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Voorwoord 
 
Inleiding 

Glunderend bestelden de leden van het team wat ze wilden eten. Je kon zien dat ze niet vaak in een 

restaurant kwamen; uit-eten-gaan is voor hen een uitzonderlijke luxe. De vijf vrouwen en één man 

waarmee wij als bestuurders van Mission Possible aan tafel zaten vormen de staf van één van onze 

projecten in Oefa (Basjkirostan, een autonome republiek van de Russische Federatie). Door het team uit 

te nodigen met ons te eten wilden we hen onze dankbaarheid tonen voor hun inzet en onze waardering 

kenbaar maken voor de wijze waarop ze mensen in grote problemen helpen. Prachtmensen..  

 

Veldbezoek 

Het bestuur gaat elk jaar met een delegatie op bezoek bij de projecten die Mission Possible ondersteunt. 

Natuurlijk om te kijken of het geld effectief wordt besteed. En ja ook om na te gaan of we de visie van 

Mission Possible adequaat vertalen naar het werk in het veld. Zeker! Maar ook om al die werkers, die in 

uiterst moeilijke omstandigheden en met zeer beperkte middelen, hun werk moeten doen onze 

belangstelling en waardering te tonen, te bemoedigen ook. 

 

Motivatie 

Aan tafel spraken we met de teamleden over hun werk en de problemen waar ze dagdagelijks mee te 

maken hebben. Maar ook over hun motivatie. Waarom stellen knappe, hoogopgeleide vrouwen (de 

meesten cum laude geslaagd) hun leven beschikbaar om andere vrouwen en hun kinderen te helpen 

overleven in een harde wereld? Ze getuigden van hun Heer Jezus Christus.   

 

Maar God heeft naar ons omgezien! 

Wij, in de nacht verdwaalden, – 

hoe zou het ons vergaan indien 

Hij ons niet achterhaalde … 

 

Heer Jezus, die ons hebt opgezocht, 

Gij opgang uit den hoge, 

die onze ziel hebt vrijgekocht, 

dat zij U dienen moge…   

 

Bemoediging 

Met de werkbezoeken beoogt het bestuur van Mission Possible ook de werkers te bemoedigen. Maar 

elke keer maken we mee dat wij als bestuur en directie  bemoedigd naar huis terugkeren.., wat een 

prachtmensen..,. wat gaaf hoe Gods goedheid zichtbaar mag worden door deze mensen…, wat boffen 

wij dat wij als bestuursleden en directie hierbij betrokken mogen zijn. 

 

 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Mission Possible Nederland Postbus 77, 9980 AB UITHUIZEN  KvK 51077655  info@missionpossible.nl   www.missionpossible.nl 

- 4 - 

 

 

Vrouwen 

Zoals gezegd bezochten we als bestuur – samen met onze directeur Bert Dokter – in het verslagjaar het 

project Oefa, maar ook die in Sint Petersburg.  Met zowel de staf als de mensen in de opvang werd 

uitgebreid gesproken over het werk, de problemen en de plannen voor de toekomst. Bij elk bezoek valt 

het mij weer op dat veel werk in opvangtehuizen en ‘gezinspatrouilles’ door vrouwen wordt gedaan. 

Voor deze vrouwen heb ik diepe bewondering. Ik heb wel eens gezegd: Rusland wordt ‘drijvende’ 

gehouden door vrouwen. Waar zijn de mannen…, waar zijn de vaders…? Voor de mannen bij Mission 

Possible kun je dan ook dubbel respect hebben; zij nemen hun verantwoordelijkheid wel. 

 

Effectieve hulp 

Tijdens ons bezoek konden we tevreden vaststellen dat de opvang van (vaak hele jonge) alleenstaande 

moeders effect heeft. Deze vrouwen hebben te maken met huiselijk geweld, soms met alcohol- en 

drugsverslaving en hebben niet voldoende inkomen om huur te betalen. Daardoor komen ze op straat 

te staan. Veel van deze jonge moeders zijn zelf opgegroeid in een gebroken gezin of staatweeshuis. Zij 

zijn totaal niet voorbereid op een zelfstandig bestaan en hebben problemen die ze zelf niet kunnen 

oplossen. Mission Possible biedt deze jonge vrouwen niet alleen tijdelijk onderdak. Ze worden ook 

geleerd hoe ze hun kinderen moeten opvoeden en krijgen psychologische hulp, medische zorg en 

juridische bijstand. Op die manier proberen we er aan bij te dragen dat deze vrouwen zich zelf (weer) 

kunnen redden en samen met hun kinderen een zelfstandig leven kunnen opbouwen. Zonder de hulp 

van Mission Possible zouden deze vrouwen niemand hebben die naar hen omzag. 

 

Nieuw opvangcentrum 

In het verslagjaar heeft Mission Possible in Jekaterinaburg, met hulp van EO-Metterdaad, een gebouw 

gekocht dat dienst zal gaan doen als opvangcentrum voor probleemgezinnen. Dit centrum stelt Mission 

Possible in staat om met name vrouwen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld te op te 

vangen en te ondersteunen. In Rusland zijn er jaarlijks duizenden vrouwen en kinderen het slachtoffer 

van huiselijk geweld.  

 

Armenië 

Mission Possible heeft in 2016 gesprekken gevoerd met de Stichting Armeense Kindertehuizen. Dit met 

het oogmerk de activiteiten van deze stichting onder te brengen bij Mission Possible. In het licht van 

deze gesprekken bezocht ik samen met Bert Dokter en Gevorg Babayan (voorzitter van de stichting) 

Armenië. We oriënteerden ons op de vraag of we de activiteiten van deze stichting kunnen voortzetten 

en de projecten kunnen inbedden in de visie van Mission Possible (van materiële ondersteuning naar 

meer ondersteuning met training en ondersteuning van het gezin). Het was een buitengewoon 

vruchtbare reis waarbij Bert en ik met onze ‘oude contacten’ in Armenië konden spreken over onze 

plannen. We spraken daarnaast met lokale foundations, het bankwezen, de minister van sociale zaken 

en met de premier van Nagorno Karabakh. 
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Voor ons, Bert Dokter en mij, is Armenië geen onbekend land. Samen hebben we Armenië vaak bezocht. 

We hebben goede ingangen op alle niveaus en Bert heeft in het verleden samengewerkt met een lokale 

organisatie in de humanitaire hulpverlening. Die contacten zijn altijd gebleven en de samenwerking 

wordt weer opgepakt. 

 

Naar aanleiding van dit alles heeft het bestuur van de stichting Armeense Kindertehuizen formeel het 

besluit genomen de activiteiten over te dragen aan Mission Possible Nederland en de stichting 

Armeense Kindertehuizen op te heffen. Het bestuur van Mission Possible heeft op grond van haar 

bevindingen besloten projecten in Armenië op te gaan zetten; met name in de zeer arme regio van 

Nagorno Karabakh. De vrijwilligers die betrokken waren bij het werk van Armeense Kindertehuizen 

zullen zich blijven inzetten voor de mensen in Armenië.  Zij gaan vormgeven aan de werkgroep Mission 

Possible Armenië. 

