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1 | Als elke druppel telt…

1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2021 van de stichting werkgroep Albanië Vriezenveen. In dit
verslag vindt u naast onze financiële verantwoording, ook ons beleidsplan over de jaren 2019
t/m 2023, en het een en ander over de projecten die onder uitvoering van de Stichting staan.
Het afgelopen jaar was te vergelijken met 2020. Door Covid was in eerste instantie niet mogelijk
om Albanië te bezoeken. Met de voedselpakketten hebben we het hele jaar door kunnen gaan
dankzij Vilma Cela. Ook nu is daar een groot deel van de uitgaven aan besteed. In totaal hebben
we 15 gezinnen het hele jaar door ondersteund, met elke maand een pakket.
Er ontstond halverwege het jaar lichte paniek, vanwege het uitblijven van giften. Ook de
bijdrage van de collecte opbrengst in de kerk en de eindejaar bijdrage was fors onder het
gebruikelijke bedrag. Mede door de lockdown moest alles digitaal. De opbrengsten uit oud ijzer,
daarentegen waren een stuk hoger, doordat er meerdere keren geleegd moest worden en de
goede ijzerprijs.
In oktober kon ik weer een bezoek brengen aan Tepelenë. In overleg met Vilma, die trouwens
weer een baan heeft bij een waterleidingbedrijf, zijn we bij 5 verschillende huizen geweest om
de mogelijkheid voor een renovatie te bekijken. Bij de familie Vani Iljazi hebben we besloten
het dak te vervangen i.v.m. lekkage en extra ruimte te creëren voor de opgroeiende kinderen,
inclusief een aparte wc-ruimte. De foto’s hiervan zijn/worden gepubliceerd op de website.
Ook is er een begin gemaakt om de website te actualiseren/moderniseren qua opzet en
uitstraling. De Stichting heeft nu een officiële domeinnaam:
www.werkgroepalbanie.nl
De mogelijkheid voor een aparte donatielink wordt nog onderzocht.
Naast deze zaken, hebben we ook te maken gehad met enkele wettelijke verplichtingen, die
speciaal bedoeld zijn om witwassen tegen te gaan. De eerste was een bestuurlijke publicatie van
de controlestructuur. Hiervan is het bestuur op de hoogte gesteld en de structuur valt ook te
lezen op de website. De tweede was een zogenaamde UBO-verplichting van de KvK. Beide zijn
afgehandeld door de voorzitter en de penningmeester.
Voorzitter
H. de Lange
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2. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestond in 2021 uit 4 personen, en is ongewijzigd gebleven
ten opzichte van voorgaand jaar:

Voorzitter:
H. de lange

Secretaris:
J.H. Spenkelink

Penningmeester:

Algemeen bestuurslid:

D.H.J. Engberts

B. Bolte

Bezoldiging en vergoeding bestuur:
De bestuurders zijn niet bezoldigd en krijgen geen onkostenvergoeding. Reiskosten
worden vergoed tegen 19 cent per kilometer. Sommige bestuursleden declareren minder
of geen reiskosten.
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3. Beleidsplan vanaf 2022-2023
Onderdelen beleidsplan



Organisatie



Fondswerving



Doelen



Missie, visie en strategie



Van de voorzitter

Organisatie:

De SWAV is opgericht om in Albanië projecten te realiseren, die als doel hebben, de leefomstandigheden te
verbeteren. Daarbij gaat het vooral om individueel belang. Wij hechten veel waarde aan directe hulp. Zo zal
altijd een vertegenwoordiger van de stichting ter plaatse de zaken regelen. Er wordt geen geld
overgemaakt op basis van offertes door aannemers of fabrikanten zonder van de juiste omstandigheden op
de hoogte te zijn. Er is directe controle op de uitvoer van de projecten door ons contact ter plaatse.
Op de website van de SWAV staan foto’s van het lopende project en gerealiseerde projecten.
Als een doel benoemd is, wordt eerst dit doel afgewerkt, voordat het tweede doel wordt gestart. De
financiën zijn niet toereikend voor meerdere projecten ineens. Wel wordt 1x per jaar vast een deel
gereserveerd voor de voedselpakketten. Er wordt geen vermogen opgebouwd, zonder dat aangegeven
wordt waar het naartoe gaat. Er wordt geen rekening gehouden met calamiteiten.
Fondswerving:
Deze doelstellingen kunnen gerealiseerd worden door sponsoracties en giften van bedrijven en
particulieren. Uitdelen flyers op jaarmarkten. Ophangen van spandoeken en geven van presentaties. Er
worden brieven gestuurd naar bedrijven en scholen in Twenterand. Hierin wordt gevraagd om een bijdrage
door geld of middelen. Te denken valt aan een sponsorloop op scholen of een flessen actie etc. Bedrijven
worden gevraagd om geld, maar ook om brandstof voor de reis, een busje voor de reis om toch wat kleine
spullen mee te nemen. Kosten van de overnachting etc.…
Doelen:
Voorbeelden van projecten die passen bij de doelstelling:
- Uitdelen van voedselpakketten is een van de prioriteiten van de Stichting.
- Herstel sanitaire voorzieningen
- Herstel woningen i.v.m. lekkage
- Huizen voorzien van een kachel
- Daarnaast watervoorziening in dorpen door middel van herstel van waterpompen in de bergen.
Alle activiteiten worden gecoördineerd en gerealiseerd door onszelf. Op deze manier komt alles terecht
bij de mensen die dit het hardst nodig hebben.
Wij komen al bijna 30 jaar in Albanië. We hebben ervaring met de mensen en de Albanese cultuur, die
enorm verschilt ten opzichte van West-Europa.
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Missie, visie en strategie:
De SWAV is opgericht op 21 november 2018, maar kent als Werkgroep Albanië een lange
voorgeschiedenis vanaf 1992. Op de website staat ook informatie uit voorgaande jaren.
Een druppel op de gloeiende plaat wordt er steeds gezegd.
Maar er is een Japans gezegde: een druppel water kan een steen uithollen!!
Dit heeft ons doen besluiten om de werkgroep om te zetten in een Stichting. Ik ben verzekerd van een
goede vastlegging van doel en middelen. Omdat het nog steeds nodig is om dit werk te blijven doen,
streef ik ernaar om deze druppel te laten doorgaan. Albanië verbeterd economisch wel, maar de groep
armen en eenzame ouderen wordt allen maar groter……
De Stichting zal in eerste instantie werkzaam zijn in Tepelenë en omstreken. Maar door de verbetering van
het wegennet is een breder gebied mogelijk geworden.
De wens van de Stichting is een dusdanige verbetering van de leefomstandigheden, dat minimaal is
voorzien is in de eerste levensbehoeften.
De Stichting is van mening dat bij het inschakelen van lokale goederen en arbeid, de hulp naar twee
kanten werkt. De voedselpakketten en kleding worden bij een kleine lokale winkel gekocht om zo de
middenstand te helpen. Op dezelfde manier wordt ook bij een verbouwing een plaatselijke zzp-er
betrokken. Er worden geen goederen meegenomen uit Nederland. Op deze manier werkt het geld twee
keer.
Van de voorzitter:
Als Stichting staan we aan het begin van een nieuw begin. We mogen voortborduren op de goodwill van de
sponsoren en gevers. Na vele jaren als werkgroep Albanië goederen naar Tepelene gebracht te hebben,
sluiten we deze periode dankbaar af.
In Albanië wordt samengewerkt met Vilma Cela. Zij is al een bekende omdat ze vele jaren voor Gjon
Dervishi, ons vorige contact, als tolk fungeerde. In haar hebben we een betrouwbaar contact gevonden,
die ook haar inzet heeft bewezen. Dankzij haar hebben we al enkele jaren vele gezinnen geholpen aan
eten. Ook hebben we door haar tussenkomst al enkele van onze doelen mogen uitvoeren zoals hierboven
beschreven.
Henk de Lange
Voorzitter
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4. Projecten

