
 
Jaarverslag 2022 

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, 

Marcel van Winkelen, algemeen lid en Cathy van Winkelen, secretaresse/penningmeester. 

Op de vergadering van 19 oktober 2021 heeft Marinka van Schaik afscheid genomen van het 

bestuur. 

Het bestuur heeft in 2022 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 

2022 is een jaar waarin veel gebeurd is. Door de inval van Rusland in Oekraïne, zijn onze 

activiteiten, naast de financiering van het zomerkamp en de kledingtransporten, uitgebreid 

met de onderstaande activiteiten: 

• Opvang van familie uit Oekraïne 

• kledinginzameling voor opvang in Waddinxveen 

• Inzameling van (medische) goederen voor Oekraïne 

• Sponsortocht door kinderen van o.a. de Jan de Bakkerschool  

• Verkoop van bloemen in Moerkapelle 

• In Apeldoorn en Bodegraven zijn er door familie van de familie Kortleven ook acties 

gevoerd onder de (financiële) vlag van onze stichting, waaronder inzameling van 

goederen en het organiseren van een markt op de Eben-Haëzerscholen in Apeldoorn 

en Teuge 

• In het najaar is er een amaryllisbollenactie gehouden 

• Plottergeluk maakt cadeautjes, waarvan de helft van de opbrengst voor onze 

stichting bestemd is. 

• Marcel en Gert van Winkelen zijn 4 x naar Oekraïne geweest om goederen te 

brengen. 
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• Ondanks de oorlog is het kinderkamp doorgegaan, dit jaar 2 dagen voor kinderen 

t/m 12 jaar en 2 dagen voor jongeren. 

• Doorlopend het hele jaar is er kleding ingezameld. Regelmatig is de kleding 

uitgezocht door vrijwilligers. 

• In september 2022 zijn we verhuisd naar een nieuwe opslag in Nieuwerbrug. Deze 

opslag mogen wij tegen een geringe vergoeding huren. In deze opslag verzamelen we 

o.a. meubels voor Oekraïne. In samenwerking met SOEGG en Bijzondere Noden zijn 

er regelmatig transporten naar Oekraïne gegaan. 

 

6. Financieel verslag 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag 2022

bedragen in euro's

BATEN resultaat 2022

Giften/donaties 12.983,34

Giften hulp in NL 8.553,64

Noodhulp in Oekraïne 76.397,88

Kamp 200,00

Transport 750,00

Aggregaten 2.465,00

Totaal baten 101.349,86

LASTEN resultaat 2022

Algemene kosten 818,32

Transport 2.759,79

Bankkosten 333,47

Opslag Nieuwerbrug 641,77

Hulp inNL 3.027,80

Noodhulp in Oekraïne 79.665,44

Bijdrage zomerkamp 2.249,64

Website 36,50

Totaal lasten 89.532,73

Resultaat 11.817,13

BALANS

Activa 2021 2022 Passiva 2021 2022

Rekening Courant ING 3.720,34 15.377,47 Eigen vermogen 3.720,34 Eigen vermogen 1.037,47

Reserve zomerkamp 2023 2.000,00

Kas 160,00 Reserve transport 1.500,00

Reserve Hulp in Oekraïne 8.535,00

15.537,47 Reserve Generatoren 2.465,00
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Toelichting op het financiële verslag 

Het boekjaar loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. 

De hoge opbrengst bij noodhulp in Oekraïne komt mede door de opbrengst van € 33.454,86 

tijdens de markten op de Eben-Haëzerscholen in Apeldoorn en Teuge 

De kosten voor het transport zijn gemaakt tijdens de reizen die in 2022 gemaakt zijn. Na een 

oproep op LinkedIn en Facebook zijn er voldoende financiële middelen binnengekomen om 

deze reizen te bekostigen.  

Ook in 2022 hebben HRS Design en Plattèl Elektrotechniek de stichting weer gesponsord. 

 

7. Tot slot 

Door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne mochten we veel giften/donatie en goederen 

ontvangen voor Oekraïne. We zijn dankbaar dat er zoveel gegeven en geschonken wordt. 

Hulp blijft hard nodig. 

 

Woerden,  

Cor van Tuijl, voorzitter    Cathy van Winkelen, secretaresse 

  

Het jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering van 17 april 2023 