 

Bundeling van krachten 

Hiermee wordt Armenië naast Albanië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland het vijfde land waar Mission 

Possible actief is. De overname van de activiteiten van de stichting Armeense Kindertehuizen past in het 

streven van Mission Possible om krachten die in het werkgebied van Mission Possible actief zijn te 

bundelen. In Nederland zijn meerdere organisaties betrokken op hulpprojecten in voormalige Sovjet-

landen. Hoe mooi zou het zijn als we met meer organisaties samen konden werken zodat er bundeling 

van krachten zou kunnen ontstaan. 

 

Baby box project 

In het verslagjaar startte Mission Possible het baby box project. Er worden dozen met benodigdheden 

voor baby’s en hun jonge moeders samengesteld en uitgedeeld in Bulgaarse Roma dorpen en in Rusland 

 

Het baby box project blijkt erg succesvol. We bereiken daarmee dat de ontvangers heel concreet hulp 

krijgen die ze heel erg hard nodig hebben: benodigdheden voor de baby's en moeders, instructies, 

gezondheidszorg, kennis, mentale ondersteuning en pastorale zorg. Heel mooi om op deze manier Gods 

liefde voor mensen zichtbaar te mogen maken.  

 

CBF 

Mission Possible Nederland mag zich vanaf 1 juli ‘erkend goed doel' noemen. De erkenning door het CBF 

gaat onder andere over kwalitatieve aspecten zoals impact, doelrealisatie en risicomanagement. We zijn 

blij met deze CBF-erkenning; het maakt het voor iedereen die Mission Possible steunt helder dat ‘de 

boel op orde is’, dat op een verantwoorde manier wordt omgaan met onze fondsenwerving, we 

transparant zijn en dat u als gever er op kan vertrouwen dat uw giften goed besteed worden.  
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Bestuurswisseling 

Afgelopen jaar namen we afscheid van ons bestuurslid Elwin Groenevelt. Elwin is vanaf de oprichting 

bestuurslid geweest en we zijn hem zeer erkentelijk voor zijn betrokken inzet. Elwin is opgevolgd door 

Teko Boeringa die we hartelijk welkom heten in ons bestuur. Teko heeft de rol van penningmeester van 

Elwin Groenevelt overgenomen. 

 

Bedankt 

Terugkijkend op 2016 past het om Bert Dokter, directeur van Mission Possible Nederland en vice 

president van Mission Possible Internationaal, heel hartelijk te bedanken voor zijn grenzeloze inzet; al 

weer zo veel jaren.  

 

Tot slot kan ik niet anders dan dankbaar zijn dat de fondswerving een stabiel, telkens weer licht 

groeiend, beeld laat zien. Dat biedt het bestuur de mogelijkheid om projecten langjarig en structureel te 

ondersteunen. Alle gulle gevers: hartelijk bedankt 

 

  
 

 
 
 
 
L.C. van Dijke 
Voorzitter Mission Possible Nederland 
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Wie zijn we? 
 
Mission Possible is een christelijke 

hulpverleningsorganisatie die zich richt op 

hulpverlening aan kinderen-jeugd uit probleem 

gezinnen, straatjeugd en (a.s.) tienermoeders in 

Rusland, Oekraïne, Bulgarije en Albanië. 

 

Mission Possible is opgericht in 1974 in Amerika 

met als doel het ondersteunen en stichten van 

kerken en distributie van christelijke literatuur 

in de toenmalige Sovjet Unie. In de jaren 

negentig na de val van de Sovjet Unie kwam de 

nadruk van het werk meer te liggen op de hulp 

aan straatkinderen. In 1995 werden in Moskou 

de eerste activiteiten (straatpatrouille en 

opvang straatkinderen) gerealiseerd. Al gauw 

werd het werk uitgebreid naar andere steden 

zoals St. Petersburg, Krasnoyarsk, Odessa, 

Jekaterinaburg, Oefa en Asbest.  Om de 

effectiviteit van de geboden hulp te verhogen is 

in 1999 begonnen met opvang en rehabilitatie 

programma voor ouders van straatkinderen, 

veelal drugs- en alcoholverslaafden. Om te 

voorkomen dat kinderen op straat terecht 

komen bezoekt Mission Possible sinds 2005 

probleemgezinnen thuis. Mission Possible werkt 

met vijf zusterorganisaties (Finland, Zweden, 

Engeland, Nederland en Amerika) die 

zorgdragen voor de fondsenwerving en twaalf 

organisaties in Oost-Europa (Rusland, Oekraïne, 

Bulgarije, Albanië) die verantwoordelijk zijn 

voor de implementatie van de projecten. 

 

Missie: 
De missie van Mission Possible is het verlenen 

van psychologische, materiële en juridische 

hulp aan probleemgezinnen en het 

ondersteunen van deze gezinnen in het 

opvoeden van hun kinderen zodat deze risico-

kinderen een volwaardig leven zullen leiden 

zonder de maatschappij tot last te zijn. Dit doen 

we van vanuit christelijke bewogenheid. In 

navolging van de opdracht van Jezus zien wij 

het als onze opdracht om te zien naar de armen 

en verdrukten.
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De kernwaarden zijn: 
 

Inspirerend-initiërend 

In onze aanpak en motivatie willen wij een 

voorbeeld zijn voor andere hulpverleners en we 

zijn actief in het inspireren van vrijwilligers en in 

het initiëren van nieuwe activiteiten en 

projecten. 

 

Respect 

Bij verlenen van hulp maken we geen 

onderscheid tussen ras, geloof of politieke 

overtuiging.  We hebben respect voor de 

normen en waarden en houden sterk rekening 

met de persoonlijke omstandigheden van 

degene die hulp behoeft en veroordelen 

niemand. 

 

Betrouwbaarheid 

We komen onze afspraken na. Dat geldt voor 

afspraken gemaakt met donoren. Geld 

gedoneerd aan specifieke activiteiten zal te 

allen tijde voor die activiteiten worden 

aangewend. Maar dat geldt ook voor afspraken 

gemaakt met ontvangers van onze hulp. 

 

Betrokkenheid 

Wij doen dit werk uit betrokkenheid met onze 

medemens omdat het onze overtuiging is dat 

een ieder even waardevol is en een 

menswaardig bestaan verdient. 

 

 

 

 

Openheid 

Wij streven naar duidelijkheid in de 

verslaglegging naar onze donoren en wij 

communiceren duidelijk naar onze doelgroep 

welke ondersteuning zij van ons kunnen 

verwachten. 

 

Mission Possible in cijfers in 

2016: 
 

Mission Possible werkt in 4 projectlanden; 

Albanië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland en in de 

regio Transnistrië.  In deze projectlanden heeft 

Mission Possible 85 lokale medewerkers, 280 

vrijwilligers waarvan 118 regelmatig actief zijn 

en 12 lokale organisaties. Mission Possible heeft 

8 opvangtehuizen in Moskou, St. Petersburg, 

Jekaterinaburg, Krasnoyarsk, Oefa en Odessa, 3 

rehabilitatiecentra in Yaroslavl, Asbest en 

Tsjeljabinsk, één conferentiecentrum in 

Bulgarije en één activiteitencentrum in Albanië. 

