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Voorwoord
Met een gemiddelde van één hulptransport per maand was het jaar 2018 een druk, maar tevens
een geslaagd jaar. In totaal is er 113.400 kg (medische) hulpgoederen verstuurd, naar meerdere
Oekraïense ziekenhuizen in meerdere regio's.
De hulpgoederen bestaan voornamelijk uit duurzame goederen, waaronder ziekenhuisbedden,
matrassen, nachtkastjes en medische gebruiksgoederen, zoals verband- en incontinentiemiddelen.
Sinds de oprichting is er in totaal meer dan 400.000 kg (medische) hulpgoederen geleverd.
Dankzij het vertrouwen die we van Nederlandse zorgorganisaties ontvangen, krijgen we veel
medische hulpgoederen aangeboden en in het bijzonder van het Erasmus MC te Rotterdam. Al
meerdere jaren hebben we een goede samenwerking met het Erasmus MC om medische
goederen die naar Nederlandse maatstaven zijn afgeschreven, maar nog steeds naar behoren
werken, te doneren aan Oekraïense ziekenhuizen, waarmee de patiëntenzorg en de leefomstandigheden kunnen worden verbeterd. De samenwerking staat zelfs vermeldt in het officiële
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) jaarverslag van het Erasmus MC.
Naast alle medische hulpgoederen is er ook veel kleding en speelgoed gestuurd, die worden
verdeeld over kindertehuizen en arme families. Deze families zijn veelal niet zichtbaar/ vindbaar
voor ons en wonen in arme achterbuurten of op het plattenland. Lokale hulporganisaties kunnen
deze families wel bereiken. Op deze manier kunnen we naast het verbeteren van de patiëntenzorg
ook families in nood helpen en veel kinderen blij maken met speelgoed.
We zijn ongelooflijk dankbaar voor de steun, vertrouwen en inzet van zowel (zorg)organisaties als
vrijwilligers,waardoor we onze doelstellingen kunnen realiseren en mensen in nood kunnen helpen.
Bedankt dat wij al vele jaren uw steun, vertrouwen en inzet mogen ontvangen!
Laurien Luijnenburg
voorzitter
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Activiteiten
In 2018 zijn er twaalf hulptransporten gerealiseerd, met in totaal 113.400 kg hulpgoederen. De
bestemmingen waren Regionaal Ziekenhuis Skadosvk, Oncologisch Ziekenhuis Mykolaiv,
Oncologisch Ziekenhuis Kherson, Oncologisch Ziekenhuis Sumy, Psychiatrisch Ziekenhuis Romny,
Regionaal ziekenhuis Nyzhni Serogozy en de hulporganisatie “Modern city and village" in Oeman
(Uman). Op sommige bestemmingen werden de hulpgoederen verder gedistribueerd naar andere
ziekenhuizen.
De hulpgoederen bestaan voornamelijk uit duurzame medische goederen, waaronder ziekenhuisbedden, matrassen, nachtkastjes, rolstoelen, rollators, medische instrumentarium en medische
gebruiksgoederen, waaronder katheters, stomamateriaal, verband- en incontinentiemiddelen. Wij
ontvangen deze goederen vooral dankzij de steun van meerdere Nederlandse ziekenhuizen en
andere medische organisaties. Naast medisch gerelateerde hulpgoederen worden er ook dekens,
speelgoed, kleding en andere goederen ingezameld.
In 2018 zijn voor het eerst hulpgoederen gestuurd naar ziekenhuizen in Skadosvk en Mykolaiv. Alle
ziekenhuizen zijn van te voren persoonlijk bezocht door vrijwilligers van Stichting Oekraïne heeft
hulp nodig, om ter plekke de hulpbehoeften te beoordelen en te bespreken met de directies van de
desbetreffende ziekenhuizen. Tevens zijn er veel hulpgoederen gestuurd naar Oeman (Uman), in
samenwerking met de Oekraïense hulporganisatie “Modern city and village". Deze hulporganisatie
beschikt over de juiste documenten om buitenlandse hulpgoederen te mogen ontvangen en
distribueert in overleg de hulpgoederen naar ziekenhuizen en andere zorgorganisaties.
Alle ingezamelde hulpgoederen worden door de stichting gecontroleerd en indien nodig opnieuw
verpakt, waardoor de kwaliteit van de hulpverlening wordt gewaarborgd. Bijna elke week zijn
vrijwilligers actief met het inzamelen, vervoeren en sorteren van hulpgoederen. De stichting streeft
naar optimale efficiëntie en doeltreffendheid. Tijdens elk bezoek in Oekraïne worden de geleverde
hulpgoederen gecontroleerd en de hulpverlening geëvalueerd.
De stichting ontvangt geen subsidies en is geheel afhankelijk van giften en bestaat volledig uit
onbetaalde vrijwilligers. De reis- en verblijfkosten worden door het bestuur en vrijwilligers zelf
bekostigd en gaan niet ten koste van donaties. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Hiermee
garanderen we aan donateurs dat een bijdrage volledig ten gunste komt aan de hulpverlening.
Er worden organisaties aangeschreven voor een financiële bijdrage voor een hulptransport of voor
het aanschaffen van specifieke hulpgoederen, die vervolgens op transport naar Oekraïne gaan.
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Balans per 31 december 2018
Activa
Ref.

31 december 2018

31 december 2017

EUR

EUR

Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

0

0

0

18.222

4.744

18.222

4.744

31 december 2018

31 december 2017

EUR

EUR

(2.2)

Ref.

