
Financieel verslag 2010

Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2010 van Stichting OZO.

De hierboven vermelde financiële overzichten zijn ontleend aan de jaarrekening 2010 van 
Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne. Bij deze jaarrekening hebben wij een beoordelings-
verklaring afgegeven.

Middelharnis, 17 juni 2011

Toelichting van de penningmeester

Dankbaarheid overheerst als we terugzien op het afgelopen boekjaar. Het was best span-
nend of de recessie een negatief effect zou hebben op de inkomsten van 2010 maar geluk-

kig was dit niet het geval. De inkomsten zijn zelfs iets hoger dan die van 2009 zodat de hulp aan 
de allerarmste medemens in Oekraïne gecontinueerd kon worden. Continuïteit is de basis van 
de hulp. In 2010 stelde u ons in staat om de meest optimale zorg te bieden aan de bewoners 
van het verzorgingshuis, de ontwikkeling van het boerderijproject, de renovatie van de polikli-
niek en de individuele hulp via project Hulp Algemeen. 

Wel dienen wij rekening te houden met het feit dat in Oekraïne prijsstijgingen aan de orde van 
de dag zijn. Ook door de overheid bepaalde salarisverhogingen moeten jaarlijks worden door-
gevoerd wat overigens een goede zaak is, zeker als we zien op de geweldige inzet van de ruim 
dertig personeelsleden. De zorgkosten namen eveneens toe door een toename van de prijzen 
voor medicijnen en medische artikelen. 

Daartegenover stond een beginnende inbreng van het boerderijproject. Voor wat betreft de cij-
fers zijn we enorm dankbaar dat er  van donateurs zijde zoveel draagvlak is voor onze huma-
nitaire missie. Maar het gezegde luidt: stilstand is achteruitgang en met het oog hierop kunt u 
kennismaken met de geheel vernieuwde website www.stichting-ozo.nl Met deze informatiebron 
hopen wij nog meer donateurs in te winnen voor Stichting OZO om allerarmsten in Oekraïne 
concreet hulp te bieden.

2010 2009 2010 2009

ACTIVA PASSIVA

Inventaris Algemene reserve 45€               45€               

Vorderingen 3.283€          3.301€          Algemeen fonds 36.084€        34.293€        

Liquide middelen 34.728€        32.609€        Voorzieningen 1.785€          1.445€          

Langlopende schulden -€                 -€                 

Kortlopende schulden 97€               127€             

38.011€        35.910€        38.011€        35.910€        

 

2010 2009 2010 2009

BATEN LASTEN

Donaties 92.597€        92.376€        Projectkosten Oekraïne 85.186€        87.339€        

Rentebaten 145€             264€             Mutatie algemeen fonds 1.791€          495€             

kosten werkbezoeken 541€             1.098€          

Publiciteitskosten 4.219€          2.881€          

Algemene kosten 1.005€          827€             

92.742€        92.640€        92.742€        92.640€        

BALANS PER 31 DECEMBER  2010

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

 

 



Onze hemelse Vader vraagt van christenen om uit te komen voor Zijn Naam en oog te hebben 
voor hen die zuchten in moeilijke omstandigheden. Stichting OZO wenst samen met u een har-
telijke invulling te geven aan deze opdracht opdat God alleen de eer daarvan zal ontvangen. 
Zijn liefde geeft wederliefde én liefde tot de naaste! De hierboven gegeven jaarcijfers zijn ver-
meld in een kort overzicht. Wilt u meer informatie vanuit de jaarrekening? U kunt altijd contact 
met mij opnemen via telefoonnummer 0187-489228 of via email info@stichting-ozo.nl 

Albert van Holten, penningmeester  


