STICHTING OOST-WEST KONTAKTEN
Noordenveld

Jaarverslag 2015
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1.

INLEIDING

De Stichting Oost-West Kontakten biedt u hierbij het jaarverslag van het jaar 2015 aan.
Opnieuw kunnen we terugzien op een jaar vol activiteiten, zowel lokaal in de sfeer van
promotie en fondsenwerving, als internationaal door de contacten met inwoners van
Litomyšl en de kinderen uit Belarus (Wit Rusland).
Het jaar 2015 was voor Stichting Oost West Kontakten wederom een onzeker jaar.
In 2013 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om de financiering van de gemeentelijke
taak op het gebied van gemeentelijke bewustwording over de Oost-West-verhoudingen af te
bouwen. Bij het aantreden van het nieuwe college werd echter een nieuw
bestuursprogramma gepresenteerd. Bij deze presentatie werd met enige trots aangegeven,
dat er geen gemeentelijke taken zouden worden wegbezuinigd.
Het bestuur van OWK heeft het college gewezen op de discrepantie tussen de presentatie
van het bestuursprogramma en de afbouw van onze subsidie voor de uitvoering van eerder
genoemde gemeentelijke taak.
In een aantal daaropvolgende constructieve gesprekken heeft het college aangeven zorg te
zullen dragen voor een duurzame financiering van haar partnerrelatie met Litomyšl. Er werd
gekozen voor een bijdrage vanuit het leefbaarheidsfonds. Echter de regelementen van dit
fonds voorzien niet in de financiering van een partnerrelatie. Dit was aanleiding voor een
aantal vervolggesprekken
Ook deze gesprekken zijn in goede sfeer verlopen en hebben uiteindelijk in april 2015 geleid
tot de volgende bestuurlijke afspraken:
1. Het gemeentebestuur heeft besloten om geen afzonderlijke subsidieregeling voor de
gemeentelijke relatie met haar partnergemeente Litomyšl in stand te houden.
2. Een eerdere toezegging van € 4.000 voor 2015 als aanvulling op de laatste
afgebouwde subsidieschijf 2015 wordt herbevestigd.
3. OWK zal haar subsidiegelden per activiteit/project aan moeten vragen bij het
leefbaarheidsfonds
4. Per kalenderjaar zijn meerdere activiteiten/projecten mogelijk.
5. Per activiteit/project is een maximale subsidie van € 2.000 mogelijk
6. Het gemeentebestuur draagt zorg voor snelle aanpassing van de regelingen van het
leefbaarheidsfonds om subsidiëring van OWK vanuit dit fonds mogelijk te maken
7. Een bezoek in jaar x zal in het algemeen leiden tot een tegenbezoek in het jaar x+1.
De regelingen van het leefbaarheidsfonds zullen voorzien in de mogelijkheid om in
jaar x al een subsidietoezegging voor jaar x+1 (voor een tegenbezoek) te verkrijgen.
8. De delegatie van het gemeentebestuur zal het college de volgende werkwijze t.a.v.
Europese subsidie met een positief advies voorleggen:
– OWK tracht voor grotere activiteiten Europese subsidie te verwerven
– Als subsidie door Europa is toegezegd zal pas een go-besluit over de activiteit
worden genomen
– Omdat er daarna in de Europese bureaucratie veel fout kan gaan is het college
bereid garant te staan voor het toegezegde subsidiebedrag voor het geval de
Europese bureaucratie niet tot uitbetaling wenst over te gaan.
Het bestuur van OWK denkt op basis van deze bestuurlijke afspraken verantwoordelijkheid
te kunnen blijven dragen voor de uitvoering van de gemeentelijke taak t.a.v. bewustwording
op het gebied van de Oost-Westverhoudingen
2.

DOEL VAN DE STICHTING
Het doel van de Stichting Oost-West Kontakten is het
bevorderen van duurzame, vriendschappelijke contacten
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tussen de bevolking van Oost- en West-Europa, en in het bijzonder tussen de inwoners
van Roden, in de gemeente Noordenveld en die van Litomyšl in de Tsjechische
Republiek. De stichting voert aldus namens het gemeentebestuur de afspraken van de
stedenbandovereenkomst tussen Noordenveld en Litomyšl uit. Zij werkt daarbij nauw
samen met de Tsjechische partnerorganisatie, de Litomyšl Europe Club.
Uitgangspunten hierbij zijn:
 het benutten en uitbreiden van het aanwezige maatschappelijke draagvlak;
 het inschakelen van bestaande organisaties en instellingen;
 het stimuleren van uitwisselingen;
 wederzijds verruimen van de kennis van de nationale en plaatselijke cultuur;
 het werven van fondsen voor projecten t.b.v. noodlijdende groepen in Oost-Europa.
3.

