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Inleiding 

 
Voor u ligt het verslag van de activiteiten van de Stichting Oost-Europa Boskoop (SOEB) in 
2016.  
Voor meer inhoudelijke informatie over onze activiteiten verwijzen wij u graag naar ons 
Bulletin (uitgave 2016) dat is te vinden op de website: www.s-o-e-b.nl. van de stichting. 
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Hoofdstuk 1 De organisatie van de stichting 

 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat statutair uit 7 personen, die aftreden volgens rooster en herbenoemd 
kunnen worden. Op 1 oktober 2016 was de bestuurstermijn van Trijntje Stellingwerff 
afgelopen. Zij heeft geen nieuwe termijn aanvaard. Trijntje is 24 jaar voorzitter geweest en 
heeft met haar man Jaap meer dan 75 bezoeken aan Roemenie gebracht. Zij hebben heel 
veel voor de arme gemeenschap van met name Osorhei en later in Oradea betekend en 
veel tot stand gebracht. 
Ria Beukenkamp volgt haar op. De laatste 15 jaar is zij gemiddeld 2x per jaar met hen mee 
geweest. 
 
Per 1 oktober 2016 is het bestuur als volgt samengesteld: 
Voorzitter:  C.J. Beukenkamp-van Straten 
Vicevoorzitter: B.J. Steenbergen 
Penningmeester: H. Raaphorst 
Secretaris:  H.J. de Jong 
Algemeen lid:   
2 vacatures 
 
Werkwijze bestuur 
Bestuursleden zijn onafhankelijk en ontvangen geen vergoeding. Gemaakte onkosten 
kunnen worden vergoed als daar een bestuursbesluit aan ten grondslag ligt. 
Het bestuur heeft in 2016 zeven maal vergaderd. Van elke vergadering zijn notulen 
geschreven en besluiten vermeld. 
Activiteiten die worden uitgevoerd om de doelstelling te verwezenlijken, zijn vastgesteld in 
bestuursvergaderingen. 
Bestuursbezoeken aan Roemenië met de daarbij behorende activiteiten en onderwerpen 
van bespreking, worden vastgesteld in de bestuursvergadering. Van het bezoek wordt een 
verslag geschreven dat na afloop wordt besproken in de bestuursvergadering. Eventuele 
besluiten die voortvloeien uit het bezoek worden vastgesteld in de vergadering. 
De stichting wordt voor de uitvoering van haar werkzaamheden gesteund door een groep 
vrijwilligers die hiervoor ook geen financiële vergoeding ontvangt. Onkosten kunnen 
worden vergoed als daar een bestuursbesluit aan ten grondslag ligt. De stichting heeft een 
ongevallenverzekering afgesloten voor haar vrijwilligers.  
 
Financieel beheer 
Bestedingen vinden plaats in het kader van de door het bestuur vastgestelde begroting in 
de vergadering in oktober van het voorgaande jaar. Uitgaven die niet (volledig) zijn 
opgenomen in de begroting worden verricht op basis van een bestuursbesluit. In dit besluit 
wordt de begroting van de kosten opgenomen, op basis waarvan uitkering plaats vindt 
(geheel of in delen), vervolgens wordt in de vergadering verantwoording afgelegd middels 
een overzicht van uitgaven, onder overleg van rekeningen. 
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Hoofdstuk 2   Activiteiten in Boskoop 

 
 
Het verzorgen van naamsbekendheid. 
In 2016 is dit gebeurd door: 

 Het bijhouden van een website: www.s-o-e-b.nl, 

 Het uitgeven van het jaarlijkse bulletin,  

 Regelmatig schrijven in kerkelijke bladen en in huis-aan-huisbladen, 

 Het houden van voorlichtingsbijeenkomsten in kerken en bij andere bijeenkomsten, 

 Het onderhouden van contacten met andere hulporganisaties die in dezelfde regio 
werken. 

 
 
Werkwijze van de stichting. 

 In 2016 is de inzameling van tweedehands goederen o.a. kleding, meubels, huisraad 
en speelgoed voortgezet, in overleg met de partners in Roemenië. 

