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Financieel verslag 2015

Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2015 van Stichting OZO.

De jaarrekening 2015 is beoordeeld door Visser & Visser Accountants B.V. Hierbij is d.d. 30 juni 
2016 een goedkeurende beoordelingsverklaring verstrekt.

Toelichting van de penningmeester

Met bovenstaand financieel verslag wil het bestuur van Stichting OZO verantwoording 
afleggen over de ontvangen donaties en de besteding daarvan. Bij de donaties zien we 

een lichte daling voor wat betreft de inkomsten van bedrijven maar een sterke stijging bij de 
inkomsten van particulieren zodat we per saldo ruim € 12.500,- meer ontvangen hebben dan 
in 2014. Al zijn de inkomsten nog niet op het niveau van voor de crisis, dankbaar kunnen ook 
wij constateren dat de crisis in Nederland nagenoeg voorbij is.
In Oekraïne daarentegen is de crisis, mede als gevolg van het conflict in het oosten, nog voluit 
merkbaar en voelbaar. De koers van de Griven is ten opzichte van de Euro is in een jaar tijd 
opnieuw ruim 18% gedevalueerd.

In het onderhavige boekjaar werd door onze Oekraïense medewerkers weer veel werk verzet. 
De polikliniek naderde zijn voltooiing, tijdens het afgelopen werkbezoek in mei werd met 
een bescheiden happening dit project afgesloten. We beraden ons nu over de medische 
inventaris. Omdat dit van een geheel andere orde is zullen we, als hierover positief is 
beslist, een nieuw project opstarten. Een gestage uitbreiding van het voedselproject kwam 
op gang, in samenwerking met plaatselijke diaconieën zal hier verder gestalte aan gegeven 
worden. Brandweerkorpsen uit de regio werden met deskundigen uit Holland met raad en 
daad terzijde gestaan. Het enthousiasme van de Hollandse professionals daarin is geweldig! 

2015 2014 2015 2014

ACTIVA PASSIVA

Inventaris 695€             900€             Algemene reserve 45€               45€               

Vorderingen 247€             367€             Algemeen fonds 17.252€        18.592€        

Liquide middelen 16.850€        17.468€        Voorzieningen -€                 -€                 

Kortlopende schulden 495€             98€               

17.792€        18.735€        17.792€        18.735€        

 

2015 2014 2015 2014

BATEN LASTEN

Donaties 75.340€        62.731€        Projectkosten Oekraïne 68.070€        67.157€        

Rentebaten 54€               90€               Mutatie algemeen fonds 1.340-€          12.327-€        

kosten werkbezoeken 1.316€          574€             

Publiciteitskosten 3.953€          4.580€          

Algemene kosten 3.190€          2.713€          

Afschrijvingen 205€             124€             

75.394€        62.821€        75.394€        62.821€        

BALANS PER 31 DECEMBER  2015

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
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De nieuwe pomp in actie Aanleg nieuwe waterlaadplaats

Verzorgingshuis Rehoboth wordt nagenoeg continu bewoond door het maximum aantal 
bewoners.

Een trouwe donateur maakte ons er op attent dat periodieke giften niet meer met een akte 
via de notaris bekrachtigd hoeven te worden. Voor periodieke giften geldt bij de aangifte 
inkomstenbelasting geen drempel voor de aftrekbaarheid, voorwaarde is dat minstens 5 jaar 
lang het toegezegde bedrag gedoneerd moet worden. We hebben veel trouwe donateurs 
die met gemak aan deze voorwaarden voldoen. We roepen u op, in uw voordeel, van deze 
mogelijkheid gebruik te maken. Wilt u de formulieren hiervoor ontvangen dan kunt dit per mail 
doen via ad.vanholten@stichting-ozo.nl.
Met dankbaarheid sluiten we opnieuw een humanitair jaar af, dankbaarheid aan God die ons 
de kracht gaf ons in te zetten voor de naaste, dankbaarheid aan u als trouwe donateurs die 
het liefdewerk mogelijk maakte. Mogen wij ook in 2016 weer op uw steun rekenen?

Bovenstaand cijfers zijn een beknopte weergave van de jaarrekening over 2015. Bent u 
geïnteresseerd in de volledige jaarrekening dan kunt u mij bereiken via tel. 0187-489228.

Albert van Holten, penningmeester