In 2016 werden 5451 volwassenen/kinderen 

bereikt met verschillende projecten en werd 

onderdak gegeven aan 353 volwassenen/ 

kinderen. 2121 mensen namen deel aan 

seminars en trainingen en 1700 volwassenen/ 

kinderen bezochten een vakantie kamp of club. 

Vanuit de 5 fondswervende landen, Finland, 

Zweden, Engeland, Amerika en Nederland heeft 

Mission Possible € 464.537 gedoneerd.  De 

lokale fondsenwering bedroeg € 230.953 en € 

231.364 in goederen. In deze landen zijn 3 full-

time en 4 part-time vertegenwoordigers die 

verantwoordelijk zijn voor o.a. fondsenwerving.  
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Principes: 
Lokale organisaties, geen 

vertegenwoordigingen:  

We richten ons op initiëren en ontwikkelen van 

lokale activititeiten in strategische gebieden van 

nood door het opzetten van lokale structuren; 

geen vertegenwoordigingen van Westerse 

organisaties. De lokale organisaties zijn 

zelfstandig en officieel geregistreerd volgens de 

wetgeving van het land van herkomst.  

 

Lokale staf: 

Honderd lokale medewerkers (christenen, door 

hun kerken aanbevolen), ondersteund door 

ruim 100 lokale vrijwilligers. Wij maken alleen 

gebruik van staf uit het Westen wanneer 

speciale expertise nodig is voor een korte 

periode. 

 

 

 

Lichte organisatie structuur:  

Slechts 3 full-time en 4 part-time medewerkers 

werken in Westerse organisaties hoofdzakelijk 

vanuit kantoren aan huis. Het hoofdkantoor van 

Mission Possible is gevestigd in Finland. 

Daarnaast zijn er kantoren-

vertegenwoordigingen in Zweden, Amerika, 

Engeland en Nederland die zorgdragen voor 

publiciteit en fondsenwerving.  De kantoren zijn 

klein; 1-3 personen die vanuit huis werken en 

de overheadkosten zijn daardoor laag. 

 

Brede samenwerking:  

Mission Possible werkt zowel samen met privé 

personen en kerken van verschillende 

denominaties als met stichtingen, bedrijven en 

organisaties die bezorgd zijn over het lot van 

kinderen en jeugd in nood. In de projectlanden 

wordt nauw samengewerkt met lokale 

autoriteiten zoals sociale dienst, jeugdzorg en 

kinderbescherming. 
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Wat doen we? 
 

Mission Possible is een organisatie die zich richt 
op hulpverlening aan kinderen-jeugd uit 
probleem gezinnen, straatjeugd en (a.s.) 
tienermoeders in Rusland, Oekraïne, Bulgarije 
en Albanië. Hiervoor zijn verschillende 
activiteiten opgezet. Alles is gericht om kind en 
ouder(s) weer bij elkaar te brengen. Lukt dat 
niet dan wordt er een vervangend gezin 
gezocht.  
 

Gezinspatrouilles: Gaan waar de 
kinderen zijn 
De gezinspatrouilles bereiken jaarlijks 

honderden kinderen. De gezinspatrouille is er 

opgericht om te voorkomen dat ouders de 

voogdij over hun kinderen verliezen en dat 

kinderen op straat terechtkomen. Volgens 

statistieken zijn er 3 miljoen verwaarloosde 

kinderen in Rusland. Een deel van hen leeft 

tijdelijk of permanent op de straat. De 

patrouilles  

 bezoeken regelmatig de gezinnen thuis; 

 geven hulp aan kinderen die zijn 

weggelopen van alcoholverslaafde 

ouders; drugsverslaafde jongeren; 2e 

generatie straatkinderen; 

 tienermoeders en hun babies; 

 zorgen voor voedsel en medische zorg; 

regelen identiteitspapieren; lossen 

familie problemen op; regelen 

onderwijs, werk en een plaats om te 

overnachten; 

 geven liefde, zorg en vriendschap. 

 

 
 
 
 

Opvangtehuizen: Kinderen een 
nieuw leven aanbieden 
De opvanghuizen 

 geven jaarlijks onderdak aan 150 

kinderen; 

 helpen kinderen fysiek en mental een 

normal leven te leiden; 

 zorgen voor een gezinssituatie en 

pleegouders; 

 de jongste kinderen zijn babies van 

moeders die rehabiliteren van 

drugsverslaving; 

 kinderen verblijven van een paar weken 

tot enkele jaren. 

 

Rehabilitatie van Drugs en Alcohol: 

Mensen een laatste kans bieden 

Boerderij met rehabilitatie centrum in 

Yaroslavl, Rusland voor drugsverslaafden 

 gelegen 3 uur ten noorden van Moskou; 

 er wonen en werken 20-30 mensen. Het 

personeel is ex-drugsverslaafd; 

 een typische rehabilitant heeft hard 

drugs gebruikt voor meerdere jaren; 

 de boerderij is operationeel sinds 2000 

en is een zelfvoorzienend bedrijf met 

zowel natuurlijke als geestelijke oogst. 

 

Rehabilitatie voor alleenstaande- en 

tienermoeders 

 helpt jonge drugs- en alcohol verslaafde 

moeders met kinderen in wanhopige 

omstandigheden; een weinig 

voorkomend type rehabilitatie centrum 

in Rusland 

 helpt met het vinden van werk en 

onderdak 

 zorg voor kinderen, consultatie en 

instructie voor moederschap 
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Waar werken we? 

 
 

Rusland 

Moskou: Opvangtehuis voor kinderen uit 

probleemgezinnen. 

Yaroslavl: Rehabilitatieboerderij voor drugs- en 

alcohol verslaafden. 

St. Petersburg:  Opvangtehuis voor moeders en 

hun kind(eren), gezinspatrouille. 

Asbest: Opvangtehuis-rehabilitatie centrum 

voor moeders en hun kind(eren); veelal 

slachtoffers van huiselijk geweld en/of alcohol 

en drugsverslaafd. 

Yekaterinburg:  Opvangtehuis voor kinderen uit 

probleemgezinnen, Opvangtehuis voor moeders 

en hun kind(eren),  gezinspatrouille. 

Ufa: Opvangtehuis voor moeders en hun 

kind(eren), gezinspatrouille 

Krasnoyarsk: Dagopvang voor kinderen uit 

probleemgezinnen 

Tsjeljabinsk: Opvang voor moeders en hun 

kind(eren); veelal slachtoffers van huiselijk 

geweld en/of alcohol en drugsverslaafd. 

Zlatoust: Dagopvang van kinderen uit 

probleemgezinnen. 

 

Oekraïne 

Odessa: Opvang tehuis voor kinderen uit 

probleemgezinnen; dagprogramma voor 

kinderen uit probleemgezinnen uit dorpen in 

Odessa regio. 