 Kleding en overige (kleine) goederen worden op elke laatste zaterdag van de maand 
(uitgezonderd juli en december) ingezameld op een vast punt in Boskoop (Achter de 
Zijde  Kerk). 

 Goederen worden regelmatig afgeleverd op maandagochtend, in de voormalige 
gymzaal aan de Von Sieboldstraat in Boskoop.  

 Goederen die niet naar de opslagruimte van de SOEB gebracht kunnen worden, 
kunnen in overleg met de eigenaren worden opgehaald. 

 De ingezamelde goederen worden elke maandagmorgen door een team vrijwilligers 
gesorteerd en opgeslagen. 

 Een verpleegkundige van de stichting zamelt medische en verpleegkundige 
materialen in, die zij ophaalt bij Thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen. 

 Vrijwilligers bijvoorbeeld de groep van 25 ‘breidames’ die artikelen maken t.b.v. de 
stichting, worden daarbij zo mogelijk, gesteund door het verstrekken van materialen. 

 In overleg met de partners in Roemenië zijn in het verslagjaar 4 transporten met 
goederen verzonden naar de locatie van de partnerorganisatie Caritas Catolica 
Oradea. Goederen die voor anderen bestemd waren, zijn van daaruit verder 
vervoerd. 

 Er is drie maal een deel transport met kleding verzonden naar de Református kerk in 
Osorhei. Deze kleding wordt tegen minimale prijzen verkocht om op die manier de 
bevolking te helpen en de opbrengst komt ten goede aan de kerk. 

 
Verwerven financiële middelen. 

 Het mede organiseren van een Benefiet Bridgedrive in januari in samenwerking met 
de Bridgeclub Boskoop en de Bridgeclub van de KBO, 

 Verkoop van oliebollen tijdens de intocht van St. Nicolaas in november. 

 Deelname aan Ideële Doelen markt en verkoop van Roemeense producten. 

 Tijdens diverse acties wordt honing verkocht. 

 De Protestantse Gemeente in Boskoop heeft voor 5 jaar geld beschikbaar gesteld om 
een After school project voor Roma kinderen te organiseren. Het doel is Roma 
kinderen te stimuleren om de basisschool te bezoeken. Dit project is in aug 2016 
afgelopen. 
 

http://www.s-o-e-b.nl/
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 Er is een collecte gehouden in de Protestantse Gemeente Boskoop (P.G.B) en de 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente in Boskoop (V.P.G.). 

 Sponsoren hebben het Bulletin 2016 met acceptgiro ontvangen. 
 

Verwezenlijking van de doelstelling. 

 Door het directe contact met de partnerorganisaties in Osorhei en Oradea wordt door 
de onderlinge band steeds weer geprobeerd de zelfwerkzaamheid te verhogen en 
gekeken of de goederen op de juiste bestemming zijn aangekomen. 

 Leden van het bestuur van de SOEB hebben 3 bezoeken aan diverse instanties in 
Roemenië gebracht om met name steeds weer deze doelstelling onder de aandacht 
te brengen.  
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Hoofdstuk 3  Activiteiten in Roemenië 
 
In Osorhei 
 
In Osorhei is in samenwerking met de SOEB de “Fundatio Pro Progressio Osorhei” (FPPO) 
opgericht in 2000. Dit is de Stichting ter Bevordering van de Belangen van Osorhei. Al die 
jaren is steeds het doel geweest om de zelfwerkzaamheid te verhogen en te zorgen dat de 
financiële en materiele ondersteuning op de afgesproken bestemming komt. De laatste 
jaren wordt er nog beperkte steun gegeven aan het dorp. De huidige burgemeester heeft 
veel tot stand gebracht: wegen geasfalteerd, riolering en waterleiding aangelegd, scholen 
opgeknapt. 
Deelnemers in deze stichting zijn: 

 Het gemeentebestuur: de burgemeester en een raadslid; 

 De voorgangers van de 4 kerkgenootschappen (Orthodox, Protestants, Katholiek en 
Pentacostale) ; 

 Het hoofd van de scholen; 

 Bestuursleden van de SOEB tijdens de werkbezoeken. 
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in het verslagjaar zijn o.a.: 

 De financiering van de diaconale fondsen, een noodfonds en een fonds voor 
onderhoud kerkgebouw. Deze financiering vindt plaats op basis van contracten 
tussen de FPPO en de SOEB. De contracten hebben betrekking op kalenderjaren 
en uitbetaling vindt plaats na schriftelijke verantwoording van de giften tijdens het 
voorafgaande jaar. Het betreft een bedrag van €2700,00 welke na rato wordt 
verdeeld. 

