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1. Activiteiten 
 
Stichting Oekraïne heeft hulp nodig is op 11 januari 2007 opgericht en stelt zich ten doel het 
kosteloos aanbieden van (medische) hulpgoederen aan medische en maatschappelijke instellingen 
in Oekraïne en in het bijzonder Oekraïense ziekenhuizen, om de patiëntenzorg en de leef- 
omstandigheden te verbeteren. Daarnaast worden scholen, ouderen en mensen in nood geholpen. 
De stichting is in meerdere Oekraïense regio’s actief. 
 
Door directe communicatie en samenwerking met lokale instellingen in Oekraïne worden hulp-
goederen aangeboden die daadwerkelijk aansluiten op de noodzakelijke behoeften. Dankzij het 
vertrouwen van meerdere Nederlandse (academische) ziekenhuizen en zorginstellingen krijgt de 
stichting veel medische hulpgoederen aangeboden, waaronder bedden, matrassen, onderzoeks- 
stoelen, nachtkastjes en medische disposables. Hulpgoederen die naar Nederlandse maatstaven 
zijn afgeschreven, maar nog steeds naar behoren werken, krijgen een tweede leven in Oekraïense 
ziekenhuizen. Naast medisch gerelateerde hulpgoederen worden er dekens, speelgoed, kleding en 
andere goederen ingezameld. 
 
De situatie in Oekraïne is sinds 24 februari 2022, de dag dat Rusland buurland Oekraïne vanuit 
meerdere kanten binnenviel, heel snel verslechterd. De stichting ontvangt verontrustende berichten 
van vrienden, kennissen en hulpprojecten in Oekraïne. Het is onvoorspelbaar hoe dit gaat lopen, 
maar de hulpverlening gaat door. Na twee Covid jaren, met relatief weinig hulptransporten, zijn er in 
2022 in totaal 22 hulptransporten (trailers/ vrachtwagens) met hulpgoederen naar Oekraïne 
verstuurd. In de afgelopen jaren lag de focus van hulpverlening in de regio Cherson, maar vanwege 
de Russische invasie is de stichting (tijdelijk) in andere regio’s actief. Contactpersonen die voorheen 
in regio Cherson woonden, wonen nu (tijdelijk) in andere regio’s en zijn betrouwbaar en behulpzaam 
om de hulpverlening lokaal te organiseren. Tevens heeft de stichting contact met de Oekraïense 
ambassade in Den Haag. 
 
Door de oorlogssituatie heeft de stichting in 2022 veel meer hulpgoederen en baten ontvangen dan 
in voorgaande jaren. Er zijn grote partijen ziekenhuis-/verpleegbedden, onderzoeksstoelen/-tafels, 
persoonlijke medische beschermingsmiddelen, desinfectiematerialen en persoonlijke verzorgings- 
producten gedoneerd. Veelal worden de hulpgoederen eerst verzameld in de opslag van de stichting 
(die kosteloos wordt aangeboden) om vervolgens met een Oekraïense trailer naar Oekraïne te 
versturen, maar bij grote partijen is het streven om terplekke op de locatie de trailer te laden, 
bijvoorbeeld de 40 verpleegbedden die in juni 2022 bij een zorginstelling in het oosten van het land 
zijn geladen. De bedden zijn vanuit de instelling rechtstreeks naar Oekraïne op transport gegaan. 
 
Foto’s laden 40 verpleegbedden d.d. 28 juni 2022 

   
 
In 2022 zijn er in totaal 189.133 kg hulpgoederen naar Oekraïne verstuurd, waaronder 260 
(baby)bedden, 684 (baby)matrassen, 94 onderzoeksstoelen/-tafels, 77 rollators, 46 rolstoelen, 11 
generators en 8.648 dozen/ zakken medische disposables. 
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst en bestaat volledig uit vrijwilligers. De stichting is bij 
de Belastingdienst aangemeld als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en 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. 
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2. Hulptransporten 
 
Hieronder een overzicht van het aantal hulptransporten (trailers/ vrachtwagens) vanaf de start van 
de hulpverlening, het gewicht van de hulpgoederen en de regio waarheen het is verstuurd.  
 