ACTIVITEITEN
De activiteiten van de stichting zijn in 4 categorieën te verdelen, die elkaar in de
praktijk dikwijls overlappen:
a. contacten: activiteiten ter ondersteuning van uitwisselingen en andere contacten
tussen organisaties, groepen en individuele personen in Noordenveld en Litomyšl;
b. projecten: activiteiten die een projectmatig karakter hebben en veelal over
meerdere jaren lopen, of jaarlijks terugkeren;
c. promotie: activiteiten in de gemeente Noordenveld en Litomyšl die tot doel hebben
meer bekendheid te geven aan de stedenband en de Tsjechische en Nederlands
cultuur;
d. diversen: alle overige activiteiten die passen binnen de doelstelling van de stichting.
Opgemerkt moet hierbij worden, dat als onderdeel van alle activiteiten van de stichting
waar enigszins mogelijk geprobeerd wordt om de inwoners van de gemeente te
informeren en hen erbij te betrekken via de plaatselijke media.

4.

PROJECTEN
A. Retiggova markt

Elk jaar wordt op een zaterdag rondom Pinksteren in onze partnergemeente Litomyšl een
grote en hoogstaande culinaire markt gehouden ter ere van de in deze stad overleden en
begraven Retiggova, de schrijfster van het eerste Tsjechische kookboek. Naast een
competitie tussen de topkoks van de vele gerenommeerde restaurants uit de omgeving is er
een groot podium met een live cooking show. Zeker bij mooi weer krijgen de stands met
heerlijke Moravische wijnen en excellente Tsjechische Pilsener veel aandacht van de
bezoekers. Er is ook plek voor de partnergemeenten van Litomyšl om iets culinairs uit eigen
regio te presenteren.
De Stichting Oost West Kontakten geeft voor de gemeente Noordenveld invulling aan deze
stedenband en deze Stichting koos voor een aantal producten, die weinig bekend zijn in
Litomyšl. De gerookte makreel op toast, de pannenkoeken met spek en stroop en de
mosterdsoep (inclusief recept op papier) vielen enorm in de smaak bij de bevolking van
Litomyšl. Ze stonden er graag voor in de rij
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.

Dankzij de door Buiter (broodbakafdeling) Roden en Vishuys Roden beschikbaar gestelde
pakken pannenkoekenmeel en makrelen scoorde Noordenveld hoger dan de andere
partnergemeenten uit Italië en Slowakije. Ook de uitgebakken spekjes van Keurslager Beets
in de mosterdsoep hebben deze uitslag op goede wijze beïnvloed.

