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2019 2018 2019 2018

ACTIVA PASSIVA

Inventaris -€                 80€               Algemene reserve 45€               45€               

Vorderingen 2€                 1€                 Algemeen fonds 30,491€        36,808€        

Liquide middelen 30,568€        37,905€        Voorzieningen -€                 -€                 

Kortlopende schulden 34€               1,133€          

30,570€        37,986€        30,570€        37,986€        

 

2019 2018 2019 2018

BATEN LASTEN

Donaties 88,217€        99,274€        Projectkosten Oekraïne 88,493€        90,069€        

Rentebaten 2€                 1€                 Mutatie Algemeen fonds 3,271€          

Mutatie Algemeen fonds 6,317€          kosten werkbezoeken 669€             906€             

Publiciteitskosten 4,410€          4,263€          

Algemene kosten 884€             561€             

Afschrijvingen 80€               205€             

94,536€        99,275€        94,536€        99,275€        

BALANS PER 31 DECEMBER  2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

 

Financieel verslag 2019

Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2019 van Stichting OZO.

De jaarrekening 2019 is beoordeeld door Visser & Visser Accountants B.V. Hierbij is d.d. 10 juni 
2020 een goedkeurende beoordelingsverklaring verstrekt.

Toelichting van de penningmeester

Dat de economie van Oekraïne in tegenstelling tot de Europese, geen stijgende lijn laat zien is 
voor het grootste deel toe te schrijven aan de nog steeds voortdurende verdeeldheid door de 
oorlog. Tot overmaat van ramp draagt ook de pandemie, die sinds begin dit jaar heel de wereld 
en dus ook Oekraïne in haar greep houdt, er niet toe bij. Met angst en beven zien we het verloop 
van dit jaar aan. De hulp die Stichting OZO en met haar nog heel veel andere stichtingen geeft, 
is niet tevergeefs. We constateren dat de humanitaire bijdrage in het afgelopen boekjaar nodig 
was en dankbaar werd aanvaard.

In vergelijking met het jaar 2018, laat de jaarrekening van 2019 een mooi evenwichtig beeld  
zien. Boven alles blijkt hieruit de trouw van u als onze donateurs. Het geeft ons de geruststelling 
dat we op de juiste wijze met uw giften en donaties omgaan. Vanuit dat oogpunt zeggen we dan 
ook tegen u: Dank u wel voor het vertrouwen dat u ons geeft! 

Waar we de donaties van particulieren met 12% terug zien lopen, zien we de incasso’s van het 
adoptieplan stijgen met 8%. Dit heeft met elkaar te maken, donateurs die eerder een ‘normale’ 
gift gaven, zijn overgegaan tot een automatische incasso ten gunste van het adoptieplan. De 
donaties via bedrijven stegen met 9% en de giften via kerken stegen zelfs met 34%. Prachtige 
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cijfers waar we oprecht dankbaar voor zijn. 
De totale daling van bijna 10% wordt veroorzaakt door éénmalige, gelabelde giften voor een 
speciaal of éénmalig project. Omdat die projecten er in 2019 minder waren, zijn vanzelfsprekend 
ook die inkomsten minder. In dit kader maak ik u graag attent op het nieuwe project van 2020, 
een vervangende combine voor de boerderij. In dit OC kunt u hierover een uitgebreid artikel 
lezen. 
De besteding van iedere binnengekomen euro was ook dit jaar maar liefst ruim 95% aan de 
diverse projecten. Een percentage waar we heimelijk best een beetje trots op zijn. Zoveel 
mogelijk van uw gift bij de arme naaste terecht laten komen, dat past ook voluit bij de 
doelstelling van het bestuur. ‘Maximale zorg, minimale kosten’!

Het bestuur wenst uitdrukkelijk neer te schrijven dat ook zij dat enkel kunnen en konden onder 
de zegenende hand van God. Hem komt in de eerste plaats de dank toe! Daarnaast bent u als 
donateur onmisbaar met uw gebeden en giften, waarmee u ons heeft ondersteund. Hartelijk 
dank daarvoor! Mogen wij ook dit jaar op uw betrokkenheid rekenen?

Albert van Holten, penningmeester


