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Financieel verslag 2017

Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2017 van Stichting OZO.

De jaarrekening 2017 is beoordeeld door Visser & Visser Accountants B.V. Hierbij is d.d. 29 juni 
2018 een goedkeurende beoordelingsverklaring verstrekt.

Toelichting van de penningmeester

Met bovenstaand overzicht willen wij u graag informeren over de cijfers van het boekjaar 
2017. Deze jaarrekening laat een evenwichtig beeld zien ten opzichte van de jaarrekening 

van 2016, zowel in de kosten als in de opbrengsten. De inkomsten daalden met 3,7%, de totale 
uitgaven stegen met slechts 1,3%. Dit laatste is exact gelijk aan de prijsstijging voor 2017, 
afgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Uit deze cijfers blijkt de trouw die u als donateur aan de dag legt. Wij hopen met deze cijfers 
opnieuw uw vertrouwen in ons te hebben bevestigd. Een strijkstok waar geld aan blijft hangen 
of bankrekeningen met grote bedragen zijn ons totaal vreemd, getuige het percentage van de 
inkomsten dat daadwerkelijk bij de allerarmsten terecht komt, 95,1%!! 
We hebben ons in het verleden vaak afgevraagd of we een keurmerk nodig hebben. Hoewel 
dat wellicht heel betrouwbaar overkomt, zijn we er van overtuigd dat het in het licht van uw 
trouwe support en de flinke kosten die dat weer met zich meebrengt helemaal niet nodig is. Met 
bovenstaande cijfers willen we ons transparant opstellen.

De overheid heeft de aftrekbaarheid van giften gemakkelijker gemaakt. Een schenkingsacte 
via de notaris, waarbij uw gift vanaf de eerste euro aftrekbaar is, is niet meer nodig, dit 
kan ‘onderhands’ geregeld worden. We helpen u daar graag bij en kunnen desgewenst de 
formulieren naar u toe mailen of opsturen. Neemt u gerust contact met ons op.

2017 2016 2017 2016

ACTIVA PASSIVA

Inventaris 285€            490€            Algemene reserve 45€              45€              

Vorderingen 3€                199€            Algemeen fonds 33.537€       27.614€       

Liquide middelen 33.998€       27.999€       Voorzieningen -€                 -€                 

Kortlopende schulden 704€            1.029€         

34.286€       28.688€       34.286€       28.688€       

 

2017 2016 2017 2016

BATEN LASTEN

Donaties 87.135€       90.474€       Projectkosten Oekraïne 74.840€       74.878€       

Rentebaten 3€                40€              Mutatie algemeen fonds 5.923€         10.362€       

kosten werkbezoeken 1.159€         1.016€         

Publiciteitskosten 3.695€         3.140€         

Algemene kosten 1.316€         913€            

Afschrijvingen 205€            205€            

87.138€       90.514€       87.138€       90.514€       

BALANS PER 31 DECEMBER  2017

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
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We zijn ons 18e bestaansjaar ingegaan en de meeste bestuursleden zitten vanaf het eerste 
uur in het stichtingsbestuur. Wat mijmerend hierover vraag ik mij af wat ons drijft en waar we 
de energie vandaan halen om dit zolang te doen en vol te houden? Onze visie en kernwaarden 
vatten het mooi samen:
De vier sleutelwoorden zijn : Bewogenheid  -  Betrouwbaarheid  -  Continuïteit  -  Verwachtingsvol. 
De toelichting bij deze laatste is: “Wij verrichten ons humanitaire werk in de verwachting van 
Gods Koninkrijk, een eeuwige toekomst waarin geen armoede meer zal zijn.”

Onze visie bekrachtigd dit met de volgende woorden:
“Stichting OZO opereert in Oekraïne, een land dat door het communistische verleden en 
politieke corruptie niet in staat blijkt zelfstandig op een hoger plan te komen.
In deze destructieve werkelijkheid werkt Stichting OZO onder de Hongaarse minderheid in 
Oekraïne in de overtuiging dat:

- God het heil en het herstel van de hele mensheid op het oog heeft,
- wij dit doen moeten in navolging en opdracht van Jezus Christus,
- wij dit alleen kunnen in de kracht van de Heilige Geest.”

Inderdaad, dat geeft de energie en de drive om door te gaan! Mogen wij in 2018 blijvend op uw 
steun rekenen?

Albert van Holten, penningmeester


