Jaarverslag 2021

1. Doel
Stichting Vrienden van Reya verleent financiële hulp om het jaarlijkse kinderkamp te laten
plaats vinden, dan wel praktische hulp aan kwetsbare gezinnen doormiddel van
kleding/goederen transporten. Dit wordt gedaan in samenspraak met de lokale kerk in
Reya, Oekraïne.

2. Naam
De naam van de stichting is ontleend aan de plaats waar de kerkelijke gemeente is gevestigd.

3. Bestuur
Vanaf de oprichting op 7 november 2019 bestaat het bestuur uit Cor van Tuijl, voorzitter,
Marinka van Schaik, penningmeester, Marcel van Winkelen, algemeen lid en
Cathy van Winkelen, secretaresse. Op de vergadering van 19 oktober 2021 heeft Marinka van
Schaik afscheid genomen van het bestuur.
Het bestuur heeft in 2021 3 keer vergaderd.

4. PR & Fondsenwerving
Voor PR wordt de website www.vriendenvanreya.nl , het facebookprofiel Stichting Vrienden
van Reya en flyers ingezet

5. Activiteiten
In september 2021 werd er een kinderkledingbeurs georganiseerd, waarbij een deel van de
opbrengst voor de stichting was. Dit was voor ons een mooie verassing. D.m.v. een
koffietafel, konden wij ons werk voor de stichting onder de aandacht brengen.
Groep 7 en groep 8 van de Jan de Bakkerschool in Woerden hebben actie gevoerd door
bloembollen te verkopen.
Begin november 2021 zijn Marcel en Cathy van Winkelen, Gert van Winkelen, Kees
Nieuwenhuis, Mathijs de Vos en Arjan en René Vos met een kledingtransport naar Oekraïne
geweest. Er is bijna 2000 kg aan kleding gebracht. Anja Kortleven heeft, samen met dames uit
de kerkelijke gemeente van Reya ervoor gezorgd dat veel gezinnen en mensen kleding
mochten ontvangen. Tijdens deze reis zijn ze ook bij mensen thuis geweest en hebben zij

daar wat Hollandse producten gebracht. Tijdens deze bezoeken kwam duidelijk naar voren
dat hulp echt nodig is.
In 2021 is er ook weer veel gebakken en dat heeft een mooi bedrag opgebracht voor onze
stichting.
Doorlopend het hele jaar is er kleding ingezameld. Ook ontvingen wij van een organisatie
van een kinderkledingbeurs de kinderkleding die over was. Regelmatig wordt de kleding
uitgezocht door vrijwilligers.
Het kinderkamp mocht in 2021 doorgaan.
In 2021 is er een start gemaakt met het inzamelen van goederen voor een groot transport dat
medio zomer 2022 zal plaatsvinden. Hiervoor huren wij een opslagruimte in Zegveld. We
mochten al veel ontvangen.

6. Financieel verslag
Financieel jaarverslag 2021
bedragen in euro's
BATEN

resultaat 2021

Giften/donaties algemeen
Giften/donaties kinderkamp
Giften/donaties transport
Opbrengsten uit acties (o.a.
bloembollen actie
Opbrengst kledingbeurs

1.932,50
320,00
1.625,00

t.b.v. sponsoring opslag
Totaal baten

250,00
7.878,00

LASTEN

2.970,50
780,00

resultaat 2021

PR en communicatie
Reis- en verblijfskosten
Bankkosten
Bijdrage zomerkamp 2021
Huur opslag
Website
Totaal lasten

75,00
2.587,53
159,28
2.000,00
250,00
26,49
6.851,20

Resultaat

3.720,34

BALANS
Activa
RC ING

2020

2021

2.693,54

3.720,34

Passiva
Eigen vermogen

2020

2021

2.693,54 Eigen vermogen
Reservering zomerkamp 2022
Reservering transport

220,34
2.000,00
1.500,00

Toelichting:
Het boekjaar loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
De reis- en verblijfskosten zijn gemaakt tijdens de reis die gemaakt is november. Na een
oproep op LinkedIn en Facebook zijn er voldoende financiële middelen binnengekomen om
deze reis te bekostigen. De reis- en verblijfskosten waren deze reis meer dan andere
transporten omdat wij met 4 auto’s en 8 personen geweest zijn.
Ook in 2021 hebben HRS Design en Plattèl Elektrotechniek de stichting weer gesponsord.
De kosten van de opslag voor de goederen van het transport zijn ook betaald door een
sponsor.

7. Tot slot
Ondanks de beperkingen vanwege corona konden we een aantal activiteiten plaatsvinden en
mochten we veel giften en donaties ontvangen. We zijn dankbaar dat er aan ons gedacht is.
We willen de vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet.

Woerden, 17 februari 2022
Cor van Tuijl, voorzitter

Cathy van Winkelen, secretaresse

Het jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering van 17 februari 2022
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