 De scholen in de gemeente Osorhei zijn gesteund met € 600,00 t.b.v. leermiddelen 
die niet vergoed worden door de overheid, zoals materialen voor remedial teaching 
en audioapparatuur voor taallessen. 

 Gedurende het schooljaar 2015-16 heeft de stichting € 4.000,- gegeven voor het 
“Naschoolse Onderwijs” aan 20 Roma kinderen. Hiervoor zijn gespecialiseerde 
leerkrachten ingezet. De kinderen krijgen een warme maaltijd en aangepaste 
leermiddelen. Dit is het laatste schooljaar waarvoor deze donatie nog gegeven 
wordt. De gemeente Osorhei heeft een project in gediend bij de EU voor deze 
financiering. 

 Donatie van kleding aan de protestantse kerk voor verkoop in het dorp waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan de diaconie. 

 
 

In Oradea: Caritas Catolica Oradea 
 
Caritas is een organisatie met meer dan 100 medewerkers en die de volgende 
hulpverlening biedt:  

 Directe hulpverlening aan de armen door middel van kleding en huisraad, 
voedselpakketten en warme maaltijden; 

 Een gratis polikliniek voor armen in Oradea; 

 Exploitatie van twee bejaardentehuizen en 2 verpleeghuizen waarvan 1 in de stad 
Marghita; 

 Een organisatie voor thuisverpleging met verpleegkundigen werkzaam in zeven 
stations verspreid over de provincie Bihor; 



 

 Jaarverslag 2016 pagina 5 
Stichting Oost-Europa Boskoop 

 Gehandicaptenzorg; 

 Een internaat voor middelbare scholieren van minder draagkrachtige ouders uit de 
provincie; 

 Een 2e handswinkel en opslagloods. Jaarlijks ontvangt Caritas 5000 m3 aan 
goederen uit het buitenland; 
De directe hulp en de verkoop van 2e hands goederen zijn goed voor 55% van het 
totale budget van Caritas. De financiële hulp uit het buitenland in diverse projecten 
beslaat 13 %. 

De eigen inkomsten van Caritas (contributies en donaties)  betreffen ca. 25%. De 
overheids- financiering en verzekerings-bijdragen betreffen slechts 7% van de 
inkomsten. Zie ook www.caritascatolica-oradea.ro 
 

De economische crisis is in Roemenië nog steeds merkbaar. Enerzijds komen als gevolg 
van de crisis veel werknemers, die in het buitenland werkzaam waren, terug zonder werk. 
In Roemenië is echter ook geen werk. Het verdiende geld was in de voorliggende jaren 
besteed aan (ver)bouw van huizen omdat sparen nog nauwelijks zinvol is in Roemenië. 
Daarbij komt dat de werkloosheidsuitkeringen absoluut niet toereikend zijn. De hulpvraag 
bij Caritas en andere hulporganisaties neemt dan ook toe.  
 
Concrete hulp van uit Boskoop: 

 4 transporten met in totaal ongeveer 340m3 kleding, meubels, speelgoed, 
keukenattributen etc. Een gedeelte wordt verkocht in de kringloopwinkel voor een 
kleine prijs. Een ander gedeelte wordt weggegeven aan zeer arme gezinnen, 
alleenstaanden, bejaarden en daklozen. 

 15m3 medische en verpleegkundige materialen zoals verband, stoma, incontinentie 
materialen, katheters, spuiten, looprekken, rolstoelen, po en douchestoelen voor de 
bejaarden en verpleeghuizen en de thuisverpleging. Om het gebruik van de 
ontvangen hulpgoederen door de 2 bejaardentehuizen en de 7 thuiszorgstations 
evenwichtiger te laten verlopen, is met de hulp van de SOEB een centraal depot 
opgezet. Ook is er een magazijn gestart waar met name rolstoelen, looprekken, po 
en douchestoelen worden voor een heel klein bedrag worden verhuurd. 

