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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2020 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.
Als voorzitter kijk ik terug op een heel bijzonder jaar. Door de corona was het niet mogelijk en
bezoek te brengen en kleine renovatie projecten op te starten. Vanaf mei 2020 werd duidelijk
dat er door de Corona veel mensen werkloos waren en bleken veel gezinnen onder de
armoedegrens te belanden.
Na overleg met mevr. Vilma Cela werd geïnventariseerd wat de behoeften waren. Dit kwam als
een schok, toen bleek hoeveel honger er al was. Dit was geheel onverwacht. We hebben per
direct een hulpregeling afgesproken en zijn gaan verdelen met voedselpakketten.
Al onze bijdragen voor 2020 zijn hieraan besteed. Doordat het bekend werd dat Vilma eten
uitdeelde, werd de vraag alleen maar groter. Hierin hebben we bewust een keuze gemaakt.
Degene die familie heeft om te helpen, krijgt geen prioriteit. Gelukkig werd er positief
gereageerd op het werk van Vilma. Daardoor hebben we zonder problemen ruim 250 pakketten
mogen verdelen.
In 2020 mochten we ook een werkgroep oprichten in Eibergen. De familie Johan en Ina
Mengerink , waren na het lezen van een persbericht, benieuwd wat ze zouden kunnen betekenen
voor de Stichting. Na een gesprek met hen, is besloten een samenwerking aan te gaan, waarbij
zij zich inzetten voor fondswerving ten bate van de Stichting.
H. de Lange
Voorzitter

De stichting is erkend als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) en is ingeschreven in de
Kamer van Koophandel. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting:
https://werkgroepalbanie.jouwweb.nl/
De stichting is gevestigd op:
H.J. Meijertraat 7
7671 MJ Vriezenveen
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2. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestond in 2020 uit 4 personen:

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 2019-2023
De SWAV is opgericht om in Albanië projecten te realiseren, die als doel hebben, de
leefomstandigheden te verbeteren. Daarbij gaat het om zowel algemeen belang als
individueel belang. Wij hechten veel waarde aan directe hulp. Zo zal altijd een
vertegenwoordiger van de stichting ter plaatse de zaken regelen. Er wordt vanwege de
corruptie geen geld overgemaakt op basis van offertes door aannemers of fabrikanten
zonder van de juiste omstandigheden op de hoogte te zijn.
Onder andere de volgende werkzaamheden worden door de SWAV verricht:
-Uitdelen van voedselpakketten (prioriteit van de Stichting)
-Renovatie van sanitaire voorzieningen bij de gezinnen.
-Renovatie daklekkage
-reparatie of voorzien van kachels
-Watervoorziening in dorpen door middel van herstel van waterpompen in de bergen.
Dit is een summiere opsomming, maar daarin is veel hulp nodig.
De primaire behoeften zijn groot.
Fondswerving
Deze doelstellingen kunnen gerealiseerd worden door sponsoracties en giften van zowel
bedrijven als particulieren. Dit gebeurd o.a.. Door brieven aan bedrijven en scholen te
schrijven, het uitdelen van flyers op jaarmarkten, het ophangen van spandoeken en het
geven van presentaties.