 

Bulgarije 

Gaarkeukens, alfabetiseringscursus en 

vakktraining voor Roma-jeugd. 

Opvangprogramma voor vrouwen die 

slachtoffer zijn van (huiselijk) geweld. 

 

Albanië 

Bathore: Dagcentrum met activiteiten voor 

kinderen en gezin 

 

Transnistrië 

Dagprogramma voor kinderen uit probleem-

gezinnen uit dorpen in de regio.
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MISSION POSSIBLE IN 2016 

Het jaar van Mission Possible in cijfers; een kort verslag in woord en beeld. 
 

Mission Possible (Opvang)centra: Mission Possible programma’s: 

Opvangtehuizen 8 Gezinsondersteuning 9 

Rehabilitatiecentra 3 Dagcentra en clubs 5 

Activiteitencentra 3 Gaarkeukens 4 

Boerderij 1 Vaktraining 1 

  Seminars 21 

    

Mission Possible medewerkers   

Full – parttime medewerkers 85 Ondersteuning vrouwen in nood 2 

Vrijwilligers (regelmatig) 109 Bibliotheek 1 

Vrijwilligers (incidenteel) 171 HIV-test programma 2 

    

 

Aantal personen ondersteund in Mission Possible opvangprogramma’s: 

Kinderen geholpen via gaarkeuken 200 

Kinderen in opvangtehuizen 240 

Kinderen in probleemgezinnen 765 

Mensen in rehabilitatiecentra 120 

Probleemgezinnen 340 

 

Aantal personen ondersteund in Mission Possible trainingsprogramma’s: 

Deelnemers aan seminars 817 

Jeugd in dagcentra en clubs 711 

Deelnemers aan workshops voor vrouwen 259 

Deelnemers schriftelijke Bijbelcursus 300 

Deelnemers aan vaktraining 6 

 

Aantal personen ondersteund in Mission Possible speciale evenementen: 

Kerstprogramma (o.a. Schoenendoos) 57000 

Bezoekers bibliotheek 1625 

Deelnemers zomerkampen 735 

Deelnemers HIV-testen 2260 

Abonnees Damesblad Leah 700 
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Moskou Opvangtehuis voor kinderen uit probleemgezinnen 

 
Sasha en Valentina; ouders in het 

opvangtehuis 

 

Tijdens 2016 werden 12 kinderen in het tehuis opgevangen waarvan 4 nieuwe kinderen. In de loop van 
2016 zijn de werkzaamheden van het tehuis opgeschort. De richtlijnen voor de brandveiligheid werden 
dermate streng dat er nog meer veiligheidsmaatregelen moesten worden toegepast. Volgens de eisen van 
de brandweerinspectie moest een vaste buitentrap worden geïnstalleerd en moest ook de ruimte van de 
binnentrap worden vergroot. Een kostenberaming van deze verbouwing wordt geschat op minimaal € 
30.000. Momenteel wordt gezocht naar mogelijkheden om aan deze eisen te voldoen zodat  m.i.v. 1 
september 2017 het tehuis weer open gesteld kan worden voor opvang van kinderen.  
 
Mission Possible in Moskou heeft goede contacten met een distributiecentrum die ook dit jaar weer 
regelmatig grote hoeveelheden producten doneerde. Deze producten worden gedeeltelijk in het eigen 
opvangtehuis gebruikt. Daarnaast worden producten gedoneerd aan het rehabilitatiecentrum in Yaroslavl 
en aan opvangcentra in de buurt. Daarnaast werd ondersteuning ontvangen in de vorm van brandstof, 
reparatie aan de auto, kleding, schoeisel, wasmiddelen en schoolmateriaal. Vanwege het opschorten van 
de werkzaamheden zijn drie mensen tijdelijk op non-actief gesteld. 
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St. Petersburg Opvang voor alleenstaande moeders met kinderen 

 

Sinds vorig jaar is Mission Possible in St.Petersburg zich 
gaan richten op de opvang en ondersteuning van moeders 
met kinderen. En dat werk heeft in korte tijd een grote 
groei doorgemaakt. I.s.m  lokale instanties zoals 
Voogdijraad en Jeugdzorg is een lijst samengesteld van 
gezinnen, inmiddeks 111, die voor ondersteuning i n 
aanmerking komen. In totaal vonden  170 ontmoetingen 
plaats.  32 gezinnen met in totaal 46 kinderen, vaak 
alleenstaande moeders, werden thuis bezocht. Negen 
moeders met in totaal 10 kinderen verbleven in de 
opvang.  

Staf en vrijwilligers van Mission Possible in Sint Petersburg 

Voor de kinderen uit de gezinnen en ook hun 

moeders  werden tijdens de feestdagen  zoals 8 

maart, Pasen en Kerst festiviteiten georganiseerd. 

Mission Possible in St. Petersburg is erg actief op het 

gebied van lokale fondsenwerving.  Op zo’n 300 

plaatsen (winkels en cafés) staat een collectebus op 

de toonbank. Ook zijn presentaties in kerken 

gegeven. Het werk in St. Petersburg wordt 

uitgevoerd door 6 medewerkers. Zij worden 

ondersteund door 24 vrijwilligers.  In 2016 namen zij 

deel aan verschillende trainingen op het gebied van 

begeleiding van moeders met kinderen. 
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Jekaterinaburg Opvangtehuis, gezinspatrouille 

  

 

Het opvangtehuis in Jekaterinaburg bood gedurende 2016 onderdak aan 100 kinderen en 5 moeders. Er 

werden 63 nieuwe kinderen tijdelijk opgenomen. 49 kinderen konden weer in het eigen gezin worden 

geplaatst en voor 3 kinderen werd een pleeggezin gevonden. De gezinspatrouille gaf regelmatige 

bijstand aan 32 gezinnen met in totaal 106 kinderen. De gezinnen worden wekelijks bezocht en 

ontvangen verschillende soorten hulp zoals reparaties in het huis, het assisteren in het vinden van werk, 

het aanvragen van kinderbijslag, het plaatsen in een rehabilitatiecentrum, medische hulp en het 

aanvragen van nieuwe documenten. Alle gezinnen ontvingen materiële ondersteuning in de vorm van 

voedsel, kleding, schoeisel en meubels. 
 

