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Activiteiten:
De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het verzamelen van goederen (kleding, linnengoed en medische
hulpmiddelen) die door donateurs, kerkelijke gemeenschappen en anderen die zich met ons werk verbonden voelen ons ter
beschikking worden gesteld.
De goederen die wij ontvangen worden opgeslagen en gesorteerd in onze opslagplaats.
Voor elke reis worden de goederen in 3 of 4 sessies per reis gesorteerd en rijklaar gemaakt.
Een andere activiteit is het werven van gelden. Dit geschiedt door het werven van donateurs en door verkoop van gemaakte
artikelen op de Bazaar van onze kerk in Capelle aan den IJssel en met open monumentendag. Soms ook in andere plaatsen
bv. Piershil
Secr.: D.A. Plandsoen , J. de Geusrede 40, 2901 CR Capelle a/d IJssel tel: [31] 010 450 00 86 e-mail: d.a.plandsoen@ziggo.nl
Web site : www.tsjerkind.com
Postbank: 75 80 121 t.n.v. Stichting Tsjerkind, Capelle aan den IJssel

Opslag:
De goederen die wij ontvangen en/of halen worden gesorteerd in onze opslagplaats.
Deze opslagplaats is ons kosteloos ter beschikking gesteld.
Bezoldiging:
Het bestuur en de leden doen hun werk op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen vergoeding. De humanitaire reizen worden
gedaan in een combinatie van bestuursleden en leden. Zij betalen zelf de overnachtingen en maaltijden naar en van WitRusland.
In Wit-Rusland hebben wij een vast logeeradres waar we mogen overnachten. (fam. Kozel) Via de Kerk van ds. Pavel
(Volkovysk) worden we met vervoer van de kerk naar onze projecten gereden. Voor de kosten die hiervoor gemaakt worden,
geven we zowel aan ds. Pavel als aan dhr. Kozel een kleine vergoeding die betaald wordt door de stichting.
De Stichting is het afgelopen jaar vier maal bij elkaar geweest voor een vergadering.
In deze vergaderingen zijn voornamelijk de bespreking van de reizen en de financiële zaken behandeld. De laatste
vergadering in november 2014 was een evaluatievergadering van de oktoberreis. Van elke vergadering is een verslag
gemaakt.
Reizen:
In het jaar 2014 hebben we twee humanitaire transporten gemaakt naar Wit-Rusland.
(in april en in oktober)
De reizen worden uitgevoerd met twee bestelbussen met aanhangers. Eén aanhanger is door de Stichting zelf aangeschaft.
(2012) . De andere wordt ons beschikbaar gesteld door een sponsor.
Het huren van de bestelbussen wordt voor een gedeelte gesponsord door fa. de Koning (Volkswagendealer) en het andere
gedeelte betaald door de stichting.
Van beide reizen zijn nieuwsbrieven gemaakt die verzonden zijn aan onze donateurs.
Daarnaast zijn zij uitgedeeld in de diverse kerken waar onze stichting wordt gesteund.
Ook zijn de nieuwsbrieven te lezen op de website van de stichting. (www.tsjerkind.com)
April 2014.
Met deze reis zijn meegegaan: Daan en Hannie Plandsoen en Jac van Vliet en Pim Visser.
Projecten in Volkovysk.
Sanatorium: (jongeren met bot-TBC) hier worden per jaar ongeveer 1200 jongeren verzorgd in de leeftijd van 3 tot 18 jaar
(iedere maand wisselt de groep van 100 kinderen).
Protalinka: dit is een kleuterschool voor kinderen met lichamelijke en/of geestelijke beperking. Hier zijn ongeveer 30 kinderen.
Revalidatiecentrum: Hier komen jongeren met een beperking om te revalideren en oefeningen te doen voor een aantal uren
per dag. Van hieruit worden, door een kleine groep sociale werkers, ook kinderen thuis bezocht om te zien wat het resultaat is
van behandeling en in hoeverre de thuissituatie gehandhaafd kan blijven.
Als de kinderen jarig zijn krijgen zij bezoek en een klein presentje van een medewerkster (dankzij de stichting Tsjerkind) Deze
groep vrouwen werkt onder de naam Aridi. Zij bezoeken op jaarbasis ongeveer 200 kinderen. Sinds april 2014 is Aridi een
zelfstandige onderneming geworden. Deze draagt zorg voor het bezoeken met verjaardagen van de kinderen die het
Revalidatiecentrum bezoeken voor therapie.
Jongerensoos: Hier komen jongeren in de leeftijd van 18 – 30 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een
dagdeel bij elkaar. Er komen 18 jongeren per dagdeel en er zijn 10 dagdelen. Voor deze jongeren is in samenwerking met ds.
Pavel Schliginsky en de Stichting Tsjerkind een invaliden bus aangeschaft om de jongeren van en naar de soos te kunnen
brengen.
Dispancer (TBC-kliniek): Hier worden voornamelijk volwassenen verpleegd. Er zijn hier ook verschillende personen met
open TBC. Deze personen worden door de stichting voor een gedeelte ondersteund. Onder andere in de vorm van een
presentje met de kerst, dat weer verzorgd wordt door de kerk van ds. Schliginsky
Project Thuiskomst: Jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen verblijven worden met behulp van de kerk
van ds. Schliginsky en de plaatselijke overheid bij gezinnen thuis geplaatst. In Nederland wordt voor die kinderen een
‘sponsorouders’ gezocht die een kleine bijdrage betaalt voor het onderhoud.
We hebben nu een twaalftal sponsorkinderen. Iedere reis worden zij bezocht.
De adoptie ouders ontvangen een bedrag zolang de jongeren nog op school gaan of studeren. Zodra de jongeren op eigen
benen kunnen staan stopt de sponsoring.
In Volkovysk worden de meegebrachte goederen via de Kerk van ds. Pavel verdeeld onder de armen.
In de voorjaars reis is steeds een bedrag gereserveerd voor de zomerkampen die een evangelisch karakter hebben. Er zijn 4
kampen. Eén voor kinderen van 6-12 jaar. Eén voor jongeren van 13-18 jaar en één voor invalide kinderen. In de kerk van
Artsiouk is één kamp voor kinderen van 6-12 jaar.
Met de najaar reis reserveren we een bedrag voor de Kerst . De jongeren van de kerk gaan helpen – zingen en evangeliseren
in de boven genoemde instanties. Hierbij worden kleine presentjes gegeven.
Vanuit de kerk van pastor Pavel is er een invalideproject opgestart. Dit houdt in dat vanuit de kerk invaliden met een bus
worden opgehaald en bij de kerk gebracht. Vanuit de kerk wordt er een programma gemaakt met en voor deze jongeren.
Tevens ontvangen zij een maaltijd. Aan het eind van de middag worden zij weer thuisgebracht. Zo komen zij uit hun isolement,