Eigen vermogen (reserve)
Kortlopende schulden

EUR

0
(4)

Passiva

EUR

(5)
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EUR

EUR

18.182

4.707

40

37

18.222

4.744
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Staat van baten en lasten 2018
2018
Ref.
Baten
Giften
Rente

EUR

EUR

50.147
0

2017
EUR

36.993
1
50.147

Kosten hulpverlening
Transportkosten naar Oekraïne
Inzamelkosten
Vrijwilligersvergoeding
Reis- en verblijfkosten
Renovatiekosten

Kosten beheer en administratie
Bankkosten

EUR

36.994

(6)
25.094
3.783
3.000
2.798
1.717

17.588
4.333
3.000
2.891
11.693
36.392

39.505

155

155

125

287

13.475

-/- 2.953

(7)

Overige kosten
Overige kosten

Beschikbaar voor doelstelling
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Toelichting balans en staat van baten en lasten
1. Algemeen
1.1. Oprichting
Stichting Oekraïne heeft hulp nodig is op 11 januari 2007 opgericht.
1.2. Activiteiten
De stichting stelt zich ten doel het aanbieden van vooral medische hulpgoederen aan
zorginstellingen in Oekraïne en in het bijzonder ziekenhuizen, om de patiëntenzorg en de
leefomstandigheden te verbeteren. Daarnaast richt de stichting zich mede op kindertehuizen,
ouderen, mensen in nood en vluchtelingen uit Oost-Oekraïne.
2. Grondslagen voor waardering activa en passiva
2.1. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische
kosten en kostprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een
andere waarderingsgrondslag is vermeld.
In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen
naar de toelichting.
2.2. Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.
3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
3.1. Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de giften, geleverde
prestaties en de lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
3.2. Fiscaliteit
De stichting is bij de Belastingdienst aangemeld als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) zoals
bedoeld in artikel 32 lid 1, onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet en voldoet aan
alle regels die de Belastingdienst vanaf 1 januari 2014 aan een ANBI stelt.
De stichting is vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting en hoeft geen successierecht of
schenkingsrecht af te dragen over erfenissen en schenkingen die ze ontvangt in het kader van het
algemeen belang. De stichting maakt incidenteel gebruik van een OB-64 aangifte. Met deze
aanvraag kan betaalde Nederlandse omzetbelasting bij de Belastingdienst worden teruggevraagd.
Het gaat hier om de Nederlandse btw die betaald is over goederen die zijn uitgevoerd naar
Oekraïne (buiten de EU).
4. Vorderingen
Er zijn geen vorderingen.
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5. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan volledig uit bankkosten over het vierde kwartaal.
6. Kosten hulpverlening
In 2018 zijn er twaalf hulptransporten gerealiseerd. In het voorgaande jaar waren het acht
hulptransporten, waarvan één hulptransport door een andere stichting volledig en rechtstreeks aan
de transporteur is betaald. De gemiddelde transportkosten van de 12 hulptransporten in 2018,
bedragen circa 2.100 euro.
De renovatiekosten bestaan uit kosten voor het aanschaffen van specifieke hulpgoederen. De
inzamelkosten bestaan vooral uit de kosten voor het huren van een vrachtwagen en de brandstof
om goederen in te zamelen.
De reis- en verblijfkosten zijn de kosten die het bestuur en vrijwilligers maken om de projecten in
Oekraïne te bezoeken en de hulpverlening terplekke te controleren en te evalueren.
Het bestuur heeft met de vrijwilligers die een aanzienlijk aandeel leveren om de hulpverlening
mogelijk te maken, afgesproken dat ze aanspraak maken op een belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Deze vrijwilligers hebben vrijwillig aangegeven dat de stichting niet tot uitbetaling van
deze vergoeding hoeft te gaan en het mag inzetten voor de hulpverlening in Oekraïne.
Totaal
2018

Totaal
2017

Transportkosten naar Oekraïne
Inzamelkosten
Vrijwilligersvergoeding
Reis- en verblijfkosten
Renovatiekosten

EUR
25.094
3.783
3.000
2.798
1.717

EUR
17.588
4.333
3.000
2.891
11.693

Totaal besteed aan doelstellingen

36.392

39.505

De reis- en verblijfkosten worden door het bestuur en vrijwilligers indirect zelf bekostigd en gaan
derhalve niet ten koste van donaties.
Totaal
Totaal
2018
2017

Reis- en verblijfkosten
Giften van bestuursleden en vrijwilligers
Totaal lasten bestuursleden en vrijwilligers

EUR
2.798
4.200

EUR
3.457
2.910

-/- 1.402

-/- 19

7. Beheer en administratie
De beheer- en administratiekosten bestaan alleen uit bankkosten. Sinds de oprichting van de
stichting worden de kosten voor de opslagruimte, de website en het voeren van de administratie
gedragen door derden.
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8. Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen bestuurlijke vergoeding.
9. Eigen vermogen
Totaal
2018

Stand per 1 januari 2018
Resultaat boekjaar

EUR
4.707
13.475

Stand per 31 december 2018

18.182

10. Overige informatie
Gedurende het jaar 2018 waren er geen werknemers in dienst van de stichting.

Gouda, 7 maart 2019

Laurien Luijnenburg
voorzitter/ secretaris

Janine van Ardenne
penningmeester

Magda de Jong
bestuurslid
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Overige gegevens
Winstbestemming
De totale reserve ad 18.182 euro heeft als bestemming de hulpverlening in 2019.
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