
- 7 -

Financieel verslag 2018

Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2018 van Stichting OZO.

De jaarrekening 2018 is beoordeeld door Visser & Visser Accountants B.V. Hierbij is d.d. 10 mei 
2019 een goedkeurende beoordelingsverklaring verstrekt.

Toelichting van de penningmeester

Aan de hand van bovenstaande cijfers over 2018 zien we terug op een in financieel opzicht 
prachtig jaar. Bewust zeg ik: in financieel opzicht! De economie in ons eigen land heeft de 

afgelopen paar jaar een behoorlijke vlucht genomen, het gaat zeer voorspoedig met Nederland. 
Over de economie van Oekraïne kunnen we dat, helaas, absoluut niet zeggen! In die zin is het 
misschien helemaal geen prachtig jaar. De situatie in Oekraïne is zelfs verslechterd, een ware 
exodus van werk- en gelukzoekers naar buurlanden, achterlatend een land met kleine kinderen 
en ouderen.

Noodgedwongen moeten we regelmatig forse stappen maken in de salarissen van onze 
werknemers van verzorgingshuis Rehoboth. Ook zij zoeken het beste voor hun gezinnen en 
nieuw personeel is heel moeilijk te krijgen. Ook de bouw van onze schuur kwam in het gedrang. 
Deze schuur had vorige zomer onder de kap moeten zitten maar tot op heden zit er geen dak 
op. De overgebleven arbeiders zijn of niet capabel of vragen hoge daglonen.

Waarom komt Oekraïne niet op een hoger plan? Nadenkend over de schrijnende situatie in 
Oekraïne en armoede in het algemeen, kom ik tot de conclusie dat armoede een complex 
begrip is. Armoede kan zeer uiteenlopende oorzaken hebben, onrecht en corruptie, militaire 

2018 2017 2018 2017

ACTIVA PASSIVA

Inventaris 80€              285€            Algemene reserve 45€              45€              

Vorderingen 1€                3€                Algemeen fonds 36.808€       33.537€       

Liquide middelen 37.905€       33.998€       Voorzieningen -€                 -€                 

Kortlopende schulden 1.133€         704€            

37.986€       34.286€       37.986€       34.286€       

 

2018 2017 2018 2017

BATEN LASTEN

Donaties 99.274€       87.135€       Projectkosten Oekraïne 90.069€       74.840€       

Rentebaten 1€                3€                Mutatie algemeen fonds 3.271€         5.923€         

kosten werkbezoeken 906€            1.159€         

Publiciteitskosten 4.263€         3.695€         

Algemene kosten 561€            1.316€         

Afschrijvingen 205€            205€            

99.275€       87.138€       99.275€       87.138€       

BALANS PER 31 DECEMBER  2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
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interventies, het klimaat, een communistisch verleden. Zomaar wat items die in mij opkomen en 
op Oekraïne van toepassing zouden kunnen zijn.
Van cynici krijgen we vaak te horen: het is maar een druppel op een gloeiende plaat en 
toegegeven, zo voelt het ook vaak. Is er dan geen hoop? Niet als we het in het menselijke vlak 
zoeken. De figuurlijke beker water aanreiken aan de arme naaste, doen we voluit in de naam 
van Jezus Christus. Op Hem is onze en ook hun hoop gevestigd.
De donaties in het afgelopen jaar stegen met maar liefst met 14%. Dit wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door eenmalig gelabelde projecten. We zien daarom ook een forse stijging van 
20% bij de besteding aan de projecten. De kosten overal daalden zelfs een beetje waardoor de 
effectieve besteding aan de doelstelling ruim 96% was. Dit past prima bij de doelstelling van het 
bestuur. Niet voor niets is onze slogan “maximale zorg, minimale kosten”.
De liquide middelen op de balans zijn fors, omdat we op 31 december altijd vlak voor een 
werkbezoek naar Oekraïne staan. Feitelijk zijn dit de financiën die begin januari naar Oekraïne 
verhuizen waarmee men tot aan het volgende werkbezoek in mei/juni moet rond komen. Eind 
januari staat onze liquide teller nagenoeg weer op nul en gaan we weer ‘sparen’ voor het 
volgende werkbezoek.

Naast God in de eerste plaats, danken wij u als donateur heel hartelijk voor uw gebed en 
financiële steun in het voorbije jaar. Mogen wij in 2019 blijvend op uw steun rekenen?!

Albert van Holten, penningmeester