 

Het mobiele test-team van Mission Possible is 18 

keer uitgereden en heeft 2068 jongeren getest 

op HIV en andere ziektes. Behalve de test 

worden mensen geholpen met de registratie 

voor ontvangst van medische hulp. Mission 

Possible werkt nauw samen met afdeling Sociale 

Zaken en Jeugdzorg in de stad. Ook is er veel 

materiële ondersteuning vanuit het lokale 

bedrijfsleven. Het werk in Jekaterinaburg is in 

2016 uitgevoerd door 12 personeelsleden, zij 

worden ondersteund door 30 vrijwilligers 

waarvan 14 regelmatig (wekelijks) beschikbaar 

zijn. 
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Mission Possible heeft in de zomer in Jekaterinaburg een gebouw aangeschaft dat dienst zal gaan doen 

als opvangcentrum voor probleemgezinnen. Het centrum heeft vier grote kamers, een open keuken en 

een woonkamer. Om nog meer onderdak te hebben worden op het terrein nog twee extra huisjes 

gebouwd. Dit centrum stelt Mission Possible in staat om met name vrouwen die slachtoffer zijn 

geworden van huiselijk geweld te ondersteunen.  In het centrum zullen retraites worden gehouden en 

het zal tijdelijk onderdak gaan bieden aan probleemgezinnen. De aanschaf van het gebouw is mogelijk 

gemaakt door EO-Metterdaad die eerder een aantal fondsenwervende uitzendingen maakte over het 

werk van Mission Possible in Jekaterinaburg. 
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Zlatoust Dagopvang en ondersteuning probleemgezinnen 

       
Het team van Mission Possible in Zlatoust                              Dagopvang programma 

 

In Zlatoust wordt wekelijks een programma georganiseerd dat dit jaar door 60 verschillende kinderen 

werd bezocht. De kinderen kregen huiswerkbegeleiding, er werden knutsel- en handwerkactiviteiten 

georganiseerd en verschillende feestdagen werden gezamenlijk gevierd. Dertien probleemgezinnen met 

in totaal 35 kinderen werden regelmatig bezocht en op verschillende manieren ondersteund. Die 

ondersteuning bestaat niet alleen uit materiële hulp zoals voedsel, kleding  en schoolspullen maar ook 

uit hulp in het verkrijgen van identiteitspapieren, uitkeringen, medische en psychische hulp. De kinderen 

en gezinnen worden via de afdeling Sociale Zaken in contact met Mission Possible gebracht. De ruimte, 

beschikbaar gesteld door de lokale overheid, waar het dagopvang-programma wordt uitgevoerd is 

gerenoveerd.  Het werk wordt uitgevoerd door 8 parttime medewerkers. Zij worden bijgestaan door 5-

10 vrijwilligers. 
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Asbest rehabilitatiecentrum voor alleenstaande moeders met kinderen  

 

 

 

Oleg Nikifirov - directeur 

 

Gedurende 2016 waren er in totaal 42 moeders met 63 kinderen (0-16) in ons centrum. Voor veel 

moeders is het moeilijk om te wennen aan het leven op het opvangcentrum. Vijf moeders stopten in de 

eerste maand van hun verblijf met het programma. 30 moeders hebben het programma in 2016 

succesvol afgerond. Voor 18 gezinnen werden documenten en kinderbijslag geregeld en voor 24 

gezinnen werd een registratie-document geregeld. Met dit document kun je aanspraak maken op 

uitkering en medische zorg. 14 kinderen in de schoolgaande leeftijd werden op school geplaatst; 6 

moeders werden geholpen met een baan.   

 

Naast de opvang van moeders en kinderen in het 

centrum ondersteunt Mission Possible Asbest veel 

mensen in de stad die in de problemen zijn gekomen.  In 

totaal werden 28 gezinnen met 46 kinderen geholpen 

met o.a. juridische hulp in het verkrijgen van documen-

ten, kinderbijslag of pensioen. Ook werd medische zorg 

gegeven en materiële hulp. Zes mensen werden gehol-

pen met het vinden van een baan.  In vier weeshuizen in 

Asbest en omgeving werden aan 95 kinderen kadootjes 

uitgedeeld. 

 

Maandelijks nam een medewerker deel aan een lokaal radioprogramma waar in verschillende thema’s 

werden besproken zoals sociale wezen, pleeggezin, huwelijk, Aids-HIV. 
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Het laag-drempelig consultatieburo werd bezocht 

door 275 mensen. Op dit buro kunnen mensen 

voorlichting krijgen over HIV en zich anoniem laten 

testen. 196 personen deden een HIV test. 8 personen 

werden positief getest en kregen begeleiding in het 

volgen van een therapie.  In het Mama+ programma 

met als doel vrouwen die HIV+ zijn en kinderen 

hebben of zwanger zijn of een kinderwens hebben te 

begeleiden en ondersteunen, werden 11 ontmoetin-

gen georganiseerd die werden bezocht door totaal 

130 mensen.  

 

De staf van Asbest onderging een wisseling; 1 nieuwe medewerkster werd aangenomen. In totaal werken er 

13 medewerkers voor Mission Possible in Asbest. De activiteiten van Mission Possible worden uitgevoerd met 

de hulp van 63 vrijwilligers. 
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Tsjeljabinsk Opvangcentrum voor alleenstaande moeders met kinderen 

 

Gedurende 2016 vonden in totaal 17 moeders en 23 

kinderen onderdak in het opvangcentrum. Drie moeders 

hebben het opvangprogramma in dit jaar met succes 

afgerond.  

 

Maandelijks werden vijf gezinnen, alleenstaande 

moeders, met in totaal 11 kinderen in Tsjeljabinsk 

bezocht.  Dit zijn gezinnen die door Sociale Zaken zijn 

aangewezen. Mission Possible geeft hen psychologische 

bijstand en materiële ondersteunining. 

 

 
 

 

 

Mission Possible ging een nieuwe 

samenwerking aan met een kerk in 

Tsjeljabinsk wat resulteerde in meer 

support en ook vrijwilligers. Ondanks de 

economische crisis nam de lokale 

fondsenwerving toe met 25%. 

 

Het werk in Tsjelyabinsk wordt uitgevoerd 

door 4 stafleden die worden ondersteund 

door 30 vrijwilligers. 
Staf en vrijwilligers Mission Possible Tsjeljabinsk 
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Krasnoyarsk Dagopvangprogramma voor kinderen uit probleem gezinnen. 
 

 
 

Luyba Eponchicheva – directrice Kinderen van de dagopvang 

 

In het dagopvangcentrum in Krasnoyarsk  

werden vijf dagen per week activiteiten zoals 

huiswerkbegeleiding, knutselen, toneel en uitjes 

georganiseerd waar in totaal 60 kinderen aan 

mee hebben gedaan. In de winter werd een 

zomerkamp georganiseerd. Dagelijks bezoeken 

15 kinderen de dagopvang. Zij krijgen daar ook 

een maaltijd. Twee keer per week zijn 50 

gezinnen met in totaal 150 kinderen bezocht. Zij 

ontvingen pastorale bijstand en materiële hulp in 

de vorm van kleding, schoeisel en schoolspullen. 

Bij zes gezinnen zijn reparaties in huis gedaan. 
 

Kinderclub 

 

Er zijn 3 stafleden werkzaam voor Mission Possible in Krasnoyarsk. Door samenwerking met een andere 

kerk in Krasnoyarsk zijn er inmiddels 38 vrijwilligers die regelmatig ondersteuning verlenen aan de 

activiteiten van Mission Possible. 
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Oefa appartement voor opvang probleemjeugd en tienermoeders, ondersteuning probleemgezinnen. 

