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Jaarverslag 2012 - Stichting Linda Fonds
A. Algemene aspecten
In het jaar 2012 is vooral aandacht en energie gestoken in de versterking van het
management en leiderschap van het bestuur en staf van Father’s House in Oekraïne. Het
voorzitterschap wat elk jaar rouleert was in handen van Wilma van Roekel, zodat extra
vergaderingen en werkbezoeken werden afgelegd.
Verder werd het actief fondsenwerven in Nederland opnieuw aangepakt waarbij een dertigtal fondsen en stichtingen werden aangeschreven. Dit leverde voor specifieke
programma’s een extra inkomen op van ca. € 22.000,-.
In 2012 is ook besloten om een tweede verdieping voor de ouderen te renoveren. Hiervoor
ontvingen wij van omroep Max opnieuw een bijdrage van € 15.000,1. Inzicht en evaluatie
Het bestuur bestaat op 31 december 2012 uit:
Voorzitter
: Gerard Boogerd
Secretaresse
: Wilma van Roekel
Penningmeester
: Bert van Steenbergen
Leden
: Karin Sanders
: Joke Roseboom
Overige vrijwilligers : Henk Paulusse, Ria Rijksen en Anneke van Amersfoort
Status en keurmerken:
Het Linda Fonds heeft de ANBI* status.
*Algemeen Nut Beogende Instelling

Voorlichting en andere publieke evenementen
Net als in 2011 zijn er erg weinig spreekbeurten gehouden.
In 2012 zijn veel scriba’s en diaconiën van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt benaderd
via de e-mail, met het verzoek voor een plaats op het collecte rooster.
In deze mail werd de nood van Oekraïne duidelijk gemaakt. Hierop zijn veel eenmalige
collectes binnengekomen.
In Vatutino is een appelboomgaard aangelegd om later in eigen kosten te kunnen voorzien.
Op 2 hectare vruchtbare grond zijn 5000 appelbomen gepoot met 11 verschillende
appelrassen. Na vijf jaar kan er een oogst van 240.000 kg verwacht worden.
In 2013 moeten nog palen ter ondersteuning geplaatst worden en zullen kosten voor het
onderhoud moeten worden betaald.
Helaas werden onze adviezen voor de groentekas niet op tijd uitgevoerd en werden er
soms goedkopere keuzes gemaakt waardoor de oogst tegenviel. Er is in drie jaar meer
geïnvesteerd dan dat er winst kwam, waardoor wij besloten hebben om niet meer te
investeren in de groentekas te Petrivske, maar in het landbouwproject in Vatutino.
Het is aan Father’s House directie om te beslissen of zij stoppen met dit project of niet.
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Gratis stoppertjes zijn verschenen in “De Wekker”. De nieuwsbrief is drie keer verschenen.
Via facebook worden snelle berichten goed gelezen. Rond kerst is er met dank aan omroep
Max een DVD over ons werk naar alle adressen uit ons bestand gestuurd. Dit leverde extra
giften op. Soms ook van donateurs die minder bekend zijn.
Via de website: www.lindafonds.nl kunnen bezoekers meer lezen over het werk in Oekraïne
en komen er regelmatig contactmails binnen van nieuwe donateurs of kerken die meer
informatie willen.

1.1 Project Bethel – Kiev / Oekraïne

Het project Bethel bevat de volgende onderdelen:
- rehabilitatie centrum voor weeskinderen;
- opvang zwangere meisjes/jonge vrouwen;
en/of opvang en begeleiding jonge moeders met baby;
- jeugd wooncentrum voor 16-21 voor (ex) instituut kinderen die moeten leren om
zelfstandig te worden.
In 2012 bleek het nog lastig te zijn om stabiele leiding voor de diverse programma;s te
vinden. Hoewel de renovatie in 2011 klaar was en officieel geopend werd is er nog niet
voor ieder programma leiding gevonden.

1.2 Perspectief 21/3
In 2005 had het Linda Fonds allereerste contact in Oekraïne met fam. Andrey en Arenda
Vasylenko. Hun tweede kind Petro heeft het syndroom van Down. In Oekraïne is geen
speciaal onderwijs, beschermd wonen of een sociale werkplaats. Samen met deze familie
en de oudervereniging voor DS in Oekraïne is per 1 september 2011 speciaal onderwijs
gestart op Bijbelse grondslag. In september 2012 is een tweede leerjaar van start gegaan.
Het Linda Fonds opent haar bankrekening voor donaties uit Nederland voor dit project en
geeft het programma een plaats op de website.
Het bestuur reserveert € 5.000,- voor de verbouw en inrichting van de school. De
geoormerkte giften voor 21/3 worden apart in de boekhouding genoteerd.
In 2012 is een deel van het tegoed overgemaakt om een verbouwing mogelijk te maken.