 Een groep van 25 dames breit kindertruien, mutsen, sjaals en poncho’s. In november 
zijn in enkele arme dorpen met hoge werkloosheid op 4 scholen 300 truien en 200 
mutsen en sjaals uitgedeeld. Tevens kregen in 2 klassen de meisjes een poncho. 

 Aan de manager van het verpleeghuis in Marghita werden 40 stola’s en gebreide en 
gehaakte dekens overhandigd om met Kerst uit te delen aan de bewoners. 

 Door een lid van het bestuur, dat deskundig is op het gebied van de thuisverpleging, 
wordt regelmatig activiteiten aangeboden om de deskundigheid van de 
verpleegkundigen te bevorderen. Tijdens haar bezoeken bezoekt zij met de 
wijkverpleegkundige patiënten om zo te zien waar de noden zijn. 

 In 2016 heeft de SOEB 4 keer 1000,00 ter beschikking gesteld, om de continuïteit 
van de voedselhulp te waarborgen. De voedselhulp wordt gegeven aan mensen met 
een laag of geen inkomen, grote gezinnen met veel kinderen, individuen met 
specifieke problemen zoals ziekte en gehandicapte gezinsleden. De (warme) 
maaltijden worden 5 keer per week verstrekt. In het verslag jaar zijn op deze manier 
14 gezinnen geholpen. 

 Voor de patiënten in Osorhei die thuisverpleging krijgen en hun eigen bijdrage niet 
kunnen betalen wordt € 500,00 bijgedragen. 

http://www.caritascatolica-oradea.ro/
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Hoofdstuk 4  Bestuursverslag 

 
Bijeenkomsten van het bestuur 
Het bestuur van de SOEB heeft in 2016 7 keer vergaderd.  
 
Reizen naar Roemenië 
Dit jaar hebben bestuursleden 3 reizen naar Roemenië gemaakt.  
Tijdens deze bezoeken stonden o.a. de volgende punten op de agenda: 

 Hulpverlening via de FPPO in Osorhei,   

 Hulp aan de Református kerk in Osorhei, door o.a. het verstrekken van kleding voor 
kringloopverkoop, 

 Gesprekken met de school directeur over de voortgang van het After school project. 
Het blijkt dat er geen leerkracht meer is voor dit project in het nieuwe schooljaar 
augustus 2016-2017. Voor de huidige leerkracht is het te zwaar gebleken. Zij heeft dit 
5 jaar gedaan naast haar reguliere baan. De gemeente heeft bij de EU een project 
aanvraag gedaan voor de hele school voor meer ondersteuning. De financiering van 
uit Boskoop stopt. 

 Bezoeken aan de verzorging en verpleeghuizen, met de verpleegkundigen weer een 
“wensen” lijstje gemaakt van goederen die zij graag willen hebben voor de bewoners. 
Tevens de goederen van hun vorige lijstje afgegeven. De dankbaarheid is iedere keer 
weer groot. 

 In november op 4 scholen, in een arme omgeving met veel werkeloosheid, meer dan 
300 truien, sjaal en mutsen uitgedeeld. Alles gebreid door de Boskoopse breigroep. 

 Bezoeken aan alle thuiszorg stations in de provincie en inventariseren welke noden er 
zijn: te weinig personeel, kapotte auto’s, te weinig incontinentiemateriaal en verband 
materiaal, onsteriele handschoenen. 