  
Natalya Slobodyan – directrice Oefa  

 

Het opvangtehuis hielp 12 alleenstaande moeders met in totaal 22 kinderen met onderdak en andere 

vormen van hulp. Allemaal werden ze geholpen met het ontvangen van een uitkering. Zes moeders 

werden geholpen met identiteitspapieren. Voor 7 moeders werd onderdak geregeld.  Twee moeders 

werden naar het rehabilitatiecentrum in Asbest gestuurd. Maandelijks werd een club voor 

(alleenstaande) moeders met hun kinderen georganiseerd die in totaal door 60 moeders werd bezocht. 

In de zomer werd een vakantiekamp georganiseerd inclusief een raft-expeditie; 57 kinderen deden 

hieraan mee.  

 

30 probleemgezinnen met in totaal 37 

kinderen, de meeste een-oudergezinnen, 

ontvingen hulp in de vorm van medicamen-

ten, pampers, voedselproducten, school-

spullen, kleding, consultatie en psycholo-

gische hulp. 7 gezinnen werden geholpen 

het regelen van identiteits-papieren en met 

het ontvangen van kinder-bijslag; Twee 

gezinnen werden geholpen met reparaties in 

huis.  Vier moeders werden geholpen met 

het vinden van werk. Drie moeders met vier 

kinderen werden geplaatst in een rehabili-

tatiecentrum. 

De staf van Mission Possible in Oefa bestaat uit 7 stafleden; één medewerkster heeft ontslag genomen 

wegens drukke gezinsomstandigheden. De staf wordt regelmatig ondersteund door 15 vrijwilligers.  

Verschillende stafleden hebben conferenties en trainingen bijgewoond op het gebied van Project-

management, Preventie Sociale wezen, Rechten van het kind en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 
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Yaroslavl rehabilitatieboerderij voor alcohol- en drugsverslaafden 

 

Gennady Dolbin - directeur 

 

Yaroslavl Rehabilitatiecentrum 

Bij de aanvang van het jaar zaten 7 mensen in het opvangprogramma. Gedurende het jaar kwamen daar 
22 mensen bij; 5 mensen hebben het volledige programma met succes afgerond. In de loop van het jaar 
zijn een aantal nieuwe mensen aangenomen ter vervanging van het team wat in 2015 is opgestapt. 

 
In totaal werd 48 hectare verbouwd waarvan 15 ha met 
aardappelen, 12 ha met rode biet, 9 ha met gerst en 2 ha met 
wortelen. De oogst bedroeg 300 ton aardappelen, 47 ton 
wortelen, 25 ton gerst en 470 ton rode bieten. Vanwege de 
lage prijzen voor aardappelen, rode biet en wortelen waren de 
inkomsten nauwelijks voldoende om de lopende kosten van 
de boerderij te dekken. 
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Odessa opvangtehuis, kinderclubs, coördinatie Bijbelcursus 

  

Gedurende het jaar 2016 zijn er door Mission Possible in de dorpen Mayori (56), Vigoda (12), Marinovka 

(67), Ychenichesko (27), Novoselovka (2), Novokarbovka (2), Selchoztechnika (24), en Paliëvo (14) in de 

Odessa regio, clubs georganiseerd. Gemiddeld komen 28 kinderen naar de clubs. In totaal werden 384 

kinderen met dit programma bereikt.  In de dorpen zijn 88 probleemgezinnen met 220 kinderen 

ondersteund met materiële en pastorale hulp.  Voor 30 kinderen uit 4 dorpen werd een zomerkamp 

georganiseerd in een kuuroord.  

Mission Possible organiseerde de distributie van 

50.000 schoenendozen met kadootjes voor 

kinderen, gedoneerd door Samaritan’s Purse. 

Mission Possible coördineert een schriftelijke 

Bijbelcursus waar 300 studenten aan deelnamen. 

Drie medewerkers en 15 vrijwilligers namen deel 

aan een seminar voor kinderwerkers. Het werk in 

Odessa wordt uitgevoerd door 6 medewerkers die 

daarbij worden ondersteund door 20 vrijwilligers.  

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mission Possible Nederland Postbus 77, 9980 AB UITHUIZEN  KvK 51077655  info@missionpossible.nl   www.missionpossible.nl 

- 26 - 
 

Bulgarije conferentie centrum, alfabetiseringcursus, Roma gaarkeukens 

   

 

Dit jaar vierde Mission Possible in Bulgarije haar 25-jarig jubileum. In de gaarkeukens van Rozino, 

Pevcite, Ihtiman en Slatina zijn in totaal 15.640 maaltijden uitgedeeld aan 190 Roma-kinderen.  In de 

meivakantie bezocht de jeugd van de Nieuwe kerk Ermelo Mission Possible Bulgarije. Samen met de 

Roma in Pevcite is gewerkt aan de gaarkeuken en een sanitaire voorziening. Dit jaar heeft voor het eerst 

de vaktraining voor kok plaatsgevonden. Er waren zes deelnemers. 

Mission Possible organiseerde 9 seminars en 

conferenties met in totaal 1.422 deelnemers. De 

seminars-conferenties waren gericht op vrouwen die 

slachtoffer zijn van huiselijk geweld, zondagschool 

leiders, kerkleiders en leraren. Op het centrum van 

Dobre Mirka werden in de zomer twee zomerkampen 

georganiseerd voor kinderen met verschillende 

etnische achtergronden. In totaal namen 150 kinderen 

hieraan deel. 

 

 
 

In Sofia, Silistra, Burgas, Pevcite en Kustendil werden 

evangelisatieacties gehouden rond de tekenfilm 

Superbook. Deze acties werden door 400 kinderen en 

ouders bezocht. Voor de naamsbekendheid van het 

damesblad "Leah", het enige christelijk damesblad in 

Bulgarije wat door Mission Possible wordt uitgegeven, 

werden 4 acties georganiseerd. In Bulgarije heeft 

Mission Possible 9 medewerkers.  Zij worden 

ondersteund door 10 vrijwilligers. 
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Albanië Activiteiten centrum, humanitaire hulp, literatuur 

 

 

In het "Hoop" centrum van Mission Possible in 

Bathore, een buitenwijk van Tirana, wordt een groot 

aantal activiteiten georganiseerd voor kinderen, 

jongeren en vrouwen.  87 kinderen bezochten de 

Miracle club. De computer cursus werd door 21 

kinderen gevolgd, 8 kinderen namen deel aan de 

cursus Engels en 7 jongeren deden de Alpha cursus. 

Een speciaal programma werd georganiseerd voor 10 

kinderen met een beperking. 22 jongeren deden mee 

met een kunstproject. Voor vrouwen zijn regelmatig 

bijeenkomsten georganiseerd over verschillende 

onderwerpen; 277 vrouwen namen er aan deel. Er 

zijn 23 vrouwen die deelnemen aan de naai-cursus 

en 13 vrouwen die de wekelijkse bidstonden 

bezoeken.  
 

