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Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2011 van Stichting OZO.

De hierboven vermelde financiële overzichten zijn ontleend aan de jaarrekening 2011 van 
Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne. Bij deze jaarrekening hebben wij een beoordelings-
verklaring afgegeven.

Middelharnis, 28 juni 2012

Visser&Visser Registeraccountants
Drs T. Romijn RA

Toelichting van de penningmeester

Het jaar 2011 was het jaar waarop ook voor Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne de crisis voel-
baar werd. Desondanks zijn we dankbaar dat de terugval in inkomsten beperkt bleef. 
De grootste daling namen we waar onder de grote donateurs die eenmalige projecten financie-
ren. De inkomsten uit de vaste donateurs steeg zelfs met ruim 7%. Juist deze groep van dona-
teurs vormen de body van inkomsten van Stichting OZO en mochten we veel nieuwe donateurs 
begroeten. Een stijging van de inkomsten in deze groep is dan ook iets om geweldig dankbaar 
voor te zijn en geeft goede hoop voor de toekomst….uw laat ons niet in de steek, ondanks de 
crisis!!

Nu we dit schrijven zijn we net terug van een kort werkbezoek aan Oekraïne. Midden in de 
oogsttijd, een tijd dat we daar in principe nooit zijn tijdens een werkbezoek, waren we getuige 
van de goede productie van de boerderij. Ook het werk aan de polikliniek, het project algemene 
zorg, waaronder het verzorgingshuis, de hulp aan de school in Jarok, het mocht allemaal door-
gaan.

We vragen u om ook dit jaar ons te steunen met een financiële gift. Ondanks dat de crisis u 
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Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2011 van Stichting OZO. 

 

2011 2010 2011 2010

ACTIVA PASSIVA

Inventaris Algemene reserve 45€               45€               

Vorderingen 3.505€          3.283€          Algemeen fonds 32.472€        36.084€        

Liquide middelen 31.263€        34.728€        Voorzieningen 2.142€          1.785€          

Langlopende schulden -€                 -€                 

Kortlopende schulden 109€             97€               

34.768€        38.011€        34.768€        38.011€        

 

2011 2010 2011 2010

BATEN LASTEN

Donaties 83.929€        92.597€        Projectkosten Oekraïne 81.796€        85.186€        

Rentebaten 225€             145€             Mutatie algemeen fonds 3.612-€          1.791€          

kosten werkbezoeken 963€             541€             

Publiciteitskosten 3.161€          4.219€          

Algemene kosten 1.846€          1.005€          

84.154€        92.742€        84.154€        92.742€        

BALANS PER 31 DECEMBER  2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

 
 
De hierboven vermelde financiële overzichten zijn ontleend aan de jaarrekening 2011 van Stichting Onderlinge 
Zorg Oekraïne. Bij deze jaarrekening hebben wij een beoordelingsverklaring afgegeven. 
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Toelichting van de penningmeester 
 
 
Het jaar 2011 was het jaar waarop ook voor Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne de crisis voelbaar werd. Desondanks zijn we 
dankbaar dat de terugval in inkomsten onder de 4% bleef.  De grootste daling namen we waar onder de grote donateurs die 
eenmalige projecten financieren. De inkomsten uit de vaste donateurs steeg zelfs met ruim 7%. Juist deze groep van donateurs 
vormen de body van inkomsten van Stichting OZO en mochten we veel nieuwe donateurs begroeten. Een stijging van de 
inkomsten in deze groep is dan ook iets om geweldig dankbaar voor zijn en geeft goede hoop voor de toekomst….uw laat ons 
niet in de steek, ondanks de crisis!! 
 
Nu we dit schrijven zijn we net terug van een kort werkbezoek aan Oekraïne. Midden in de oogsttijd, een tijd dat we daar in 
principe nooit zijn tijdens een werkbezoek, waren we getuige van de goede productie van de boerderij. Ook het werk aan de 
polikliniek, het project algemene zorg, waaronder het verzorgingshuis, de hulp aan de school in Jarok, het mocht allemaal 
doorgaan. 
 
We vragen u om ook dit jaar ons te steunen met een financiële gift. Ondanks dat de crisis u misschien raakt hebben we het nog 
zoveel beter dan de onze arme naaste.  Wilt u in het geven v an uw giften aan ons denken? 
 
Ieder jaar weer zijn we dankbaar dat we alles wat we wilden realiseren ook konden realiseren. We hebben als stichting nooit 
grote sommen geld apart kunnen zetten, maar met grote dankbaarheid moeten we ook vermelden dat we nog nooit tekort 
gehad hebben. Onze goede God geeft ons wat we nodig hebben om het humanitaire werk te kunnen blijven doen. 
 
Bovenstaand vindt u de beknopte jaarrekening over 2011. Bent u geïnteresseerd in de volledige jaarrekening dan kunt u mij 
bereiken via tel. 0187-489228. 
 
Albert van Holten, penningmeester 
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