 Bezoek centraal depot voor verpleegkundige materialen in Osorhei en hulpmiddelen 
opslag voor de uitleen in Oradea. In het overleg met de afdeling Thuiszorg is vooral 
het centraal magazijn van medische goederen onderwerp van gesprek geweest. De 
overheidsfinanciering  in Roemenië is nog zeer beperkt. De 
verzekeringsmaatschappijen zijn  niet in staat een voldoende dekking te bieden, 
zodat de uitkeringen voor de thuiszorg patiënten, de patiënten in de 
bejaardentehuizen en de ziekenhuis gerelateerde zorg, beperkt is. Dit is een groot 
probleem voor de financiering door Caritas. Uit de jaarcijfers blijkt dat de bijdragen 
van de overheid en de verzekeringen daalt, mogelijk naar 7 % van de kosten. Bij de 
toenemende hulpvraag heeft Caritas een groot probleem om de exploitatie goed 
gefinancierd te krijgen. Er wordt dan ook steeds vaker een beroep gedaan op 
buitenlandse sponsoren om financiële ondersteuning. 
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Informatieverstrekking 

 Website: www.s-o-e-b.nl  
Via deze site proberen we onze contacten op de hoogte te houden van nieuwe 
ontwikkelingen. Regelmatig worden we benaderd door personen en instellingen die 
op basis van de informatie op de site contact met de SOEB opnemen. 

 Roemenië Bulletin 
In 2016 is weer een Roemenië Bulletin uitgebracht waarin deze keer het werk van de 
vrijwilligers in Boskoop is belicht. Dit bulletin wordt verspreid onder de sponsoren en 
allen die iets met de SOEB te maken hebben of hun sympathie laten blijken voor de 
doelstelling van de Stichting. De opbrengst van de acceptgirokaarten is bestemd voor 
algemene doelen van de SOEB.  

 Vrijwilligersavond 2016 
Zoals elk jaar is de vrijwilligers barbecue een gezellige bijeenkomst, waar ervaringen 
worden uitgewisseld en ook gesproken wordt over de verleende hulp en over de 
plannen voor de komende periode. 
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Hoofdstuk 5 Fondsen wervende activiteiten 
 Benefiet bridgedrive 

Op zaterdag 23 januari 2016 is in de Beurshal voor de 11e keer de Benefiet 
bridgedrive gehouden voor de SOEB. De opbrengst van dit evenement komt ten 
goede aan het werk van de thuisverpleging die Caritas Catholica biedt in de 
provincie Bihor in Roemenië. 
Er wordt gestreden om de 'Jan van der Werf Wisselbeker'. Er zijn 100 deelnemers 
aanwezig. De Boskoopse middenstand heeft volop prijzen afgestaan voor de loterij. 
De Beurshal is, evenals de voorgaande jaren, gratis ter beschikking gesteld.  
Deze gezellige en sportieve dag heeft een zeer goede opbrengst van € 2.331,73.  

 Bijdrage St. Agathaparochie Lisse 
Door de leden van de St. Agathaparochie wordt jaarlijks een grote hoeveelheid 
kleding en andere hulpartikelen ingezameld. Omdat de parochie te klein is om zelf 
een volledig hulpprogramma uit te voeren, brengen zij de goederen naar Boskoop 
waar zij worden opgenomen in de te verzenden voorraden. De transportkosten 
worden door de Parochie betaald. 

 Bijdragen van kerken en andere instanties in Boskoop 
De stichting heeft in overleg met de diaconie van de Protestantse Gemeente 
Boskoop een collecte gehouden voor het diaconale fonds in Osorhei. De collecte 
heeft een bedrag van € 1097,00 opgebracht.  
De Stichting heeft € 500,00 van de Stichting Elisabeth ontvangen, toegevoegd aan 
de algemene middelen. 

 Roemeniëmarkt  
Al jaren verkopen we oliebollen tijdens de intocht van Sinterklaas. De opbrengst was 
dit jaar €484,00. 

 Verkoopdag Ideële Doelen in VPG-kerk   
Deze markt is belangrijk voor de naamsbekendheid van de stichting en verkoop van 
producten. Hier ontmoeten vrijwilligers van verschillende Goede Doelen elkaar. 
De netto opbrengst bedraagt €113,00.  

 Acceptgirokaart actie plus particuliere giften 
In het jaarlijks bulletin is weer een accept girokaart ingesloten.  
Daarnaast geven particulieren regelmatig financiële ondersteuning. 
Dit bedraagt in het jaar 2016 in totaal € 7290,00.          . 
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Aldus goedgekeurd, dd. 9 maart 2017 
 
Handtekening 
 
 
Ria Beukenkamp 
Voorzitter 
 
 
Handtekening 
 
 
Herman de Jong 
Secretaris  