1.3 Ouderencentrum

Het in 2011 geopende ouderencentrum blijkt voor veel ouderen een “Huis van
Barmhartigheid”. Hier ontvangen zij liefdevolle zorg, afwisselend voedsel, aandacht en
pastorale bijstand. In 2012 melden zich meer en meer personen op de wachtlijst waardoor
de nood ontstaat om extra mensen op te nemen die anders een afschuwelijke dood in
eenzaamheid en kou zouden moeten sterven. Op veel kamers wordt een extra bed
geplaatst. Al spoedig zijn er plannen om met hulp van onze Duitse collega organisatie
’S Einlaedele te Freiburg en omroep Max de tweede verdieping te renoveren om plaats te
maken voor nog eens 22 personen. Het totale aantal komt dan op 35 bedden.
De financiële middelen hiervoor zijn redelijk snel bijeen. Mogelijk probleem voor Fathers
House is nog wel dat bij ingebruikname in 2013 de begroting voor de lopende kosten
slechts voor 60% gedekt zijn.

1.4 Appelboomgaard en andere landbouw initiatieven

Omdat lopende kosten telkens terug keren zijn projecten bedacht die geld op moeten gaan
leveren. In Vatutino heeft Fathers House de beschikking gekregen over 16 ha. Vruchtbare
grond. Appels, frambozen, aardbeien en ook varkens en ganzen moeten geld opleveren om
in de toekomst zelfstandig te kunnen bestaan. Het Linda Fonds zet zich vooral in voor de
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fruit- en groenteteelt.
De eerste hectare heeft in 2012 helaas niet zo veel opgeleverd. Door enkele
beginnersfouten en een vervelend torretje dat de bloesem weg eet is er relatief weinig fruit
geweest. Voor verdere kennis en uitwisselling is het goed om hen een kijkje bij
Nederlandse fruittelers te geven.
Sommige veldgewassen zoals knoflook was wel een groot succes.

2. Toekomstplannen

2.1 Korte termijn:
A. Fondsen werven door middel van voorlichting in Nederland en samenwerking zoeken
met andere fondsen in binnen- en buitenland om de werkers van Fathers House te
voorzien van financiële middelen om de plannen uit te voeren en nieuwe initiatieven voor
sociale dienstverlening op te zetten.
B. Naamsbekendheid uitbouwen door gebruik te maken van diverse media op internet.

2.2 Lange termijn: Nederland

Net als vorig jaar blijven doorwerken aan uitbreiding van de fondswerving . Het Linda
Fonds wil zich bezinnen op welke manier medewerkers zich in kunnen zetten.
Het benutten van kranten/radio/TV en andere publiciteits vormen heeft steeds onze
aandacht.

2.3 Lange termijn: Oekraïne

Vanwege de goede contacten met Fathers House en de omvang van hun werk is het niet
ondenkbaar dat aan hen voor lange tijd steun zal worden geboden. Het geven van donaties
zal steeds meer gericht moeten zijn om Fathers House te helpen zelf fondsen te
genereren. Het project zoals de appelboomgaard is daar een goed voorbeeld van.
Op die manier kan Fathers House op den duur zelfstandigheid verwerven.
3. Organisatie en toezicht
Dagelijkse uitvoering en het gezicht van stichting Linda Fonds is Wilma van Roekel.
Het bestuur bespreekt regelmatig de lopende zaken. Wilma is tevens gevraagd in de
zogenaamde “Board of Directors” van Fathers House. Deze raad van donateurs uit
Engeland, Duitsland, US en Nederland aangevuld met stafleden en pastors van Fathers
House zal inzage krijgen in de dagelijkse gang van zaken van Fathers House en advies en
geestelijke ondersteuning bieden.
De financiële controle van de jaarrekening wordt gedaan door accountant A. Goossensen
uit Ermelo. Zie bijlage A
4. Impact
In 2012 is Stichting Linda Fonds vooral betrokken geweest bij de organisatie en leiding van
onze partner organisatie Fathers House. Vanwege ernstige ziekte van dhr. Roman Korniyko
werd onze stichting gevraagd meer toe te zien op de dagelijkse uitvoering van de
werkzaamheden en een goede voortgang tijdens zijn herstelperiode. Hoewel financieel niet
altijd even sterk zien we dat Fathers House een sterke partner is met een krachtig stel
stafleden die met elkaar de schouders er onder zetten.
Als dankbaar resultaat van die betrokkenheid mocht de boekhouding van Fathers House
over 2012 positief worden afgesloten.
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Het financieel resultaat van eigen activiteiten stemt tot dankbaarheid. Dankzij het werven
van fondsen bij andere organisaties mocht het eigen resultaat groeien.