Jaar Regio Aantal Gewicht (kg) 

2022 
Dnipro, Ivano-Frankivsk, Kropyvnytsky, 
Kyiv, Lviv, Ternopil, Tsjerkasy,Zaporizhzhia 

22 189.133 

2021 Cherson 4 31.246 

2020 Cherson, Kyiv, Odessa, Tsjerkasy 9 68.107 

2019 Cherson, Odessa, Tsjerkasy 12 124.482 

2018 Cherson, Mykolaiv, Soemy, Tsjerkasy 12 113.400 

<2017 Cherson, Krim (<2014), Odessa, Soemy 33 285.056 

Totaal 
 

92 811.424 

 
Hieronder een overzicht van Oekraïense steden en dorpen waar de stichting actief is (geweest). De 
oranje punten staan voor de bestemmingen van de hulptransporten in 2022.  
 

  
bron: Google Maps 
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3. Balans 
 
Hieronder de balans van het huidige en voorgaande jaar.  
 

Activa 31-12-2022 31-12-2021 

Materiële vaste activa (4.1) 0 0 

Voorraden (4.2) 0 0 

Vorderingen & overlopende activa (4.3) 54 0 

Liquide middelen (4.4)  49.897   3.432  

Totaal activa  49.951   3.432  

 

Passiva 31-12-2022 31-12-2021 

Reserve (4.5)  49.886   3.432  

Kortlopende schulden (4.6) 65 0 

Totaal passiva  49.951   3.432  

 
 

4. Toelichting op de balans 
 
4.1. Materiële vaste activa 
 
De stichting heeft geen bezittingen waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode 
langer dan een jaar is vastgelegd. 
 
4.2. Voorraden 
 
Ingezamelde goederen worden gedoneerd aan Oekraïne en worden niet gewaardeerd als activa. 
 
4.3. Vorderingen & overlopende activa 
 
De stichting heeft een bankrekening bij de ING. De ING compenseert vanaf 24 februari 2022 de 
kosten van 27 euro per banktransactie naar Oekraïne. De stichting maakt gebruik van Oekraïense 
transportbedrijven en ontvangt in januari 2023 een terugbetaling van tweemaal 27 euro voor de 
betaling van twee hulptransporten in december 2022. 
 
4.4. Liquide middelen 
 
De liquide middelen bestaan uit een bankrekening bij de ING. 
 
4.5. Reserve  
 
Het saldo van baten en lasten van het lopende jaren zal worden gebruikt voor de hulpverlening in 
het daaropvolgende jaar. 
 
4.6. Kortlopende schulden 
 
De kortlopende schulden bestaan uit de bankkosten over 2022 die in januari 2023 worden betaald. 
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5. Staat van baten en lasten 
 
Hieronder de staat van baten en lasten van het huidige en voorgaande jaar.  
 

Baten (6.1) Realisatie 2022 Realisatie 2021 

Baten van particulieren 81.274 8.335 

Baten van bedrijven 36.423 0 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 8.295 5.625 

Som van de baten 125.992 13.960 

 

Lasten Realisatie 2022 Realisatie 2021 

Besteed aan doelstellingen   

Transportkosten (6.2)  56.459   9.527  

Inzamelkosten (6.3)  16.677   2.109  

Salariskosten (6.4) 0 0 

Vrijwilligersvergoeding (6.5) 5.400   3.600  

Voorlichting/ promotie (6.6)  385  666  

Opslagkosten (6.7) 0 0 

Totaal besteed aan doelstellingen  78.921   15.902  

Kosten beheer en administratie (6.8)  617  158  

Som van de lasten 79.538 16.061 

 

Saldo van baten en lasten Realisatie 2022 Realisatie 2021 

Som van de baten  125.992   13.960  

Som van de lasten  79.538  16.061  

Saldo van baten en lasten 46.454 -/- 2.101 
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
6.1. Baten 
 
In de loop der jaren is er een netwerk van (zorg)organisaties en particulieren opgebouwd, waarop 
de stichting kan terugvallen voor het inzamelen van gelden om hulpgoederen naar Oekraïne te 
kunnen sturen. Daarnaast worden soms instellingen aangeschreven, met het verzoek voor een 
financiële bijdrage. Deze donaties zijn niet van structurele aard en dienen aangevraagd te worden. 
 
Veel particulieren en instellingen willen Oekraïne helpen vanwege de oorlog met Rusland. Er zijn 
aanzienlijk hogere baten ontvangen dan in voorgaande jaren. De promotie vanuit meerdere 
Nederlandse ziekenhuizen (zie 6.6) heeft hier zeker aan bijgedragen.  
 
De baten van particulieren zijn inclusief de vrijwilligersvergoedingen die zijn gedoneerd (zie 6.5). 
 
