
Naam organisatie Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa - WHOE  

Doelstelling  Organiseren van hulptransporten met gebruikte goederen naar  

landen in Oost-Europa. Actief in Europa.  

ACTIVITEITEN  

Hoeveel uren besteden u en alle betrokkenen van uw organisatie aan vrijwilligersuren?  

Er zijn 76 vrijwilligers actief geweest die gemiddeld 1,45 uur per week werkzaamheden hebben 

verricht.  

In totaal gaat het om plm. 5.700 uur over het hele jaar heen voor alle 76 vrijwilligers.  

De ene vrijwilliger besteedt 20 uur per week aan onze Stichting door zijn of haar bestuurswerk 

gecombineerd met het ophalen van goederen of inpakken van de kleding, terwijl een andere 

vrijwilliger 2 maal 3,50 uur per jaar komt helpen bij het laden van een vrachtwagen of twee 

zaterdagen komt helpen bij de kofferbakverkoop.  

Aan welke projecten/ activiteiten is gewerkt in 2016?  

In 2016 hebben we net als in de voorgaande jaren 2e hands goederen ingezameld in Apeldoorn en 

omgeving. Daarnaast hebben we diverse nieuwe goederen mogen ontvangen van bijvoorbeeld het 

Nederlands Rode Kruis. 

Er zijn in totaal 14 vrachtwagens met goederen naar de Oekraïne gestuurd met in totaal 161 ton aan 

volume. 

We hebben in de maanden juli en augustus de kofferbakverkoop langs het kanaal in Apeldoorn 

georganiseerd om de transporten en de tijdelijke opslag van de goederen te kunnen financieren. We 

hebben goederen getransporteerd naar onze partners in Oost-Europa en dan met name naar het 

provinciale Rode Kruis in Ternopil in de Oekraïne. Zij verzorgen de distributie van de goederen naar 

de plaatsen waar die het meest nodig zijn.  

Er is door een 15-tal jongeren, leiding en ouders van de Hofstadkerk en uiteraard vrijwilligers van de 

WHOE in totaal 1.418 kerstpakketten gemaakt met daarin onder andere: cosmetica, plaids, 

handdoeken en toiletpapier. 

Gerealiseerd: Graag een voorbeeld van de activiteiten concreet omschrijven.  

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. 

We hebben in 2016 een controlebezoek gebracht aan Ternopil, Borschiv, Lutsk en diverse dorpen in 

de omgeving van deze grotere steden. Voor het volledige verslag, verwijzen wij u graag naar onze 

website waar een compleet reisverslag staat vermeld. 

Wat zijn de plannen voor 2017? Plannen voor Apeldoorn:  

We gaan door op de ingeslagen weg met het inzamelen van goederen voor de Oekraïne. Daarnaast 

wil de Stichting in haar jubileumjaar (25-jarig bestaan) de volgende activiteiten ontwikkelen en 

uitvoeren: 

 Inzamelen van 25.000 knuffels 

 Inzamelen 300 voedselpakketten à 8,00 per stuk 



 24 juni de organisatie van een extra kofferbakverkoop 

 De contactpersoon uit Ternopil over laten komen naar Nederland 

 Een groep vrijwilligers naar de Oekraïne voor een ervarings bezoek 

 Dankdienst en benefietconcert 

 10 vrachtwagens met hulpgoederen versturen 

Verder hopen we dat meer mensen zich als vrijwilliger willen en gaan aansluiten bij de Stichting. 

Vanuit het bestuur gaan hier diverse acties in ondernomen worden. 

Ook worden er pogingen ondernomen om de financiële situatie van de Stichting te verbeteren. Voor 

het tweede opvolgende jaar hebben we te kampen met een behoorlijk financieel tekort.  

Plannen voor de Oekraïne:  

We blijven goederen naar Ternopil sturen. In maart zal er op verzoek van de organisatie Planeta een 

vrachtwagen met goederen naar Kiev worden gebracht. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht 

om goederen naar een vrijwilligersorganisatie in Lutsk te sturen. 

FINANCIEEL- INKOMSTEN PER JAAR  

 

Bijzondere verhalen.  

Er zijn diverse bijzondere zaken in 2016 voorgevallen. Om er geen een tekort te doen verwijzen wij u 

graag naar de nieuwsbrieven van april/ mei 2016 en de gecombineerde nieuwsbrief van december 

2016. 

Sponsoring Fondswerving Overig **

€ 0,00 € 51.543,00 € 38.641,00

Subtotaal inkomsten € 0,00 € 51.543,00 € 38.641,00

Totaal inkomsten

** = In de organisatiekosten zit een bedrag van € 28.577 aan onkostenvergoeding voor onze vrijwilligers. Dit bedrag 

schenken zij ook weer aan ons, deze is dus ook opgenomen in de verworven gelden (overig).

* = De kernactiviteit van de WHOE is het ontvangen, tijdelijk opslaan en transporteren van goederen.  Daarom staan 

deze bedragen bij het projectbedrag.

Verworven door: WHOE

Inzamelen en verzenden 

goederen naar Oost-

Europa

€ 90.184,00

€ 38.373,00 (organisatie)**

Totaal € 58.769,00 € 38.373,00

Verworven gelden voor 

de projecten 2016

Hoe zijn de inkomsten besteed

Welk bedrag hebt u indirect aan uw organisatie 

moeten besteden en kwamen niet direct ten 

goede aan projecten in 2015?

Welk bedrag kon direct aan projecten 

worden besteed in 2016?Project

Inzamelen, tijdelijk 

opslaan en verzenden 

van goederen naar Oost-

Europa.

€ 45.134,00 (activiteit), € 13.635,00 

(opslag) *