B. Smetana Opera Festival 2015 (wij volstaan met het verslag van een
enthousiaste reiziger)
Ook dit jaar heeft de Stichting Oost West Kontakten weer een cultuurreis georganiseerd naar
het Smetana Opera Festival. Op donderdag 25 juni
vertrok een gezelschap van vierendertig
cultuurliefhebbers per touringcar naar Litomyšl.
Tijdens de eerste stop in Maagdenburg geniet de
groep van de indrukwekkende bouwstijl van Friedenreich Hundertwasser. Zijn Groene citadel laat
zien dat moderne architectuur perfect kan
harmoniëren met de natuur. Na Maagdenburg
vervolgen we onze weg naar Děčín waar we in
Hotel Faust overnachten.
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Vrijdagmorgen vervolgen we onze weg naar een van de mooiste steden van Europa. In
Praag maken we een prachtige Jugendstil stadswandeling. Eind van de middag rijden we
door naar Litomyšl. Na het diner wandelen we naar
het kasteel waar we genieten van Tosca van Puccini.
Zaterdag verkennen we Litomyšl en een openlucht
museum in de omgeving van dit prachtige stadje. ‘s
Avonds bezoeken we de beroemde opera Nabucco
van Verdi.
Zondagmiddag bezoeken we een uitvoering van ‘Mis
no. 2’ van Schubert. Met een verrassend concert van
het Tonkünstler Orkest uit Wenen sluiten we het
Smetana Opera Festival af.
Op de terugweg doen we de gastvrije stad Erfurt
aan. Deze stad staat bekend om zijn architectonische Duits gotische meesterwerken.
Dinsdag reizen we door naar Roden. Onderweg
lunchen we nog even in de schilderachtige stad
Celle.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde reis,
een reis waarmee de Stichting Oost West
Kontakten duidelijk in een behoefte heeft voorzien.
Voor 2017 staat er dan ook opnieuw een reis naar
het beroemde Smetana Opera Festival gepland.
C. Werkgroep Tsjernobyl voor kinderen uit Wit-Rusland
Ieder jaar nodigt de Werkgroep Tsjernobyl een groep Wit-Russische kinderen uit om in
Roden en omgeving aan te sterken. De groep bestond in 2015 uit 15 kinderen en 2 Wit-Russische begeleiders. Een begeleidster uit Minsk van het fonds en een begeleidster (kinderpsycholoog) van de school uit Mokroye (een dorpje dichtbij Bychov). Het fonds uit Minsk
regelt, voor de werkgroep, de Wit-Russische administratieve formaliteiten. Het contact met
Bychov verloopt voornamelijk via de begeleidster die ook Nederlands spreekt.
Werving gastouders
Elk jaar plaatst de werkgroep een oproep, in
verschillende regionale weekbladen, in schoolkrantjes en in kerkbladen, om mensen warm te
maken om Wit-Russische kinderen voor een
periode van 4 weken op te vangen in hun huis.
De nieuwe gastouders werden, nadat ze zich
hebben aangemeld, door twee werkgroepleden bezocht. Er werd informatie uitgewisseld
over de werkgroep en gekeken naar de wensen van de gastouders.
Daarnaast vonden er twee gastouderavonden
plaats. De eerste gastouderavond stond in het
teken van kennismaken. Verder werd er een
PowerPoint presentatie vertoond. Aan de hand
van foto’s werd verteld over Bychov en omgeving.
Tijdens de tweede gastouderavond werd het activiteitenprogramma besproken en andere
praktische zaken zoals: “tips voor gastouders”.

5

Aansterkvakantie
De aansterkvakantie voor 15 Wit-Russische kinderen was ook dit jaar weer de meest aansprekende activiteit van de werkgroep. De kinderen verbleven in de periode mei/juni bij gastgezinnen en kregen een programma aangeboden vanuit de Bomenburcht.
Naast creatieve activiteiten, zoals een ballonnenworkshop, schilderen en knutselen werd er
ook veel aan spel en sport gedaan.
We maakten vele uitstapjes, onder andere naar de dierentuin en varen op de Leekstermeer.
Ook dit jaar werd weer aandacht besteed
aan de gezondheid van de kinderen, maar
wat minder als in voorgaande jaren. Zo
werd de mondhygiëniste en de tandarts dit
jaar overgeslagen. Wel zijn de ogen van
alle kinderen getest bij Opticien Alex in
Roden. Gelukkig werden er dit jaar geen
afwijkingen aangetroffen.
Net als andere jaren viel het afscheid bij
zowel de Wit-Russische kinderen als de
gastouders zwaar.

Acties in 2015
De Nieuwjaarsduik in samenwerking met het Ronostrand was weer een succes. Voor het
eerst werd de duik door Unox erkend en mocht het predicaat ‘serieuze duik’ dragen. Er
waren weliswaar iets minder duikers dan vorig jaar, 80, maar de opbrengst was een stuk
hoger. In totaal bezochten 292 toeschouwers het evenement.
De verloting met prijzen en de gezellige muziek rond warme vuurkorven maakten het geheel
tot een gezellig gebeuren.
We proberen voor volgend jaar wat dingen te veranderen/te verbeteren zodat het evenement
nog aantrekkelijker wordt voor duikers.
Voor de vierde keer stond de werkgroep op de Koningsmarkt in Roden.
Een vroege start van de dag, zo rond 8.00 uur kwamen de werkgroepleden bijeen.
De twee kramen werden zorgvuldig aangekleed. Een kraam met cadeaus voor volwassen en
een kraam met cadeaus voor kinderen. Daarnaast werd in de kraam een vlag met daarop
het logo van de werkgroep opgehangen.. (Het logo bestaat uit de vlag van Wit Rusland met
daarin een aantal spelende kinderen met een roodwitblauwe vlieger)