B. Financiële aspecten
5. Doelbesteding
Er worden aan de buitenlandse partner nooit toezeggingen gedaan over de hoogte van een
eventueel financieringsbedrag. Het Linda Fonds is afhankelijk of de fondswerving
succesvol zal zijn of niet.
Steunbedragen worden vaak in gedeeltes uitbetaald. Telkens wanneer er weer rapportage
of voortgang is geweest kan men een volgende betaling verwachten.
De partnerorganisatie zal zich bij de uitvoering moeten houden aan de projectbeschrijving.
Dit wordt tijdens werkbezoeken gecontroleerd.
Aandachtspunten zijn steeds weer de inflatie en de koersverschillen.
6. Uitvoeringskosten
Het Linda Fonds probeert de onkosten van een project zo laag mogelijk te houden. Onze
kosten zijn voornamelijk huur, publiciteits-, bureau- en reiskosten. De kosten gemaakt om
met een actie een nog groter bedrag binnen te halen noemen we ‘fondswervingskosten’.

7. Vermogen/reserve
Algemene giften die zonder specifieke bestemming (oormerk) binnenkomen zullen o.a.
worden gebruikt waar meest nodig.
Donateurs geven niet voor vermogensaanwas maar voor de projecten.
Daarom is het bestuur van mening dat met aan ons toevertrouwde bedragen geen
vermogen moet worden opgebouwd.
Om voor het komende jaar een planning op te kunnen stellen wordt een reserve aangelegd
die het Linda Fonds beter in staat stelt financiële toezeggingen te kunnen doen. Op die
manier kan het Linda Fonds ook ondersteunen als in dat jaar eigen inkomsten tegenvallen.
Bedragen die ‘geoormerkt’ worden geschonken zullen we reserveren voor het doel wat is
genoemd.
Een kleine reserve om bij directe nood te kunnen helpen is wenselijk.
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8. Staat van baten en lasten over 2012

01-01-2012
t/m
31-12-2012
€

01-01-2011
t/m
31-12-2011
€

Baten
algemene giften

18.658

16.039

donaties

9.928

8.119

collecten

7.972

8.784

81.457

75.478

1.556

4.831

ontvangsten projecten
overige ontvangsten

119.571

113.251

Lasten
kosten fondswerving

6.295

5.461

kosten beheer en administratie

10.133

13.141

uitgaven projecten

88.352

109.056

2.524

3.752

107.304

131.410

197-

237

overige uitgaven

Financierings baten en lasten
Resultaat

12.070

17.922-
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9. toelichting op staat van baten en lasten
01-01-2012
t/m
31-12-2012
€

01-01-2011
t/m
31-12-2011
€

BATEN
Ontvangsten projecten
Diaconale projecten Maarssen/Rockanje
Fathers House
Ouderen project
Appelboomgaard
Jeugdcentrum
Perspectief 21/3 school Radist
Actie Bethel
Werkvakantie 1
Werkvakantie 2
Actie Drachten
Vertaling SGJ materiaal

Overige ontvangsten
Presentaties
Bijdrage km kosten
Verkoop

21.150
10.130
27.724
12.513
5.000
4.940
81.457
=======

5.313
15.815
2.524
10.796
18.045
10.085
2.900
8.500
1.500
75.478
=======

135
805
616
1.556
======

45
36
4.750
4.831
=======

6.295
6.295
======

3.463
1.998
5.461
=======

LASTEN
Kosten fondswerving
PR kosten
Nieuwsbrieven
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Kosten beheer en administratie
Huur / inrichting kantoor
Kantoorkosten
Verzekeringen

6.095
3.213
825
10.133
=====

7.477
4.931
733
13.141
=======

12.466
33.035
26.750
500
5.000
10.601
88.352
======

34.087
25.063
13.000
15.069
3.000
1.868
8.350
4.844
2.900
875
109.056
=======

2.319
135
70
2.524
======

2.086
45
1.093
528
3.752
========

501
698197=======

825
588237
========

--- vervolg op blz. 9 ---Uitgaven projecten
Vatutino
Fathers House
Ouderen project
Appelboomgaard
Jeugdcentrum
Perspectief 21/3 school Radist
Vertaling SGJ materiaal
Computer project Zebra
Jeugdwerk
Werkvakantie 1
Werkvakantie 2
Adoptie

Overige uitgaven
Reiskosten
Presentaties
Inkoop
Diversen

Financieringsbaten en lasten
Rente spaarrekeningen
Af: bankkosten
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10. Balans per 31 december 2012
ACTIVA
2012
€

2011
€

€

€

liquide middelen
kasgeld
betaalrekening ING 7179
spaarrekening ING
kwartaal spaarrekening
ING
bonus spaarrekening ING

0
3.685
18.395

0
2.616
39.986

7.592
25.000

0
0

TOTAAL

54.672

42.602

54.672

42.602

PASSIVA
2012
€

2011
€

€

€

EIGEN VERMOGEN

54.672

42.602

TOTAAL

54.672

42.602
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Bijlage A
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