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ALGEMENE GEGEVENS 

 

Profiel 
 

De stichting, opgericht op 30 november 1983, is een organisatie die humanitaire hulp verleent aan en 

projecten uitvoert in Oekraïne. Voorts wordt advies en hulp geboden aan derden bij het wegwijs 

maken in bijvoorbeeld het verzenden van hulpgoederen naar Oekraïne inclusief het opmaken van 

douanedocumenten. 

 

Zowel het bestuur als de medewerkers zijn vrijwilligers die geheel belangeloos hun medewerking 

verlenen aan alle voorkomende beheer- en uitvoeringswerkzaamheden. In Oekraïne werkt Spoetnik 

samen met vijf humanitaire organisaties die door de Commissie Humanitaire Zaken te Kiev zijn 

gemachtigd om de hulpgoederen te ontvangen en te distribueren. 

 

Spoetnik onderhoudt nauwe banden met betrokken ministeries en ambassades in zowel Nederland als 

Oekraïne alsmede met de Oekraïense ambassades in Brussel en Parijs. Daarnaast bestaan contacten 

met de Oekraïense diaspora in Nederland en de Nederlandse Oekraïense School, diverse Rotaryclubs 

en VNG International. 

 

Bestuur 
 

De samenstelling per 31 december 2015 luidt als volgt: 

 

 Mevrouw Beja Kluiters-Albers      Voorzitter 

 Ton de Meij         Vicevoorzitter 

 Aart Verheij         Penningmeester 

 Ronald Tol         Fondsenwerving 

 Armand Simonis        Secretaris 

Alle bestuursleden zijn voor onbepaalde tijd benoemd 

 

Gedurende het boekjaar heeft het bestuur regelmatig vergaderd over de gang van zaken en van belang 

zijnde ontwikkelingen.. 

 

Vestiging 
 

 Opslagloods: Baanstraat 4 (tegenover Jacob Assendelftplaats) 3131 CA Vlaardingen 

 Secretariaat: p/a Pijnboomdreef 3, 3137 BZ Vlaardingen, Telefoon: 010 474 1942, mobiel 

06 5460 7683 

 Email: info@spoetnik.nl; website www.spoetnik.nl; www.facebook.com/spoetnik.nl 

 

De stichting staat ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te 

Rotterdam onder  nummer 41 133 999 en is door de belastingdienst erkend als ANBI-( Algemeen Nut 

Beogende Instelling) instelling. Dit laatste betekent dat aan de stichting gedane giften bij de invulling 

van de jaarlijkse belastingaangifte als aftrekposten kunnen worden aangemerkt. 

 

mailto:info@spoetnik.nl
http://www.spoetnik.nl/
http://www.facebook.com/spoetnik.nl
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Bankrelaties 
 

 ING   IBAN  NL 62 INGB 0006 9309 12 

 ABN/AMRO  IBAN  NL 68 ABNA 0413 7630 21 

 

Publicatieplicht 
 

De stichting, vallend onder de categorie kleine ondernemingen, is niet wettelijk verplicht het 

jaarverslag bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Het jaarverslag wordt wel jaarlijks opgenomen 

op de website als onderdeel van de door de belastingdienst vereiste als, ANBI-instelling, openbaar te 

maken gegevens. 

 

VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 

L.S. 
 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 9 van de statuten wordt hierbij verslag uitgebracht over het 

23-ste boekjaar, zijnde de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. 

 

Bestuur 
 

Gedurende het boekjaar is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd en is er regelmatig 

vergaderd over de voortgang van de bedrijfsactiviteiten en de ontwikkelingen in Oost Oekraïne. 

 

Gang van zaken in 2015 
 

Algemeen 

 

De strijd tussen de overheid en de door Rusland gesteunde separatisten duurt helaas nog steeds voort. 

Weliswaar is er in de loop van het jaar een bestand overeengekomen dat qua naleving echter meer weg 

heeft van een toestand van gewapende vrede. Het bestuur heeft in het boekjaar de ontwikkelingen op 

de voet gevolgd en naar vermogen gehoor gegeven aan de oproepen voor extra hulpgoederen om mede 

de binnenlandse stroom vluchtelingen zo goed mogelijk op te kunnen opvangen. De lokale media 

hebben evenals vorig jaar medewerking verleend aan onze oproep tot het geven van steun.  

 

Medio boekjaar werd het bestuur onaangenaam getroffen door de onverwachte opzegging, door de 

gemeente Vlaardingen, van de met de gemeente gesloten ingebruikgevingsovereenkomst inzake de 

opslagfaciliteit aan de Baanstraat. Formeel wordt het contract beëindigd per 1 september 2016. 