Rond 10.00 uur ging de verkoop van enveloppen van start.
De winkeliers van Roden en Leek hebben voor een groot deel de cadeautjes voor deze
Koningsdag beschikbaar gesteld. Het was een mooie dag met een goede opbrengst.
Natuurlijk was er ook weer de wijnactie in samenwerking met drankenhandel van Erp rond
kerst. Uiteindelijk hebben we in het kader van deze actie 95 dozen wijn verkocht.
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Sponsoren
Ook dit jaar zijn we weer veel dank verschuldigd
aan onze gastouders en sponsoren. Gastouders
stellen hun hart en huis open voor de kinderen en
ook veel bedrijven en verenigingen dragen belangeloos hun steentje bij.
Dit jaar wil ik graag even stilstaan bij de
Voorwaarts Voorwaarts, waar we met de WitRussische kinderen, begeleiders, werkgroepleden en enkele trouwe sponsoren een dagje op
hebben gevaren. Ook voor het jaar 2016 zijn we
weer door de mensen achter de Voorwaarts Voorwaarts uitgenodigd om een dagje mee te
varen. Een bijzonder schip!
De Voorwaarts Voorwaarts is een van de oudste koftjalken van
Nederland. Het schip werd gebouwd in 1899 bij een Scheepswerf in Martenshoek. Het schip voer o.a. op de Noordzee en
Oostzee. Het maakte zelfs een reis naar Marokko. Wanneer
een journalist in 1975 het schip koopt is het nagenoeg een
wrak. Hij knapte het schip op en geeft het schip weer zijn doopnaam “Voorwaarts Voorwaarts”
Heerlijk genieten op het schip met muziek van Peter Schaap.

Naast
de
Voorwaarts
Voorwaarts en de dierentuin was het dagje Schiermonnikoog
een hoogtepunt. Als je beseft dat de meeste kinderen nog
nooit de zee hebben gezien, laat staan duinen, dan kan je je
wel voorstellen hoe deze kinderen op Schier hebben
genoten.
Een dagje varen, fijn fietsen over het eiland, de duinen
beklimmen en bij de Berkenplas spelen, varen in een kano
en eten, wat wil een kind nog meer.
Deze dag werd volledig gesponsord door de Rabobank,
waarvoor veel dank.
D. Quiltgroep Roden-Litomyšl
De dames van de Quiltgroep kwamen dit jaar 14x bij elkaar, deels om te vergaderen en te
plannen, deels om samen te werken aan diverse zaken.
In januari werden de blokken voor de gezamenlijke ( Nederlands- Tsjechische) quilt voltooid.
Samen met de quilts die bestemd waren voor de expositie in Litomyšl werden deze
onderdelen met de post verstuurd naar Tsjechië. Na de expositie werden de quilts in de
Smetanabus mee teruggenomen. Na de zomer begonnen de voorbereidingen voor de
expositie in januari 2016 in K38 in Roden. Samen met de Viltgroep Fibrations werd deze
tentoonstelling georganiseerd onder de naam : KONTAKT. Om het contact met deze
textielgroep te stimuleren werd aan de Quiltgroep een workshop QVILTEN gegeven.
Omgekeerd zal de quiltgroep aan de viltgroep een workshop QUILTEN aanbieden.
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In het najaar was de Quiltgroep druk bezig met het maken van Kerstkaarten, die op de
Kerstmarkt van de Stichting verkocht werden.

E. Kerstmarkt en kersttentoonstelling
In verband met het 25- jarig bestaan van de Stichting Oost- West- Kontakten is de
Tsjechische glaskunstenaar de Heer Jaroslav Svoboda bereid gevonden om zijn kristallen
kunstobjecten niet alleen in Tokyo en New York, maar ook in Roden te presenteren. Zijn
kristallen schemerlampen waren een verrijking van de kersttentoonstelling in de Havezathe
en vielen bijzonder in de smaak bij de bezoekers en de conservator van de Havezathe.
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Deze kristallen voeten werden voorzien van moderne en klassieke lampenkappen van
Oosterom Verlichting uit Roden. Deze expositie werd mede mogelijk gemaakt door de
expertise en het netwerk van Gallerie Bart-Art en een bijdrage van de gemeente
Noordenveld in het kader van Het Jaar van de Cultuur.