Ook in 2021 zijn weer vele gezinnen geholpen met een voedselpakket. Structureel zijn maandelijks 15
gezinnen voorzien van een pakket. Wij kijken terug op vele dankbare momenten.
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In oktober 2021 mochten we een verbouwingsproject starten. Hierbij werd een compleet dak en
muren vervangen om de lekkage te herstellen. Kosten van dit project bedroegen € 6000.
Ondanks de corona en ziekte van de bouwvakkers, is eind januari het dak gelegd. Nu volgt de
afwerking. Bij het uitbrengen van dit verslag waren nog geen nieuwe foto’s beschikbaar
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5. Jaarrekening
Balans 2021
Activa

31-12-2021 (€)

31-12-2020 (€)

Vlottende activa
Liquide middelen

1.335

6.220

Totaal

1.335

6.220

Bestemmingsfonds
Resultaat 2021

6.220
(4.885)

5.565
655

Totaal

1.335

6.220

Staat van baten en lasten 2021

31-12-2021 (€)

Baten
Giften
Bananendozen
Oud-ijzer

5.895
310
1.880

7.899
257
1.155

Som der baten

9.311

9.311

Lasten
Brandstof
Fondswerving
Kantoorartikelen
Bankkosten

75
82
36
204

25
448
43
234

Beleidsuitgaven

12.573

7.900

Som der lasten

12.970

8.655

Netto resultaat

(4.885)

655

Passiva
Eigen vermogen
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31-12-2020 (€)

Toelichting op de jaarrekening
Algemeen:
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn overgenomen uit de jaarrekening 2020.
Toelichting op de balans:
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit een bankrekening. Een kas word er niet aangehouden. Al het
contante geld wat ons ter beschikking komt word rechtstreeks gestort op de bankrekening.
Bestemmingsfonds
Het vermogen wat word aangehouden word door de stichting heeft als doel om een bedrag te
kunnen opsparen waarmee wij projecten in Albanië kunnen financieren. Dit vereist een
investering van grote omvang en om die reden wordt dit saldo als eigen vermogen aangehouden
tot de realisatie van het volgende project in gang word gezet.
Toelichting op de staat van baten en lasten:
Giften
De giften die zijn ontvangen over 2021 betreffen giften van zowel vaste als eenmalige
donateurs. Tevens bevat de post de opbrengsten vanuit de collecte die in de lokale kerken zijn
gehouden en zijn bijgedragen door bedrijven en scholen.
Oud-ijzer
De opbrengsten van oud ijzer zijn afkomstig van onze oud-ijzer bak die aan de Berkhofflaan te
Vriezenveen is gevestigd.
Beleidsuitgaven
De lasten die zijn geschaard onder de beleidsuitgaven, betreffen de kosten welke zijn gemaakt
binnen het beleidskader, wat tevens te vinden is in dit jaarverslag. Al deze kosten zien toe op
het realiseren van onze projecten, of in de vorm van financiële ondersteuning.
Fondswerving
De kosten inzake fondswerving zien toe op het publiekelijk bekendmaken van de organisatie
door middel van flyers en visitekaartjes. Daarnaast zien deze kosten toe op het regelmatig
publiceren van de voortgang van onze projecten en de werving van donateurs, middels het
plaatsen van berichten in lokale kranten.
Resultaatbestemming
Het negatieve resultaat over 2021 zal ten laste komen van het eigen vermogen.
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