Aangezien dit verregaande consequenties kan hebben voor de voortzetting van de activiteiten van de 

stichting heeft de inspanning voor de vervanging van geschikte opslagruimte, vanaf datum 

bekendwording( juni), als een rode draad door de bestuurswerkzaamheden gelopen. Hierbij dient te 

worden opgemerkt dat de gemeente Vlaardingen geen enkele steun verleent in de in gang gezette 

zoektocht. 

 

 



 
 

5 

 

Financiële positie 

 

Voor detailinformatie over de financiële positie van de stichting wordt verwezen naar de in het 

onderdeel “ jaarrekening”( pagina 7 tot en met 12 ) vermelde gegevens. Het boekjaar is afgesloten met 

een klein batig saldo ad € 104 (2014: batig € 4.110) dat is toegevoegd aan het ultimo 2014 bestaande 

“Onverdeelde Saldo”. De baten daalden in 2015 ten opzichte van 2014 met circa € 1.300,00 ( ofwel 

met 10 % ) tot in totaal € 12.072 (2014: € 13.331), terwijl  de lasten toenamen met circa € 2.700,00 ( 

ofwel  29 % ) tot in totaal € 11.968 (2014: € 9.221). 

 

Kernactiviteit 

 

Met betrekking tot de belangrijkste activiteit, het verzamelen en verzenden van hulpgoederen, zijn 

gedurende het boekjaar 23 (2014: 20) vrachtwagens met hulpgoederen naar Oekraïne gereden. De 

toename  ten opzichte van 2014 is voornamelijk gevolg van groter aanbod van hulpgoederen. De 

afwikkeling van de grensoverschrijdende formaliteiten ondervond in 2015 geen problemen van de 

gespannen situatie.  

De aan de hulpzendingen verbonden transportkosten zijn evenals vorig jaar grotendeels betaald door 

sponsors van de ontvangende hulporganisaties in Oekraïne. De verkrijging van de benodigde 

sponsoring van vrachtkosten blijft onverminderd door de verslechterende economische 

omstandigheden veel energie en tijd kosten. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt in ruime mate gesteund op de kosteloze hulp van de 

gemeente en het bedrijfsleven. Zij voorzien onder andere in het schenken van goederen/verpakkings-

materiaal, het ter beschikking stellen van (tijdelijke) opslagfaciliteiten, gebruik van weegbrug en 

eventuele bruikleen van vorkheftruck bij het laden van wagens. 

 

Actie Psychiatrisch Centrum in Romny 

 

In het kader van de viering van het 20-jarig jubileum van de stichting is in 2013 aan genodigden en 

belangstellenden gevraagd te doneren voor de dringend noodzakelijke hulp aan het Psychiatrisch 

Centrum in Romny. Per de balansdatum resteert in de getroffen voorziening nog een bescheiden 

bedrag waaraan in 2016 een passende bestemming zal worden gegeven. 

 

Ambulances/rolstoelbus 

 

Spoetnik is door hulporganisaties in Oekraïne ingeschakeld bij de bemiddeling van de aankoop van 2
e
 

hands ambulances en rolstoelbus Na de aflevering van de 2 ambulances in 2014 is de rolstoelbus in de 

loop van 2015 aan de betreffende organisatie overhandigd. 

 

Personele bezetting 

 

Gedurende het boekjaar heeft de stichting bij de invulling van de personele bezetting weer kunnen 

samenwerken met vrijwilligers die geheel belangeloos met raad en daad de activiteiten hebben 

ondersteund. Bij de werving van nieuw personeel wordt onder andere gebruik gemaakt van het 

Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen.  

Waar mogelijk worden ook scholieren uit het voortgezet onderwijs, die in het kader van een verplichte 

stage belangeloos een aantal uren vrijwilligerswerk moeten verrichten, ingeschakeld. 

De werving van hulpkrachten via facebook is in het boekjaar onverminderd voortgezet. De response is 

van dien aard dat dit middel blijvend zal worden ingezet. 
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Huisvesting 

 

Zoals reeds vermeld onder het hoofd “algemeen” heeft de gemeente Vlaardingen het lopende 

huurcontract inzake de opslagloods aan de Baanstraat formeel opgezegd, ingaande 1 september 2016. 