Op Zaterdag 12 dec. 2015 werd de jaarlijks terugkerende Kerstmarkt van OWK gehouden
in de Landskeuken van de Havezathe Mensinghe. Veel bezoekers

hebben genoten van de Tjsechische producten, de prachtige Kerststukken en de
kerstkaarten gemaakt door de quiltgroep van de stichting Oost-West-Kontakten .
De Stichting OWK kijkt terug op een goede verkoop en goede promotie en dus op een zeer
geslaagde Kerstmarkt.

F. Maatschappelijke waardering
Tijdens de opening van de Kersttentoonstelling van Havezathe Mensinghe stond wethouder
Wekema niet alleen stil bij de bijdrage van OostWestKontakten aan het Jaar van de Cultuur,
maar roemde hij ook de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers, die actief zijn binnen de
Stichting Oost West Kontakten. Dit resulteerde in een Koninklijke Onderscheiding voor onze
bestuursleden Alle en Ina Visser. Niet alleen zij, maar heel OostWestKontakten voelde deze
waardering als een warme douche
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Bestuurssamenstelling per 1-1-2015
Alle leden van het bestuur van de stichting zijn mede verantwoordelijk voor het beleid
van de stichting.
Uit het bestuur is een dagelijks bestuur gekozen bestaande uit:
voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.
Bestuursleden op 31 december 2014
naam bestuurslid
Ria Fröling
Ada Heida
Arie van Klei
Jan Kunst
Tom Meijer
Willemien Meijer
Jan Nijland
Chris Oosting
Jantine Pleizier
Jan Smit
Alle Visser
Ina Visser
Geert Wolters
Jannes Wolthuis
Info:

taken op 31-12-2013
Inkoopgroep
DB en werkgroep Smetanareizen,
DB en werkgroep Tsjernobyl (penningmeester)
Notulist bestuursvergadering
Werkgroep publiciteit
Bestuurslid
DB (penningmeester OWK) en werkgroep publiciteit,
webmaster
Bestuurslid
DB (secretaris OWK), Platform Internationale Contacten
en Inkoopgroep
Werkgroep publiciteit
Bestuurslid en werkgroep Tsjernobyl
Quiltwerkgroep
DB (voorzitter OWK)
Werkgroep Tsjernobyl (voorzitter)

website
www.oostwestkontakten.nl
Secretariaat: e-mail: b.pleizier@wxs.nl
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Financieel overzicht 2015 UITWISSELINGSFONDS
Bankmutatie
spaarrekening per 1 januari 2015
rekening courant per 1 januari 2015

5.501,25
45,36
5.546,61

spaarrekening per 31 december 2015
rekening courant per 31 december 2015

8.853,62
69,00
8.922,62

toename 2015

3.376,01

Ontvangsten
subsidie gemeente Noordenveld
rente

6.691,00
25,32

Totaal ontvangsten

6.716,32

Uitgaven
kosten uitwisseling OWK/LEC
contributie VNTS
bestuursonkosten
kopieerkosten
vergaderkosten
representatiekosten
WA verzekering
website oostwestkontakten.nl
PR kosten
bankkosten
Projecten
projectkoor 't Vrolik
Quilt werkgroep
verenigingen, instanties, etc.:

1.240,00
45,00
62,00
58,26
276,30
312,85
382,74
57,35
-21,97
129,91
247,87
550,00

Totaal uitgaven

3.340,31

Saldo ontvangsten minus uitgaven

3.376,01
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Toelichting op Financieel Overzicht 2015

Ontvangsten
Subsidie Gemeente Noordenveld
.- Uitwisselingsfonds
- Sociale uitwisseling

6.691,00
2.691,00
4.000,00
6.691,00

Rente
- aandeel ontvangen rente spaarrekening

25,32

Uitgaven
Kosten uitwisseling OWK/LEC
1.240,00
Betreft reiskosten van bestuursleden naar Litomyšl voor overleg met LEC
en het bezoek aan de warenmarkt in Litomyšl.
Contributie VNTS
Betreft de jaarlijkse contributie aan VNTS

45,00

Bestuursonkosten
Betreft reiskostenvergoeding bestuursleden

62,00

Kopieerkosten
- kosten drukken jaarverslag 2014

58,26

Vergaderkosten
276,30
AB vergaderingen: het AB heeft zes keer vergaderd.
Representatiekosten
312,85
Betreft presentjes (chocolade bonbons) aan leden van LEC
alsmede het aanbieden van de receptie ter gelegenheid van
het verkrijgen van Koninklijke Onderscheidingen voor Ina en Alle Visser
WA verzekering
Jaarlijkse verzekeringspremie
Website oostwestkontakten.nl
Vergoeding hosting website