en voelen zij zich betrokken bij de gemeenschap. Dit Project wordt door ons ondersteund. Voor dit project wordt de bus van de
kerk van ds. Schliginsky gebruikt. Ter ondersteuning van dit project heeft de Stichting dit jaar een bijdrage van € 400,=
gegeven voor het onderhoud van de bus.
Projecten in DVORETS
In Dvorets zijn de voornaamste kontakten via dr. Regina Karakulko. In overleg met haar en de burgemeester worden een 120
voedselpakketten samengesteld. Deze pakketten worden gemaakt in de plaatselijke supermarkt. Daarna worden zij door ons
weggebracht bij de mensen die zijn geselecteerd door dr. Karakulko en de burgemeester in Dvorets in de 10 omliggende
dorpjes. In Dvorets zelf is een Groene Kruis gebouw. Dit is het medisch centrum voor Dvorets en de omliggende dorpjes. Dr.
Karakulko houdt kontakten met het hoofdziekenhuis in Djatlova.
In het plaatsje Gesgaly is een bejaardenhuis, dat wij regelmatig voorzien van Pampers. Aan Pampers is in Wit-Rusland een
groot gebrek, vooral in een bejaardenhuis. De verzorging hier is niet te vergelijken met die in ons land.
Iedere reis bezoeken we ook een kleine huisgemeente in Novaljenja. Deze gemeente bestaat voor 95 % uit vrouwen. Zij
hebben vaak problemen met het onderhoud van de huisgemeente (bv bij het vervangen van de verwarmingsketel) Hier geven
we een kleine bijdrage
In oktober hebben we de tweede reis met humanitaire goederen gemaakt. Deze reis zijn meegegaan: Nanda Prins en Aat van
Leeuwen en Daan en Hannie Plandsoen. Het concept is gelijk aan de april reis. We kunnen niet elke reis alle projecten
bezoeken. Wel worden alle projecten ieder jaar bezocht.
Tenslotte:
Wij danken alle sponsors die het mogelijk maken om deze reizen te doen.
U die ons financieel steunt en ook u die ons steunt met goederen.
In het bijzonder willen wij dank brengen aan fa. de Koning die de bussen aan ons verhuurt en de RET waarvan wij iedere keer
weer een aanhanger mogen gebruiken.
Daarnaast de firma Health Foam die ons in dit jaar heeft voorzien van matrassen, kussens en onderdekken voor het
ziekenhuis in o.a. Volkovysk
Bovenal gaat onze dank uit naar de HEERE onze God die het werk ook dit jaar weer rijkelijk heeft gezegend.
Capelle aan den IJssel, 15/02/2015.
Namens het bestuur van Stichting Tsjerkind
L. Sprong, voorzitter
D.A. Plandsoen, secretaris
Mw. J. Bouman- van Cappellen, penningmeester
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BALANS PER 31 DECEMBER
(na verwerking resultaat)

