Jaarverslag 2020
Net als voor de rest van de wereld was ook voor onze Stichting 2020 een bizar jaar. We waren
het jaar voortvarend begonnen met een herbezinning op de activiteiten van de stichting.
Herbezinning was nodig omdat voorzitter Ad Baars en penningmeester Helmus Visscher er mee
gingen stoppen. Hoe verder dus. Besloten werd om de activiteiten gewoon te vervolgen en
nieuwe bestuursleden te gaan zoeken. Een en ander had al haar beslag gekregen in het
aantreden van een nieuwe voorzitter, Albert Beltman. Het secretariaat wordt bezet door Meta
van Asperen met ondersteuning van Dineke Dertien. Voordat de penningmeester post bezet kon
worden had Corona al toegeslagen en kwamen alle activiteiten en initiatieven krakend tot
stilstand. Voor de stichting natuurlijk niet leuk, maar des te erger voor de kinderen in WitRusland. Geen Vakantie Bijbelschool en ook geen plannen maken om in 2021 weer een groep
kinderen deze kant op te halen. Tot overmaat van ramp werden we ook nog opgeschrikt door
het overlijden van Nicolai, onze sleutelfiguur in Wit-Rusland. Dat allemaal tegen de achtergrond
van de politieke onrust. Al met al een treurig jaar voor de Wit-Russische gemeenschap die het
ook al zonder de jaarlijkse Kerstpakketten moesten stellen.
Over de financiën valt dus ook niet veel te vertellen. Gelukkig kregen we nog wel een aantal
giften zodat de financiële schade nog erg meeviel. De grootste kostenpost in 2020 waren
eigenlijk de kosten voor het geldverkeer en de website. De reserves zijn zodanig dat er snel
weer een project gestart kan worden als de medische en politieke situatie dat toelaat.
Financieel overzicht 2020
Omschrijving
Totaal saldi 1 jan 2020
Voor projecten
13931
Reservering directe hulp
950
aan de scholen
Ontvangen giften
Terugontvangen
ziektekosten project
2019
Jubileumboeken en oud
papier boekenmarkt

Bedrag Omschrijving
14881 Bankkosten, website, KvK
Representatie

300 Totaal saldi 31 dec 2020
300 Voor projecten

41 Reservering directe hulp
aan de scholen
15.522

Bedrag
159
45

15.318
14368

950
15.522