382,74

57,35

PR kosten
-21,97
- onkosten inkopen producten warenmarkt Litomyšl
- opbrengst verkopen warenmarkt Litomyšl

Bankkosten
Betreft aandeel in kosten Rabobank

241,68
-263,65
-21,97

129,91

Ondersteunde projecten:
797,87
- Projectkoor 't Vrolik
Financiële afwikkeling projectkoor 't Vrolik
- Quilt werkgroep
Tegemoetkoming in kosten voor Quilt-tentoonstelling

247,87
550,00
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Vergelijkend overzicht 2014 - 2016
uitkomst
2014

begroting
2015

uitkomst
2015

begroting
2016

Ontvangsten
subsidie gemeente Noordenveld
overige subsidies en bijdragen

5.382,00
0,00

4.000,00
0,00

6.691,00
0,00

0,00
2.500,00

rente

34,76

35,00

25,32

25,00

Totaal ontvangsten

5.416,76

4.035,00

6.716,32

2.525,00

0,00
72,50
61,20
18,96
408,90
270,70
0,00
332,74
57,35
25,49
12,00
0,00
131,79
0,00

1.000,00
50,00
75,00
15,00
350,00
275,00
250,00
350,00
60,00
50,00
25,00
0,00
150,00
0,00

1.240,00
45,00
62,00
0,00
58,26
276,30
312,85
382,74
57,35
-21,97
0,00
0,00
129,91
0,00

0,00
45,00
25,00
0,00
220,00
275,00
250,00
335,00
60,00
50,00
25,00
0,00
130,00
500,00

-2.014,27
1.018,75
731,00
0,00
1.069,25

0,00
-260,00
0,00
0,00
0,00
1.645,00

0,00
247,87
550,00
0,00
0,00

1.500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00

Totaal uitgaven

2.196,36

4.035,00

3.340,31

3.915,00

Saldo ontvangsten minus
uitgaven

3.220,40

0,00

3.376,01

-1.390,00

Uitgaven
algemene uitgaven:
kosten uitwisseling OWK/LEC
contributie VNTS
bestuursonkosten
administratiekosten
kopieerkosten
vergaderkosten
representatiekosten
WA verzekering
website oostwestkontakten.nl
PR kosten
overige algemene kosten
overige uitgaven
bankkosten
25 jarig jubileum
ondersteunde projecten:
sociale uitwisseling
projectkoor 't Vrolik
Quilt werkgroep
workshop bridge
Voetbalvereniging Nieuw-Roden
Beschikbaar voor projecten

Toelichting op begroting
Ondersteunde projecten
Bij het opmaken van de begroting hebben zich nog geen verenigingen of instanties
aangemeld voor een bijdrage uit het bijdragenfonds.
Tevens zijn de plannen voor 2016 (viering 25-jarig jubileum, sociale uitwisseling,
overige projecten) nog niet geconcretiseerd en slechts indicatief in de begroting
opgenomen.
De overige posten vertonen een permanent karakter.
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Financieel overzicht 2015 EIGEN MIDDELEN
Bankmutatie
spaarrekening per 1 januari 2015
rekening courant per 1 januari 2015

5.223,20
404,20
5.627,40

spaarrekening per 31 december 2015
rekening courant per 31 december 2015

6.007,75
0,00
6.007,75

toename 2015

380,35

Ontvangsten
opbrengst verkopen kerstmarkt
overige inkomsten
rente

1.565,65
800,00
23,94

Totaal ontvangsten

2.389,59

Uitgaven
inkoop materiaal kerstmarkt
inkoopkosten

1.265,16
360,00

overige algemene kosten
bankkosten

366,08
18,00

Totaal uitgaven

2.009,24

Saldo ontvangsten minus uitgaven

380,35
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Toelichting op Financieel Overzicht 2015
Ontvangsten
Kerstmarkt OWK

1.565,65

Overige inkomsten
800,00
Gemeentelijke ondersteuning inzake kosten voor tentoonstelling en kerstmarkt
Rente
- aandeel ontvangen rente spaarrekening

23,94

Uitgaven
Inkoop materiaal kerstmarkt
'- honing uit Tsjechië
- inkopen producten uit Tsjechië
- overig materiaal uit Nederland