6.2. Transportkosten 
 
De transportkosten bestaan uit de kosten voor de Oekraïense trailer (vrachtwagen) om de hulp- 
goederen naar Oekraïne te transporteren, inclusief de bankkosten van 27 euro per banktransactie 
naar Oekraïense transportbedrijven. In 2022 zijn de bankkosten van 27 euro per banktransactie door 
de ING gecompenseerd, zie 4.3. Door de wereldwijde stijgende brandstofprijzen zijn de gemiddelde 
transportkosten gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. 
 

 Realisatie 2022 Realisatie 2021 

Transportkosten 56.459 9.527 

Aantal hulptransporten 22 4 

Gemiddelde transportkosten per hulptransport 2.566 2.381 

 
6.3. Inzamelkosten 
 
De inzamelkosten bestaan uit a. 8.437 euro voor het huren (incl. brandstof) van bestelbussen en 
vrachtwagens om hulpgoederen in te zamelen, b. 4.640 euro voor het aanschaffen van 50 bedden 
met nachtkastjes en circa 1.125 stoelen die zijn verdeeld over ziekenhuizen, opvanglocaties en 
schuilkelders in meerdere Oekraïense regio’s, c. 1.630 euro voor het aanschaffen van persoonlijke 
verzorgingsmiddelen, voedsel en medicijnen en d. 1.970 euro overige goederen/ kosten. Na het 
uitbreken van de oorlog is er meerdere malen een vrachtwagen kosteloos ter beschikking gesteld 
om hulpgoederen in te zamelen en ontvangt de stichting korting voor het huren van bestelbussen. 
 
6.4. Salariskosten 
 
Er zijn geen medewerkers in dienst en het bestuur ontvangt geen bestuurlijke vergoeding. 
 
6.5. Vrijwilligersvergoeding 
 
De stichting heeft met de vrijwilligers die een aanzienlijk aandeel leveren om de hulpverlening 
mogelijk te maken, afgesproken dat ze aanspraak kunnen maken op een belastingvrije vrijwilligers- 
vergoeding. De vrijwilligers die van deze regeling gebruik maken, hebben vrijwillig aangegeven dat 
de stichting niet tot uitbetaling van deze vergoeding hoeft te gaan en het mag inzetten ten behoeve 
van de hulpverlening in Oekraïne.  
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6.6. Voorlichting/ promotie 
 
Voor voorlichting/ promotie wordt gebruik van een website en sociale media. Voor het hosten van de 
website zijn kosten verbonden en in december 2022 hebben de leden van een kerk in Gouda een 
chocolade “merci” ontvangen, vanwege alle financiële steun die de stichting heeft ontvangen en voor 
alle vrijwilligers die hebben geholpen. 
 
Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben proactief promotie gemaakt/ hun steun uitgesproken 
voor de stichting. Er is al meerdere jaren een goede samenwerking met het Erasmus MC in 
Rotterdam. Medische goederen die naar Nederlandse maatstaven zijn afgeschreven, maar nog 
steeds naar behoren werken, krijgen een tweede leven in Oekraïense ziekenhuizen. De 
samenwerking met het Erasmus MC staat in de Erasmus MC MVO(Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen) jaarverslagen (vanaf 2019 duurzaamheidverslag). Het UMC Utrecht en het Spaarne 
Gasthuis hebben meerdere malen via sociale media de stichting gepromoot en goederen gedoneerd. 
 
6.7. Opslagkosten 
 
De stichting is dankbaar dat het kosteloos gebruik mag maken van een opslag waar de hulp- 
goederen in goede conditie mogen worden ingezameld en opgeslagen. 
 
6.8. Kosten beheer en administratie 
 
De kosten beheer en administratie bestaan uit bankkosten en kosten voor cartridges voor het printen 
(lees hier promoten en verantwoorden) van de activiteiten van de stichting naar derden en tevens 
voor het printen van documenten ten behoeve van de hulptransporten naar Oekraïne.  
 

7. Bestemming saldo 
 
De jaarrekening 2022 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 januari 2023. Het positieve 
saldo van baten en lasten in 2022 van € 46.454 heeft als bestemming de hulpverlening in 2023. 
 

Beginsaldo reserve 2022 2021 

Beginsaldo reserve 3.432  5.533 

Saldo van baten en lasten 46.454 -/- 2.101 

Saldo van baten en lasten 49.886 3.432 

 
 

8. Ondertekening van de jaarrekening 
 
Gouda, 26 januari 2023 
 
Het bestuur: 
Mevr. L. (Laurien) Luijnenburg, voorzitter en secretaris 
 
 
 
 
Mevr. J. (Janine) van Ardenne, penningmeester 
 
 
 
 
Mevr. M. (Magda) de Jong, algemeen bestuurslid 


