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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, Hongarije)

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.

FINANCIEEL 2014 (alle bedragen zijn in euro’s)
Inkomsten
Omschrijving
Inkomsten sponsoring en donaties
Inkomsten eigen activiteiten

Bedrag
42.272,57
49.002,59
Totale inkomsten

Uitgaven
Omschrijving
Transportkosten, controlebezoek in Oekraine, kosten activiteiten
Kantoor, PR, vrijwilligers, kosten eigen activiteiten, huisvesting
Totale uitgaven

Totaal

91.275,16

Bedrag
43.173,24
37.900,55
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Totaal

81.073,79

ACTIVITEITEN
Hoeveel uren besteden u en alle
betrokkenen van uw organisatie
aan vrijwilligersuren?
Aan welke projecten/ activiteiten is
gewerkt in 2014

Gerealiseerd: Graag een voorbeeld
van de activiteiten concreet
omschrijven.

5.888

In 2014 hebben we ons werk gecontinueerd.
Er zijn vooral transporten met diverse goederen naar onze
partner, het Rode Kruis in de provincie Ternopil, in
Oekraïne verzorgd.
We hebben het al eerder ingezette beleid, om aan een
vaste, betrouwbare, partner in Oekraïne goederen te
geven, voortgezet. Die hebben we gevonden in het
Provinciale Rode Kruis van Ternopil.
Tijdens ons bezoek in oktober 2013 zagen we dat er grote
behoefte was aan wasmachines in instellingen (tehuizen,
ziekenhuizen). Door middel van een speciale actie hebben
we 4 professionele, gereviseerde, wasmachines kunnen
verzenden.
Daarnaast hebben we in oktober 2014 een controlebezoek
gebracht aan Ternopil. Hierbij hebben we ons gericht op de
instellingen die in de periode oktober 2013 tot en met
oktober 2014 goederen van ons hebben ontvangen. Hierbij
bleek dat er nog heel veel spullen nodig zijn in deze
provincie.
In het bijzonder oudere, hulpbehoevende mensen hebben
het zwaar.

Wat zijn de plannen voor 2015.

Tijdens dit bezoek werd ook duidelijk dat we op bezoek
waren in een land in oorlog. Het was goed om te zien dat,
ondanks de tegenstellingen tussen het oosten en westen
van het land, er hulp in de vorm van voedsel van westnaar oost-Oekraïne werd gebracht. Ook de behoefte van
bepaalde goederen is door deze situatie veranderd. Naast
de gebruikelijk spullen als kleding, wordt nu ook specifiek
naar schoenen, handdoeken, verbandmiddelen en dekens
gevraagd voor zowel het oorlogsgebied als voor
vluchtelingen uit dat gebied.
We willen proberen iedere maand, met uitzondering van
juni, juli, augustus en december een transport te
verzenden. Daarbij willen we rekening houden met de
specifieke vragen naar verbandmiddelen, dekens en
dergelijke.
We willen het Rode kruis in de provincie Ternopil
ondersteunen bij het transporteren van de goederen naar
de meer afgelegen gebieden in de provincie, want over het
algemeen geldt: Hoe verder van een doorgaande weg, hoe
armer de bevolking.
We willen, afhankelijk van de situatie in Oekraïne,
proberen een bezoek te brengen om te kijken wat voor
spullen men het meest nodig heeft en waar de gebrachte
spullen zijn terecht gekomen.
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