen betreft. Deze worden altijd ter inzicht bewaard in het dossier 
van de stichting. 
 

4.1 Winst- en verliesrekening 

 
Winst- en verliesrekening Stichting Samen Voor Oekraïne 2022. 
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4.2 Balans 

 
Balans Stichting Samen Voor Oekraïne per 1 januari 2023. 
 

Toelichting balans: 
- De stichting heeft ervoor gekozen geen kasgelden te beheren waardoor alle transacties beter 

gevolgd kunnen worden en het risico op verlies of diefstal wordt beperkt; 
- De lopende bankrekening dient voor het innen van donaties, het uitkeren van declaraties en 

het boeken van alle aan de stichting gerelateerde kosten; 
- De spaarrekening wordt gebruikt voor het apart houden van geld voor een specifiek doel; 
- Het spaarsaldo op de balans betreft geld dat door vrijwilligers Rob en Erik gebruikt zal 

worden ter financiering van brandstof- en verblijfskosten ten behoeve van het reizen naar 
Oekraïne. 

- De bedrijfsauto op de balans betreft de bus welke vorig jaar is aangeschaft. Deze bus is een 
Opel Vivaro met het kenteken (84-BL-HG). De bus wordt tijdens het samenstellen van de 
jaarbalans gewaardeerd tegen de op dat moment geldende € 5.750, - 

 

4.3 Kascontrole commissie 
- Wij hebben de boekhouding over het boekjaar 2022 laten controleren door een tweetal 

onafhankelijke personen. Beide hebben inzicht in alle in- en uitgaves gehad en hebben los 
van elkaar verklaard de boekhouding correct te vinden. 
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5. Begroting 
Voor het komende jaar willen wij proberen minimaal dezelfde resultaten neer te zetten. Concreet 
zullen wij proberen het aantal donaties te vergroten en het liefst te verhogen. Omdat onze doelen 
groeien hopen wij dat onze inkomsten hierin meegroeien. In onderstaande tabel hebben wij een 
begroting opgesteld met de verwachten inkomsten voor het komende jaar 20023.  
 
Met de ontvangen donaties willen wij de volgende doelen proberen te bereiken in 2023: 
- voortzetten van de humanitaire transporten naar Oekraïne (minimaal 12 in 2023). 
- aanschaffen van noodzakelijke goederen voor Oekraïne zoals bijvoorbeeld eten, generatoren of 
verbandmiddelen. 
- en wanneer wij voldoende steun ontvangen willen wij lokale ondernemers gaan helpen hun 
bedrijfjes zoals een bakker bijvoorbeeld weer te helpen opbouwen. Hiermee steunen wij niet alleen 
de ondernemers maar ook de bevolking die hier weer levensmiddelen kan krijgen. 
 

Opbrengsten  Begroting 
inkomsten 2023  

Inmiddels gerealiseerde inkomsten van particuliere bijdragen en bedrijven (23-
01-2023)  

€         1.062,00  

Verwachte inkomsten van particuliere bijdragen  €         4.500,00  

Verwachte sponsoring door diverse bedrijven  €       12.000,00  

Totaal  €       17.562,00  
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Voor gezien en akkoord bestuur, datum ___ - ____ - 2023  

 

 
M.W.A.F. Klaver 

Voorzitter 

Herstelbare handtekening

X
R.H. Peters

Penningmeester

Ondertekend door: 7ff058a0-9353-4b09-9f0d-9f96461996ae  

 

X
S.W.H. Raaijmakers

Secretaris

 


