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Stichting Werkgroep
HULPTRANSPORTEN OOST-EUROPA

ORGANISATIE EN VRIJWILLIGERS
Naam en adres organisatie
Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa
Duizendschoon 34
7322 GZ Apeldoorn
RSIN / KvK-nummer

8102 92 841 / 08102425

Doelstelling

Organiseren van hulptransporten met gebruikte goederen
naar landen in Oost Europa

Actief in

Oost-Europa (Oekraine, Roemenië)

Medewerkers

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er
zijn geen betaalde krachten in dienst bij de WHOE.

Onkostenvergoeding






De werkelijk gemaakte brandstofkosten voor het
ophalen van goederen worden vergoed.
Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding van
€. 4,50/uur, met een maximum van €.
150,00/maand en een maximum van €. 1.500,=
per jaar declareren. De vrijwilligers worden
gevraagd om dit bedrag te doneren aan de WHOE,
zodat het bedrag als gift kan worden afgetrokken
van de inkomsten voor de inkomstenbelasting.
De vrijwilligers krijgen van de Gemeente Apeldoorn
een zeer kleine onkostenvergoeding voor
telefoonkosten en voor de reiskosten van en naar
de activiteiten.

FINANCIEEL (alle bedragen zijn in euro’s)
Inkomsten
Omschrijving
Inkomsten sponsering en donaties
Inkomsten eigen activiteiten

Bedrag
18.700,48.700,Totale inkomsten

Uitgaven
Omschrijving
Transporten, bezoek uit Oekraine
Kantoor, PR, vrijwilligers, kosten eigen activiteiten, huisvesting
Totale inkomsten

Totaal

67.400,-

Bedrag
26.400,19.500,-
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Totaal

45.900,-

ACTIVITEITEN
Hoeveel uren besteden u en alle
betrokkenen van uw organisatie
aan vrijwilligersuren?
Aan welke projecten/ activiteiten is
gewerkt in 2012

Plm. 5.200

In 2012 hebben we ons werk in Oost-Europa
gecontinueerd.
Onze organisatie bestond in 2012 20 jaar. Daarom zijn, op
onze uitnodiging, 2 dames vanuit Borshchiv en Skala
Podylska in Oekraïne op bezoek geweest in Apeldoorn.

Gerealiseerd: Graag een voorbeeld
van de activiteiten concreet
omschrijven.

Er zijn 8 wagens met diverse goederen getransporteerd
naar Oekraïne.
Zoals hierboven vermeldt zijn 2 dames op ons verzoek
vanuit Oekraïne op bezoek geweest in Apeldoorn.
Namens het Rode Kruis in Borshchiv en een huis voor
meisjes en oude dames in Skala Podylska, hebben zij
kennis gemaakt met alle WHOE-vrijwilligers.
Daarnaast hebben zij een bezoek gebracht aan het Gelre
ziekenhuis, Casa Bonita, ’s Heerenloo en het Rode Kruis in
Apeldoorn. Ook was er ruimt voor ontspanning. Wij hopen
hen zo aan ideeën te hebben geholpen voor het eigen werk
in Oekraïne, naast de ondersteuning van de goederen die
zij van ons ontvangen.
Er zijn o.a. 2 verzorgingshuizen in Oekraïne voorzien van
goede bedden en matrassen.

Wat zijn de plannen voor 2013.

Een gepand transport naar Roemenië is doorgeschoven
naar 2013.
Continuering van de levering van gebruikte goederen aan
de bekende plaatsen in Oekraïne en Roemenië, waarbij we
rekening houden met de vraag.
We gaan op zoek naar een nieuwe plaats waar ze spullen
uit Nederland kunnen gebruiken. We willen daarom dit jaar
weer een bezoek brengen aan Oekraïne om een bezoek te
brengen aan mogelijke nieuwe partnerorganisaties.
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