Tijdens Pasen en Kerst werd een feest georganiseerd waar in totaal 705 kinderen en moeders aan 

deelnamen. Voor jongeren zijn er bijeenkomsten en conferenties georganiseerd waaraan 180 jongeren 

deelnamen. In het voorjaar en de zomer zijn dagkampen georganiseerd die door 285 kinderen werden 

bezocht. Mission Possible organiseerde een lokale kledinginzamelactie die in de wijk onder 18 arme 

gezinnen werd uitgedeeld. 
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De bibliotheek heeft  1.096 leden. Door de 

bibliotheek zijn verschillende activiteiten 

georganiseerd die door 492 mensen zijn bezocht. De 

boekenclub heeft 15 deelnemers. Door de 

bibliotheek werd een boekinzamelingsactie 

georganiseerd. Dat leverde 250 boeken op die op 

scholen zijn uitgedeeld. 277 gezinnen ontvingen 

humanitaire hulp in de vorm van voedsel, kleding en 

schoonmaakmiddelen.  11 personen kregen een 

rolstoel. Tijdens Kerst zijn 7.000 pakketten (actie 

Schoenendoos) uitgedeeld aan kinderen uit arme 

gezinnen. 
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Mission Possible Nederland 

 

Stichting Mission Possible Nederland is op 6 

oktober 2010 opgericht op initiatief van Bert 

Dokter. Bert heeft 14 jaar in Rusland gewoond 

en heeft gewerkt in de humanitaire 

hulpverlening in verschillende landen van de 

voormalige Sovjet Unie. Tijdens die periode 

heeft hij kennis gemaakt met het werk van 

Mission Possible onder de straatjeugd en heeft 

meegeholpen met het opzetten van projecten 

van Mission Possible in Moskou, Yaroslavl en 

Jekaterinaburg. Het oprichten van de stichting 

in Nederland heeft tot doel het financieel 

ondersteunen van de projecten van Mission 

Possible in de regio Oost-Europa en in de 

landen van de voormalige Sovjet Unie. Stichting 

Mission Possible Nederland is gevestigd in 

Uithuizen, gemeente Eemsmond. 

 

Missie – Doelstellingen  

Mission Possible Nederland 

 

De missie van Mission Possible is het verlenen 

van psychologische, materiële en juridische 

hulp aan probleemgezinnen en het 

ondersteunen van deze gezinnen in het 

opvoeden van hun kinderen zodat deze risico-

kinderen een volwaardig leven leiden zonder de 

maatschappij tot last te zijn. Dit doen we vanuit 

christelijke bewogenheid en in navolging van de 

opdracht van Jezus om om te zien naar de 

armen en verdrukten. Mission Possible 

Nederland heeft als doel het verlenen van 

financiële steun aan organisaties van Mission 

Possible in de regio Oost-Europa en landen van 

de voormalige Sovjet Unie door het organiseren 

van activiteiten ter verbetering van de toekomst 

van kansarme kinderen en jongeren ongeacht 

ras, geloof of politieke overtuiging alsmede het 

verrichten van al hetgeen dat met het 

vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevordelijk kan zijn. 

Mission Possible Nederland tracht haar doel 

ondermeer te bereiken door: 

 a. het werven van donateurs, fondsen en 

sponsors; 

 b. het organiseren van activiteiten die 

geld en/of goederen genereren; 

 c. het verzorgen van de public relations; 

 d. het onderhouden van contacten met 

de overheid en organisaties in de 

landen in Oost-Europa en de 

voormalige Sovjet Unie, alwaar 

Mission Possible een organisatie 

heeft; 

 e. het leggen en onderhouden van 

contacten en het samenwerken met 

derden. 

 

Visie Mission Possible 

Nederland 

 

Mission Possible Nederland geniet landelijke 

bekendheid en staat bekend als de aangewezen 

organisatie om kansarme kinderen en jongeren 

in de voormalige Sovjet Unie te ondersteunen.  
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Organisatie Mission Possible Nederland 
 
Als organisatie vorm is gekozen voor een stichting met bestuur volgens de richtlijnen van Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF). Per 6 oktober 2010, vanaf oprichtingsdatum, heeft de Belastingdienst 
Mission Possible Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Met ingang 
van 1 december 2015 is het CBF-certificaat voor kleine doelen toegekend aan Mission Possible 
Nederland.  Dit certificaat is m.i.v. 1 juli 2016 vervangen door het keurmerk “Erkend Goed Doel”. 
 

 

Voorzitter: Leen van Dijke is oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede 
Kamer. Na zijn vertrek uit het Parlement is hij 10 jaar lid van de concernstaf van 
VolkerWessels (Public Affairs) geweest. Nu is hij lid van het kernteam Stroomversnelling, lid 
van de Raad van Advies van UWV en werkt hij als zelfstandig adviseur (Public Affairs). In de 
tijd dat hij Kamerlid was (1994-2003) bezocht hij enkele malen projecten van Mission 
Possible in Rusland. Leen van Dijke is bestuurslid sinds 6 juni 2011. 

 

Penningmeester: Elwin Groenevelt is oprichter en algemeen directeur van Qredits, 
Microkrediet in Nederland. Deze organisatie verstrekt als enige landelijke microkrediet-
instelling in Nederland kredieten aan startende en bestaande ondernemers die via een 
bank geen lening kunnen krijgen. Daarnaast is Elwin betrokken bij diverse maatschappelijk 
verantwoordelijke initiatieven. Elwin Groenevelt is bestuurslid sinds 14 april 2011 en is met 
ingang van 15 september 2016 vrijwillig afgetreden. 
 

 

Secretaris: Hendrik-Jan Graber is oprichter en eigenaar van Gconsultancy dat adviezen 
verstrekt op het gebied van Fondswerving. Vanuit deze adviserende rol is hij nauw 
betrokken bij het project SchuldHulpMaatje. In dit project organiseren lokale kerken met 
hun overheid en maatschappelijke organisaties vrijwillige schuldhulpverlening. Hendrik-Jan 
Graber is bestuurslid sinds 06 oktober 2010. 
 

 

Bestuurslid: Beert van der Berg is eigenaar van BOAD BV Ermelo; een bedrijf wat zich richt 
op Bouwadviezen, Projectontwikkeling en Bouwbegeleiding. Tijdens een reis naar Rusland 
heeft hij projecten van Mission Possible bezocht in Moskou en Yaroslavl en is zo doende 
betrokken geraakt. Beert van den Berg is bestuurslid sinds 06 oktober 2010. 
 
 

 
 

Bestuurslid: Ignat Borisov Ivanov is President van Mission Possible en woonachtig in 
Finland. Hij is vanaf de beginfase betrokken bij het werk van Mission Possible. Ignat heeft 
een grote rol gespeeld in de ondersteuning van christenen in de toenmalige Sovjet Unie. 
Ignat Borisov is bestuurslid sinds 06 oktober 2010. 