2014
€

2013
€

€

€

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Inventaris
Vervoermiddelen

0
1.582

0
2.214
1.582

2.214

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa

0
0

Liquide middelen

0
0
0

0

40.162

42.718

41.744

44.932

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Reserves
Fondsen

5.127
36.617

4.885
40.047
41.744

44.932

0

0

41.744

44.932

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren en overlopende passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014
€

2013
€

€

€

Baten
Giften van particulieren
kas
Opbrengst collecten
Legaten
Thuiskomst
Invaliden project
Bazaaropbrengsten
Ketel voor Pavel
Renteopbrengsten
Restituties

11.238
305
5.249
0
1.650
980
601
0
369
616

17.575
2.277
0
1.970
1.400
520
0
340
9.346
21.008

33.428

Lasten
Afschrijvingen
Transportkosten hulpreizen
Stichtingskosten
Postbank € reis mei/nov.
Diverse projecten
Thuiskomst
Invaliden project
Nieuwsbrieven +postzegels
Bus voor invaliden
Evangelisatie
Apotheekkosten
Voedselpakketten
Overige onkosten

Resultaat

632
4.236
385
0
9.386
1.500
1.200
302
400
754
1.491
3.030
880

632
5.269
399
0
22.420
1.560
1.200
261
0
447
0
0
2.017
24.196

34.205

-3.188

-777
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemeen
Stichting Tsjerkind is opgericht op 11 maart 1999. en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 24291902.
De doelstelling van de stichting luidt volgens artikel 2 van de statuten:
Het brengen van allerhande hulpgoederen naar het getroffen gebied
Het onderhouden van sociale en geestelijke contacten met de getroffen bevolking

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Grondslagen voor de balanswaardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde richtlijnen voor
fondsenwervende
instellingen.
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt
naar rato afgeschreven.
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk geacht onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
stichting.
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord na feitelijke realisatie, lasten worden reeds verwerkt als zij redelijkerwijs
voorzienbaar zijn.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER
(na resultaatverwerking)

2014
€

2013
€

€

€

ACTIVA
Vervoermiddelen
Stand 1-1
Investeringen - desinvesteringen

2.214
0

2.846
0

Afschrijvingen (20%)

2.214
-632

2.846
-632

Stand 31-12

1.582

2.214

0

0

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen
Overlopende activa

0
0

0
0
0

0

40.162

42.718

Liquide middelen
NL95 INGB 000 75 89 121

PASSIVA
Reserves
Reserves per 1-1
Resultaat verslagjaar
Mutatie fondsen
Reserves per 31-12

4.885
-3.188
3.430

5.662
-777
0
5.127

4.885
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER
(na verwerking resultaat)

2014
€

2013
€

€

€

Fondsen
Fondsen per 1-1
Legaten
Bestedingen

40.047
0
-3.430

Fondsen per 31-12

40.047
0
0
36.617

40.047

Crediteuren en overlopende passiva
Crediteuren
Overlopende passiva

0
0

0
0
0

Financieel overzicht

2014

2014

werkelijk

werkelijk

Debet
Saldo per 01-01-2013
giften van particulieren
Opbrengst collecten
Legaten
Thuiskomst
Invaliden project
Bazaaropbrengsten
Ketel voor Pavel
kas

Renteopbrengsten
Restituties

0

Credit
€ 42.717,60
€ 11.238,00
€ 5.249,34
€ 0,00
€ 1.650,00
€ 980,00
€ 601,20

Transportkosten hulpreizen
Stichtingskosten
Postbank € reis mei/nov.
Diverse projecten
Aanhanger + div. kosten
Thuiskomst
Invaliden project
Nieuwsbrieven +postzegels
€ 305,00 Bus voor invaliden
Evangelisatie
Apotheekkosten
Voedselpakketten
Overige onkosten
€ 369,16
€ 616,10
Saldo per 31-12

€ 63.726,40

€ 4.236,38
€ 385,00
€ 0,00
€ 9.386,86
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 1.200,00
€ 302,11
€ 400,00
€ 753,75
€ 1.490,50
€ 3.030,00
€ 880,32

€ 40.161,58

€ 63.726,50