1.265,16
114,32
690,05
460,79
1.265,16

Inkoopkosten
Betreft:
- hotelovernachtingen
- afrekening restaurant kerstmarkt

360,00
248,00
112,00
360,00

Overige algemene kosten
- nagekomen post kerstmarkt 2014
- zwart afschermdoek
- advertentie in De Krant
- vrachtkosten tentoonstellingsmateriaal

366,08
25,75
10,00
121,00
209,33
366,08

Bankkosten
Betreft aandeel in kosten Rabobank

18,00
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Financieel overzicht 2015 CULTURELE REIZEN
Bankmutatie
spaarrekening per 1 januari 2015
rekening courant per 1 januari 2015

3.804,65
0,00
3.804,65

spaarrekening per 31 december 2015
rekening courant per 31 december 2015

3.634,48
0,00
3.634,48

afname 2015

-170,17

Ontvangsten
bijdrage deelnemers
rente

12.292,00
17,49

Totaal ontvangsten

12.309,49

Uitgaven
kosten touringcar
verblijfkosten
excursies etc.
overige uitgaven
bankkosten

3.591,37
8.521,76
65,04
212,70
88,79

Totaal uitgaven

12.479,66

Saldo ontvangsten minus uitgaven

-170,17

Toelichting op Financieel Overzicht 2015
Van 25 tot en met 30 juni 2015 werd de cultuurreis naar het Smetana festival gehouden.
Aan de reis namen, naast de 3 organisatoren, 31 betalende belangstellenden deel.
De reis is voorspoedig verlopen en er waren geen negatieve opmerkingen.
De eerstvolgende reis zal worden gehouden in juni / juli 2016.
Ontvangsten
Bijdrage deelnemers
12.292,00
De financiële bijdrage aan de reis bedroeg € 395,=.
Voor medereizigers met speciale kamerwensen was de prijs € 405,=
Rente
- aandeel ontvangen rente spaarrekening

17,49
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Uitgaven
Kosten touringcar
3.591,37
Ook in 2015 werd de reis verzorgd door touringcarbedrijf Arriva,
tot volle tevredenheid van de deelnemers aan de reis.
Verblijfkosten
- hotelovernachtingen Děčín (incl. diner)
- hotelovernachtingen Erfurt (incl. diner)
- overnachtingen internaat Litomyšl
- ontbijt + lunchpakketten (via LEC)
- overige diners en verteringen
- toegangskaarten festival

8.521,76
1.122,00
2.209,63
837,92
595,26
430,39
3.326,56
8.521,76

Excursies
Bezoek aan een Openluchtmuseum
Overige uitgaven
- kopieerkosten programmaboekje etc.
- advertentie in De Krant
- overige kosten

65,04

212,70
59,45
151,25
2,00
212,70

Bankkosten
Betreft aandeel in kosten Rabobank

88,79
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BIJLAGE 1

Financieel overzicht 2015 werkgroep Tsjernobyl voor kinderen uit Wit-Rusland
Bankmutatie
overlopende posten per 31 december
betaalrekening per 1 januari 2015
spaarrekening per 1 januari 2015

-373,27
804,62
19.182,62

19.613,97

overlopende posten per 31 december
betaalrekening per 31 december 2015
spaarrekening per 31 december 2015

-1.581,00 *)
1.455,56
24.860,34

24.734,90

toename 2015+H9

5.120,93

Ontvangsten
aandeel opbrengst boekenmarkt
ontvangen giften
opbrengst acties
overige inkomsten
ontvangen rente spaarrekening

12.500,00
2.100,40
2.283,43
0,00
177,72

Totaal ontvangsten

17.061,55

Uitgaven
reiskosten Bychov - Roden v.v.
verblijfkosten onderweg
zakgeld kinderen en leiding
verzekering kinderen
diverse excursies
kleine activiteiten
overige verblijfkosten kinderen en leiding
slotmanifestatie

5.850,02
231,00
850,00
794,00
937,64
103,05
337,56
612,79

reis- en visumkosten delegatie
hulpgoederen en projecten Wit-Rusland
vergaderkosten
communicatie en PR
overige algemene kosten
bankkosten