Sinds de  bekendwording in juni 2015 zijn pogingen in het werk gesteld om zo snel mogelijk 

vervangende huisvesting te vinden. Helaas nog zonder het gewenste resultaat. Belemmerende factoren 

zijn onder andere het lage aanbod van geschikte locaties en/of de geringe financiële armslag van de 

stichting. 

Het huurcontract van de via de stichting Ad Hoc gehuurde ruimte aan de Parallelweg te Vlaardingen is 

in september 2015 stilzwijgend met een jaar verlengd. 

 

Vooruitzichten voor 2016 
 

De inspanningen voor de verkrijging van vervangende huisvesting zullen met voorrang worden 

voortgezet. Hierbij zal tevens worden bezien in hoeverre de financiële armslag (tijdelijk) kan worden 

verruimd. 

 

Hoewel de situatie in Oekraïne nog verre van onzekerheden is ontdaan blijft Spoetnik vertrouwen 

houden in een voor alle betrokken partijen acceptabele oplossing van het conflict. 

 

Aangezien met name de hulpverlening anders dan het inzamelen van kleding etc. sterk afhankelijk is 

van de omvang der ontvangen giften zal de inzet voor verbetering van de financiële middelen 

onverminderd doorgaan. 

Daarnaast zal evenals vorig jaar zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de op enig moment 

gevraagde specifieke hulp. Met name het vluchtelingenprobleem en hulp aan gewonden vraagt om een 

anders gerichte aanpak. 

 

Op 6 april 2016 wordt een referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne gehouden. 

Daarvoor voeren diversen bewegingen/organisaties al enige tijd een “Nee”campagne. Deze campagne 

is zeer actief en bijzonder negatief over Oekraïne. Met niets ontziende oneigenlijke argumenten gaan 

ze bewust in tegen Oekraïne, terwijl ze eigenlijk vooral tegen de EU zijn.  

Spoetnik vindt dat zeer onrechtvaardig en heeft daarom gekozen voor het voeren van een 

“Ja”campagne met inschakeling van zoveel mogelijk andere gelijkgerichte organisaties en (politieke) 

partijen. Voor het zo breed mogelijk voeren van deze campagne, waarin op basis van een eerlijk 

verhaal met feiten en met aandacht voor het positieve dat de EU in Oekraïne kan brengen, zal de 

stichting subsidie aanvragen bij de referendumcommissie. 

 

Vlaardingen, 1 maart 2016 

 

Het bestuur 

w.g. 

E.J.F.M. Kluiters-Albers    Voorzitter 

A.J.G.M. de Meij     Vicevoorzitter 

A. Verheij      Penningmeester 

R.H.C. Tol      Fondsenwerving 

A.R.J.B. Simonis     Secretaris 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 NA VERWERKING BATIG SALDO 
 

(in euro)                    2015     2014 

 
ACTIVA    

   

 Materiële vaste activa 480 720 

 Voorraad hulpgoederen PM PM 

 Kortlopende vorderingen 780 1.430 

 Liquide middelen 14.555     12.986 

Totaal activa 15.815 15.136 

 ====== ======= 

   

PASSIVA   

   

 Onverdeeld saldo 10.640 10.536 

 Voorzieningen 4.470 3.990 

 Kortlopende schulden         705          610 

Totaal passiva 15.815 15.136 

 ====== ======= 

   

 

 

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 
 

(in euro)                   2015     2014 

 

BATEN   

   

 Giften 11.969 12.940 

 Overige baten         103         391 

Totaal baten 12.072 13.331 

   

LASTEN   

   

 Overige bedrijfslasten:    

              Besteed aan projecten 9.116 7.046 

              Besteed aan algemene beheerskosten     2.852       2.175 

Totaal lasten 11.968 9.221 

   

Batig saldo 104 4.110 

 ====== ======= 
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Toelichting op de jaarrekening 
 

Beëindiging ingebruikgeving overeenkomst 
 

Medio boekjaar heeft de gemeente Vlaardingen de met de stichting lopende ingebruikgeving 

overeenkomst inzake de ter beschikking gestelde opslagloods aan de Baanstraat te Vlaardingen 

formeel opgezegd, ingaande 1 september 2016. Hoewel er nog een kleine kans bestaat dat kortdurende 

verlenging mogelijk is, is gedurende het boekjaar en zal in komend boekjaar de aandacht in belangrijke 

mate gericht zijn op de verkrijging van vervangende opslagruimte. Ook in financieel opzicht zal de 

verhuizing de nodige consequenties kunnen hebben. De continuïteit van de stichting is niet in het 

geding, wel zal rekening moeten worden gehouden met een zekere vermindering van de activiteiten 

waarvan de omvang eerst in de tweede helft 2016 zichtbaar zal worden. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN 

RESULAATBEPALING 

 

a. Activa en passiva 

 

De materiële vaste activa betreffen inventaris van kantoor en opslagloods alsmede enkele kleine 

aanhangers voor het ophalen van hulpgoederen, gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van 

afschrijvingskosten. De overige activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd 

tegen nominale waarden. Waar nodig zijn op vorderingen voorzieningen getroffen voor oninbaarheid. 