Project in 2019:
Het uitreiken van voedselpakketten
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Missie, visie en strategie:
De SWAV is opgericht op 21 november 2018, maar kent als werkgroep een lange
voorgeschiedenis.
Dit heeft er toe geleid dat de werkgroep wordt voortgezet als stichting .
Al vanaf 1993 is het echtpaar Kees en Fredriek Dasselaar actief met het verzamelen en
transporteren van hulpgoederen vanuit Vriezenveen en omstreken. Zij zijn ooit
begonnen onder de vlag van EO-Metterdaad om als schilder een bejaardentehuis in
Gjirokaster op te knappen. Met een grote groep installateurs, timmerlieden, metselaars
en schilders zijn ze 6 weken bezig geweest om de meest elementaire voorzieningen te
realiseren.
Tijdens hun werk daar, werden zij benaderd door de bevolking, ondernemers en
bestuurders, met de vraag, of er een mogelijkheid bestond om eerste levensbehoeften
te verstrekken. Plaatselijk maar ook vanuit Nederland.
Kees had een eigen schildersbedrijf en daardoor een netwerk van ondernemers.
Thuisgekomen werd een groep bij elkaar geroepen en een plan opgezet voor het
verzamelen van de gevraagde middelen en transport geregeld .Dit werd met zoveel
enthousiasme ontvangen in Nederland, dat een tweede transport mogelijk werd.
Nadat het echtpaar Dasselaar op deze manier actief zijn geweest vanaf 1993, bracht de
leeftijd hen op de gedachte te stoppen met alles.
Ik kon dit niet over het hart krijgen. Een heel levenswerk en veel goodwill overboord
zetten? Dat ging mij te ver. Ik mocht zelf in 2007 voor het eerst mee. Dat heeft veel
teweeg gebracht, waardoor ik al die jaren een steun voor Kees mocht zijn. Vele reizen
hebben we samen mogen maken, en met veel genoegen mogen we terug kijken op het
werk wat we daar hebben mogen doen. Een druppel op de gloeiende plaat wordt er
steeds gezegd.
Een Japans gezegde : een druppel water kan een steen uithollen !!
Dit heeft mij doen besluiten om de werkgroep om te zetten in een Stichting. Ik ben
hierdoor 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 alleen 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.
als eerste zullen voedselpakketten worden verdeeld.
als tweede wordt renovatie toegepast waar dit dringend nodig is.
Een derde project is de verbetering van de watervoorziening door middel van een
waterpomp met grotere capaciteit. Hier wordt wel een voorwaarde gesteld dat de
aanleg door plaatselijke hulp gerealiseerd wordt. Iedereen moet de handen uit de
mouwen steken, die er rechtstreeks profijt van hebben. Zo willen we wel de pomp en de
materialen aanschaffen. Maar we betalen niet voor het graven van de sleuf.
Omdat we stoppen met het verzamelen en versturen van hulpgoederen, zal meer geld
vrij komen voor projecten van grotere omvang.
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Er worden brieven gestuurd naar alle bedrijven en scholen in Twenterand. Hierin wordt
gevraagd om een bijdrage door geld of middelen. Te denken valt aan een sponsorloop op
scholen, 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…
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.
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4. Projecten
Het was in 2020 ,vanwege de Covid-19 niet mogelijk om af te reizen naar Albanië. Zoals in het
voorwoord al uitgelegd is, zijn we ons gaan concentreren op de voedselvoorziening. Deze bleek
hard nodig te zijn. We hebben ruim 250 pakketten verstrekt in en rond Tepelenë.
De overheid was echter de grote afwezige. Ze waren niet bereid om te helpen met
ondersteuning van vervoer. Alleen projecten van algemeen belang(je vraagt je dan af wat het is
wat wij doen…) zouden op een bijdrage mogen rekenen. Praten hielp niet. Vilma heeft daarom
een taxi geregeld die alles voor haar rondbracht. Toch gauw 300 euro aan kosten . Dit geld
hadden we liever aan 10 pakketten besteed. Toch zijn we blij met de bijdrage die we hebben
kunnen leveren. Elk voedselpakket is goed terecht gekomen bij die mensen welke het echt nodig
zijn, en laten we samen hopen dat in 2021 meer mogelijk zal zijn.
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5. Jaarrekening
Balans 2020
Activa

31-12-2020 (€)

31-12-2019 (€)

Vlottende activa
Liquide middelen

6.220

5.570

Totaal

6.220

5.570

Eigen bestemmingsfonds
Resultaat 2020

5.565
655

7.875
(2.305)

Totaal

6.220

5.570

Staat van baten en lasten 2020

31-12-2020 (€)

Baten
Giften
Bananendozen
Oud-ijzer
Rentebaten

7.899
257
1.155
0

4.728
213
1.540
9

Som der baten

9.311

6.489

Lasten
Brandstof
Fondswerving
Kantoorartikelen
Oprichtingskosten
Bankkosten

25
448
43
0
234

95
147
124
382
0

Beleidsuitgaven

7.900

7.661

Som der lasten

8.655

8.795

Netto opbrengst

655

(2.305)

Passiva
Eigen vermogen
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31-12-2019 (€)

Toelichting op de jaarrekening
Algemeen:
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn overgenomen uit de jaarrekening 2019.

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 2020 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 positieve resultaat over 2020 zal ten gunste komen van het bestemmingsfonds.
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Slotwoord van de voorzitter
Het is een goede gewoonte om aan het einde van het jaar even terug te kijken. 2020 was een bijzonder
jaar in vele opzichten, zo ook voor de Stichting Werkgroep Albanië Vriezenveen.
Door Covid-19 was het voor ons helaas niet mogelijk om meerdere doelen uit te voeren Bezoek aan
Albanië bleek niet mogelijk, zodat plaatselijke gerichte projecten niet konden worden geselecteerd.
Vanwege Covid-19 en de door de Albanese overheid opgelegde lockdown was er honger onder inwoners
ontstaan. Toch hebben we hulp kunnen bieden, waar deze echt nodig en gewenst was.
We mogen dankbaar terugkijken op 2020 waarbij we vele tientallen families, gezinnen en bejaarde
mensen hebben kunnen voorzien van eten. Door de lockdown zijn er vele families en gezinnen compleet
geïsoleerd en aangewezen op zichzelf, de voorzieningen zijn er niet zoals in Nederland.
Deze hulp hebben we kunnen bieden dankzij ons contact ter plaatse, Vilma Cela, die voor de distributie
van de voedselpakketten heeft gezorgd.
Onze dank is groot, want dit hebben we mede kunnen doen door uw onze donateurs en uw support in het
afgelopen jaar. De opbrengst was hoger dan voorgaande jaren. Dankzij u konden we dit belangrijke werk
in 2020 uitvoeren. In 2021 gaan we door. We hopen ook in 2021 ook weer te kunnen rekenen op uw
financiële ondersteuning.
De Stichting Werkgroep Albanië Vriezenveen heeft een ANBI-status. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Bankgegevens: NL58 RBRB 0778 160343 t.n.v. Stichting Werkgroep Albanië Vriezenveen.
www.werkgroepalbanie.jouwweb.nl

Namens het bestuur van de stichting,
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