0,00
1.300,00
253,56
78,05
457,75
135,20

Totaal uitgaven

11.940,62

Saldo ontvangsten minus uitgaven

5.120,93

Ontvangsten wijnactie 2015 verantwoord in 2016
Kasgeld

-865,00 *)
-716,00
-1.581,00
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Toelichting op het financieel overzicht 2015
ONTVANGSTEN
Aandeel opbrengst boekenmarkt

12.500,00

Ontvangen giften
Ontvangen van:
- Rabobank
- Collecte Protestantse Kerk
- Wim Vrieling
- Bruidspaar Van Essen Steendam
- Organisatoren Smetanareis
- Ucosan
- Westra

2.100,40

totaal
Opbrengst acties
specificatie:
- Wijnactie
- Nieuwjaarsduik
- Koningsmarkt

800,00
215,10
200,00
210,10
150,20
500,00
25,00
2.100,40

2.283,43

totaal

1.112,81
597,25
573,37
2.283,43

UITGAVEN
Reiskosten Bychov - Roden v.v.
specificatie:
- buskosten incl. Visa
- transfer Bychov-Minks
- overnachting chauffeurs
- tassen kinderen

5.850,02

totaal
Verblijfkosten onderweg
Betreft overnachtingskosten Polen

231,00

Diverse excursies
specificatie:
- Schiermonnikoog
- Natuurschool
- disco
- Vierdaagse
- Kleine kosten

937,64

totaal
Kleine activiteiten
Betreft traktatie jarigen en knutselmateriaal

103,05

Overige verblijfkosten kinderen en leiding
specificatie:

337,56

5.395,00
298,47
102,60
53,95
5.850,02

690,60
50,00
50,00
47,15
99,89
937,64
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- medische kosten
- huur Bomenburcht
- kleine verblijfskosten
totaal
Slotmanifestatie
specificatie:
- huur accommodatie
- entertainment
- bloemetje voor beschikbaar stellen hapjes
- eten en drinken

612,79

totaal
Hulpgoederen Wit-Rusland
Betreft Project ramen vervangen
Communicatie en PR
Betreft AD belettering vlaggen
Overige algemene kosten
- Eindejaar bijeenkomst
- Kleine kosten Irina
- Diverse administratieve kosten

14,48
240,00
83,08
337,56

100,00
200,00
14,95
297,84
612,79

1.300,00

78,05

457,75

totaal

265,00
50,00
142,75
457,75
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Vergelijkend overzicht 2014 - 2017
uitkomst begroting uitkomst begroting begroting
2015
2014
2015
2016
2017
Ontvangsten
aandeel opbrengst boekenmarkt
ontvangen giften
opbrengst acties
overige inkomsten
ontvangen rente spaarrekening

14.000,00 12.500,00 12.500,00 10.000,00 10.000,00
10,00 1.000,00 2.100,40 1.000,00 1.000,00
1.772,26 1.600,00 2.283,43 1.600,00 1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241,78
250,00
177,72
200,00
200,00

Totaal ontvangsten

16.024,04 15.350,00 17.061,55 12.800,00 12.800,00

Uitgaven
reiskosten Bychov - Roden v.v.
verblijfkosten onderweg
zakgeld kinderen en leiding
verzekering kinderen
diverse excursies
kleine activiteiten
overige verblijfkosten kinderen en
leiding
slotmanifestatie

5.443,77
242,00
1.000,00
927,50
1.433,63
0,00

5.700,00
470,00
1.200,00
1.000,00
1.200,00
100,00

5.850,02
231,00
850,00
794,00
937,64
103,05

5.700,00
300,00
1.200,00
1.000,00
1.200,00
100,00

5.700,00
300,00
1.200,00
1.000,00
1.200,00
100,00

370,84
822,35

450,00
900,00

337,56
612,79

400,00
900,00

400,00
900,00

reis- en visumkosten delegatie
hulpgoederen en projecten Wit-Rusland
vergaderkosten
communicatie en PR
overige algemene kosten
bankkosten

270,00
6.008,37
406,85
442,22
35,95
115,25

270,00
2.700,00
300,00
150,00
750,00
160,00

0,00
1.300,00
253,56
78,05
457,75
135,20

1.080,00
2.000,00
300,00
100,00
350,00
150,00

540,00
775,00
300,00
100,00
350,00
135,00

Totaal uitgaven
Saldo ontvangsten minus uitgaven

17.518,73 15.350,00 11.940,62 14.780,00 13.000,00
-1.494,69

0,00

5.120,93

-1.980,00

-200,00

22

