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2016 2015 2016 2015

ACTIVA PASSIVA

Inventaris 490€            695€            Algemene reserve 45€              45€              

Vorderingen 199€            247€            Algemeen fonds 27.614€       17.252€       

Liquide middelen 27.999€       16.850€       Voorzieningen -€                 -€                 

Kortlopende schulden 1.029€         495€            

28.688€       17.792€       28.688€       17.792€       

 

2016 2015 2016 2015

BATEN LASTEN

Donaties 90.474€       75.340€       Projectkosten Oekraïne 74.878€       68.070€       

Rentebaten 40€              54€              Mutatie algemeen fonds 10.362€       1.340-€         

kosten werkbezoeken 1.016€         1.316€         

Publiciteitskosten 3.140€         3.953€         

Algemene kosten 913€            3.190€         

Afschrijvingen 205€            205€            

90.514€       75.394€       90.514€       75.394€       

BALANS PER 31 DECEMBER  2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

 

Financieel verslag 2016

Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2016 van Stichting OZO.

De jaarrekening 2016 is beoordeeld door Visser & Visser Accountants B.V. Hierbij is d.d. 26 juni 
2016 een goedkeurende beoordelingsverklaring verstrekt.

Toelichting van de penningmeester

Ruimhartig en dankbaar! Dat zijn de woorden die in mij opkomen als ik met bovenstaande 
cijfers verantwoording over 2016 mag afleggen. De inkomsten stegen in het boekjaar 2016 

met ruim 20%! De kosten ten opzichte van de inkomsten bedroegen slechts 4,4%, wat betekent 
dat ruim 95% van ieder euro die u geeft besteed wordt aan de doelstelling. Dat is wat het 
bestuur verstaat onder “maximale zorg, minimale kosten”, het motto van de stichting!
De sterke daling in de algemene kosten heeft te maken met drukwerk in 2015, hiermee kunnen 
we weer een aantal jaren vooruit. De inkomsten uit kerken steeg met 32%, de inkomsten via 
bedrijven steeg met 17%, de particuliere donaties bleven gelijk en de  diverse opbrengsten 
steeg met 62%. Deze laatste zijn eenmalige, veelal grote giften die specifiek gevraagd worden 
voor een bepaald (deel)project. 
Zo mochten we in de laatste twee maanden van het jaar flinke bedragen ontvangen van 
instanties die we onder andere benaderden voor hulp aan het landbouwproject. Noodzakelijk 
voor de opslag van boerderijproducten en het machinepark, zijn de eerste stappen gezet voor 
de bouw van een flinke raktár (Hongaars voor schuur). Nu, medio 2017, is de vergunning 
bijna rond en zijn de eerste bouwmaterialen aangeschaft. Het ligt in de bedoeling dit jaar de 
betonvloer met een dakconstructie gereed te hebben. Goede opslag van de landbouwproducten 
betekent variabel zijn in het op de markt brengen van de producten en de mogelijkheid om te 
wachten op betere prijzen.
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Door de geweldige gedreven inzet van onze medewerkers in Oekraïne kon in het eerste 
boekjaar van de ‘Rehoboth-farm’, al een mooie winst van ruim € 4000,- worden geboekt, winst 
die direct ten goede komt aan onze lopende projecten.
Het adoptieproject mag nog een flinke boost gebruiken, vijf ouderen uit verzorgingshuis 
Rehoboth zijn inmiddels geadopteerd. Het adoptieproject zal daarom de komende tijd extra 
aandacht krijgen. We roepen u op om, samen met uw familie of vereniging, in overweging te 
nemen om een oudere te adopteren!
De blikseminslag medio 2016 in verzorgingshuis Rehoboth zette ons stil bij het feit dat dit maar 
net goed is afgelopen. Een gat in het dak en versplinterde dakbalken waren het resultaat. 
BHV, brandpreventie en ontruimingsplannen zijn onbekende termen in Oekraïne. Tijdens het 
afgelopen werkbezoek werden er onder leiding van een Hollandse professional afspraken 
gemaakt voor verbeterde toerusting van personeel en brandweer.

Dank aan God voor kracht en wijsheid om dit werk te kunnen doen, dank aan u als donateur die 
ons werk mogelijk maakt. We sluiten dankbaar dit humanitaire jaar af. Mogen wij ook in 2017 
weer op uw steun rekenen?

Albert van Holten, penningmeester