 

b. Resultaatbepaling 

 

De in de rekening van baten en lasten verantwoorde posten zijn toegerekend aan de periode waarop 

deze betrekking hebben. Aan de ontvangen hulpgoederen die “om niet”zijn verkregen en “om niet”ter 

beschikking zijn gesteld, zijn in de rekening van baten en lasten geen waarden toegekend. 

 

BALANS 

 

1. Materiële vaste activa 

 

Hieronder is opgenomen de in 2013 aangeschafte weegpalletwagen, aanschafwaarde  € 1200,00 af te 

schrijven in 5 jaar. In het boekjaar is van een sponsor “om niet” een 2
e
 hands aanhanger gekregen waar 

aan geen waarde is toegekend. 

 

2. Voorraad hulpgoederen 

 

De per de balansdatum aanwezige voorraad hulpgoederen bestaat uit gratis verkregen goederen van 

bedrijven, organisaties en particulieren. De samenstelling is vrij divers en omvat onder andere kleding 

en schoenen, bedden- en linnengoed, serviesgoed, huisraad, (school)meubelen, ziekenhuisbed-

den/materiaal en speelgoed. Aangezien deze hulpgoederen eveneens gratis aan de hulporganisaties in 

Oekraïne worden geschonken, is aan de voorraden geen waarde toegekend. 
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3. Kortlopende vorderingen 

 

Specificatie per 31 december (in euro) 

    2015   2014 

Voorraad te verkopen souvenirs 125  125 

Nog te ontvangen sponsorgelden 300 300 

Te ontvangen huur flat Eksterlaan 1.350  1.800 

Voorziening te ontvangen huur Eksterlaan -1.350 -1.800 

Waarborgsom opslagloods Parallelweg 300 300 

Vooruitbetaalde opslagkosten 55 55 

Vooruitbetaalde projectkosten         0      650 

Totaal kortlopende vorderingen 780 1.430 

 ===== ===== 

4. Liquide middelen 

 

Omvat saldi bij diverse bankinstellingen aangehouden rekeningen. De saldi staan ter vrije beschikking 

van de stichting. 

 

5. Onverdeeld sado 

 

Van het ultimo boekjaar bestaande saldo ad € 10.640 zal als buffer voor de dekking van vaste en 

doorlopende project- en algemene beheerskosten een jaarlijks vast te stellen bedrag -voor 2016 

voorlopig gehandhaafd op € 3.000,00-  niet voor vrije besteding in aanmerking komen. 

  

6. Voorzieningen 

 

De voorzieningen hebben betrekking op in komende jaren nog te betalen kosten op lopende projecten. 

De looptijd bedraagt doorgaans tussen 1 en 5 jaar. Het verloop in 2015 luidt als volgt: ( in euro) 

 

 Stand per Vrijval/toevoe- Besteed in  Stand per 

    1-1-2015     ging in 2015         2015 31-12-2015 

Psychiatrisch Centrum Romny 990 -- -- 990 

Aanschaf en onderhoud vorkheftruck 3.000 -- -- 3.000 

Ambulances          --     480         --      480 

Totaal voorzieningen 3.990 480 -- 4.470 

 ====== ===== ===== ===== 

 

In komend boekjaar zal een besluit worden genomen over een passende besteding van de voorziening 

Psychiatrisch Centrum Romny. 

 

In 2016 zal in het kader van de beraadslaging en invulling van de in eerder stadium gemelde 

verhuizing een evaluatie plaatsvinden over de noodzaak tot vervanging van de vorkheftruck. 

 

In het afgelopen boekjaar is gestart met een speciale actie voor de schenking van 2
e
 hands ambulances 

die in Oekraïne dringend nodig zijn. Voor het welslagen van de actie is naast voldoende giften 

eveneens van belang in welke mate deze ambulances beschikbaar komen en tegen welke prijs. 

Op de website van de stichting zal regelmatig een actuele stand van zaken worden weergegeven. 
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7. Kortlopende schulden 

 

De specificatie van de kortlopende schulden luidt als volgt: (in euro) 

 

   2015   2014 

Crediteuren 55 610 

Nog te betalen lokale belastingen    650         0 

Totaal kortlopende schulden 705     610 

 ==== ==== 

 

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 

 

1. Giften 

 

De giften bestaan uit per kas en bank ontvangen gelden van bedrijven, organisaties en particulieren. 

Voor zover de giften niet voor speciale projecten zijn ontvangen beslist het bestuur over de verdeling 

naar andere projecten. 

In 2015 is een actie gestart om gelden te verwerven voor de aanschaf van 2
e
 hands ziekenwagens. 

 

2. Overige baten 

 

Dit betreft netto opbrengsten  uit verkoop van souvenirs en propagandamateriaal, vergoeding voor 

verzorgde presentaties alsmede opbrengsten van op braderieën verkochte artikelen. In het boekjaar is 

de aandacht voor deze activiteiten verder verbeterd. 

 

3. Projectkosten 

 

Dit betreft bestedingen ten behoeve van: ( in euro) 

 

    2015    2014 

Opvang Oekraïners 2.926 3.051 

Dotatie aan voorziening Psychiatrisch Centrum Romny 0 335 

Verzending hulpgoederen 5.710 3.752 

Vrijval voorziening medicatie hepatitispatiënt 0 -1.452 

Dotatie aan voorziening ambulances      480   1.360 

Totaal projectkosten 9.116 7.046 

 ===== ===== 

 

De uitgaven voor Opvang Oekraïners hebben betrekking op de exploitatiekosten van de flat die 

oorspronkelijk werd gebruikt voor huisvesting van onder andere  mensen uit Tsjernobyl die in 

Nederland medische behandeling kregen. Aangezien van deze faciliteit al jaren geen gebruik meer 

wordt gemaakt en verhuur aan derden verliesgevend was, is het huurcontract begin maart 2015 

beëindigd. 

 

Onder het hoofd Verzending Hulpgoederen zijn de kosten voor internationaal transport van 

hulpgoederen, lokaal transport voor het ophalen van hulpgoederen, reis- en representatie (70 %), 



 
 

12 

 

telefoon (70 %) en opslagkosten van in gebruik zijnde loods vermeld. De aan de hulpzendingen 

verbonden kosten voor het transport naar Oekraïne zijn evenals vorig boekjaar nagenoeg geheel 

gefinancierd door sponsors van de ontvangende hulporganisaties in Oekraïne. 

 

Zoals reeds gemeld in de toelichting op de voorzieningen  ( pagina10 ) is in het najaar van 2015 een 

nieuwe actie gestart voor de aankoop van 2-de hands ambulances. De in 2015 en volgende jaren voor 

dit doel ontvangen giften zullen jaarlijks aan de hiervoor gevormde voorziening worden gedoteerd. 

 

4. Algemene beheerskosten. 

 

Hieronder zijn opgenomen: (in euro) 

 

   2015   2014 

Afschrijving materiële vaste activa 240 240 

Kosten website 85 289 

Reis- en representatiekosten 55 57 

Telefoonkosten 33 36 

Bemiddeling aanschaf ambulances 0 723 

Schenking rolstoelbus 1.575 0 

Bankkosten 347 274 

Personeel en kantoorkosten 335 556 

Onderhoud loods en inventaris     182          0 

Totaal algemene beheerskosten 2.852 2.175 

 ===== ===== 

De reis- en representatiekosten alsmede telefoonkosten zijn evenals in vorig boekjaar voor 70 % van 

het totaal bestede bedrag toegerekend aan de onder projectkosten vermelde bestedingen voor 

verzending van hulpgoederen. 

Ten opzichte van 2014 is de stijging van de algemene beheerskosten in 2015 voornamelijk gevolg van 

niet door te berekenen bemiddelingskosten voor de aanschaf rolstoelbus. Dit betreft onder andere in 

Nederland gemaakte  kosten voor reparaties, verzekering, wegenbelasting en aanschaf van accu’s voor 

defibrillatoren. 

 

Vlaardingen, 1 maart 2016 

 

Het Bestuur: 

w.g. 

E.J.F.M. Kluiters-Albers    Voorzitter 

A.J.G.M. de Meij     Vicevoorzitter 

A. Verheij      Penningmeester 

R.H.C. Tol      Fondsenwerving 

A.R.J.B. Simonis     Secretaris 
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