 

Penningmeester: Teko Boeringa is vestigingleider  van het accountants en belasting-
adviseurskantoor van de Jong & Laan in Almelo. Hij is m.i.v. 15 september 2016 benoemd 
als penningmeester.  
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De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. 
Een aftredend bestuurslid is onmiddelijk herbenoembaar. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor aanname en ontslag van directeur van de Stichting 
Mission Possible Nederland.  Het bestuur heeft in oktober 2010 Bert Dokter 
aangewezen als directeur.  Aan bestuursleden wordt geen beloning toege-
kend. De bezoldiging van de directeur omvat periodieke beloningen zoals 
salarissen en sociale lasten en bedroegen in 2016 op basis van een 40-urige 
werkweek € 23.407 (2015: € 22.728, 2014: € 22.317, 2013: € 21.618).  
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Mission Possible Nederland in 2016 
 

Organisatie 

In de organisatie van Mission Possible is in 2016 

geen verandering opgetreden. Tijdens de 

oprichting is gekozen voor een kleine organi-

satie die flexibel en slagvaardig kan optreden. 

Vanuit het oogpunt van kosten is bewust 

gekozen voor een kantoor aan huis. Zoveel 

mogelijk worden werkzaamheden uitgevoerd 

door vrijwilligers. De directeur van de stichting 

is de enige betaalde kracht van Mission Possible 

Nederland, goed voor 1 FTE in 2016 en is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van deze 

werkzaamheden. Werkzaamheden die door 

vrijwilligers worden uitgevoerd zijn boek-

houding en het opstellen van de jaarrekening, 

het schrijven van teksten voor fondswerving en 

publiciteit en het ontwerpen van promotie-

materiaal.  Daarnaast zijn vrijwilligers betrokken 

bij fondswervende acties.  

 

In de samenstelling van het bestuur is wel een 

verandering opgetreden.  Elwin Groenvelt heeft 

in verband met drukke werkzaamheden zijn 

functie als penningmeester neergelegd. Teko 

Boeringa, accountant en vestigingsmanager bij 

de Jong& Laan, is per 15 september benoemd 

als nieuw bestuurslid en vervult de functie van 

penningmeester.  Het bestuur vergaderde dit 

jaar drie maal met de directeur van Mission 

Possible Nederland. Tijdens deze vergaderingen 

werd de voortgang en de financiële situatie 

besproken en plannen gemaakt voor de 

komende periode.  

 

Om meer afstemming te krijgen met de andere 

fondsenwervende organisaties van Mission 

Possible in Amerika, Finland, Zweden en 

Engeland is een vergadering georganiseerd in 

Amsterdam. Hierbij waren verschillende 

bestuursleden aanwezig van deze organisaties. 

Tijdens deze vergadering is een raad bestaande 

uit vertegenwoordigers van de besturen samen-

gesteld. Deze raad zal verantwoordelijk zijn 

voor o.a. het beleid en heeft een adviserende 

rol. De raad zal jaarlijks vergaderen. De 

directeur van Mission Possible Finland, Ignat 

Borisov fungeert als president van Mission 

Possible en zal rechtstreeks aan deze raad 

rapporteren. De directeur van Mission Possible 

Nederland is tijdens deze vergadering formeel 

aangesteld als de vice-president van Mission 

Possible.  

 

 

 

Een delegatie van het bestuur bezocht in 

februari de projecten in Sint Petersburg en 

Oefa. Met zowel de staf als de mensen in de 

opvang werd uitgebreid gesproken over het 

werk, de problemen waar men tegen aan loopt 

en de plannen voor de toekomst.  Het Bestuur 

was onder de indruk van de inzet en betrokken-

heid van de staf. 
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Met ingang van 1 juli mag Mission Possible 

Nederland zich ‘erkend goed doel’ noemen. 

Deze erkenning door het CBF, de toezicht-

houder van de goededoelensector, maakt deel 

uit van een beoordelingsstelsel dat door de 

sector zelf is ontwikkeld. De erkenning vervangt 

de vroegere keurmerken van het CBF en andere 

organisaties.  

 
Samen met circa driehonderdvijftig organisaties 

ontving Mission Possible Nederland de 

erkenning tijdens het zogeheten Feest van de 

(h)Erkenning in het Amsterdamse Friendship 

Sports Centre, een sportaccommodatie voor 

jongeren met een beperking. 

 

In de loop van het jaar zijn enkele malen 

gesprekken gevoerd met het bestuur van de 

stichting Armeense Kindertehuizen. In 

december heeft het bestuur van deze stichting 

het besluit genomen om de activiteiten over te 

dragen aan Mission Possible Nederland en de 

stichting Armeense Kindertehuizen op te  

heffen. De vrijwilligers die betrokken waren bij 

het werk van Armeense Kindertehuizen zullen 

vorm gaan geven aan de werkgroep Mission 

Possible Armenië.  

 
Publiciteit-Communicatie 

Het communicatiebeleid van Mission Possible is 

er opgericht om kennis en begrip te creëren 

over de situatie over kinderen uit probleem-

gezinnen in landen van de voormalige Sovjet 

Unie.  Daarnaast is het beleid er ook op gericht 

bewustzijn in Nederland te creëren dat 

Nederlanders actief kunnen bijdragen aan een 

structurele verbetering van de situatie van deze 

kinderen door Mission Possible te steunen. 

 

Om deze doelen te bereiken gebruikt Mission 

Possible verschillende communicatiemiddelen.  

De belangrijkste daarvan is de website.  

 
Website 

Op de website vindt de bezoeker algemene 

informatie over Mission Possible zoals de 

doelstellingen, het bestuur en informatie over 

de projecten. De website wordt regelmatig 

bijgewerkt met nieuws en verhalen over 

mensen die door de projecten van Mission 

Possible worden ondersteund. De website geeft 

informatie op welke manieren mensen het werk 

van Mission Possible kunnen steunen. De 

website is daarvoor uitgerust met een online 

doneermodule en een online winkel. In deze 

online winkel kan een donatie worden gedaan 

voor een specifieke projectactiviteit. De website 

beschikt over een actiemodule. M.b.v. deze 

actiemodule kan een persoonlijke fondsenwer-

vingspagina worden aangemaakt.  M.b.v. deze 

pagina kan een sponsoractie eenvoudig bekend 

worden gemaakt bij het publiek via e-mail en 

sociale media en kunnen online donaties 

worden gedaan. Een ‘barometer’ houdt de 

stand bij.  In vergelijking met 2015 is het 

website bezoek toe genomen. Het totale aantal 

bezoekers was 13.198 en dat is 22,3% meer dan 

vorig jaar. De gemiddelde bezoektijd was lager:  

gemiddeld 1:26 minuten tegenover 2:00 

minuten in 2015. Een duidelijke toename van 

websitebezoek is waar te nemen wanneer de 

digitale nieuwsbrief is verstuurd.  Ook het 

gebruik van een Google Adwords campagne 

zorgde voor extra website bezoek.  Deze 
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Adwords campagne wordt gratis ter beschikking 

gesteld door Google aan non-profitorganisaties.  

 

Dit jaar is de Google Adwords campagne 

geoptimaliseerd met medewerking van het 

bedrijf M&S Solutions uit Groningen. Maar 

vooral het gebruik van de actiemodule voor de 

RUN van Winschoten waarbij 20 fondsenwer-

vingspagina’s werden gebruikt zorgde voor een 

piek in het website bezoek.  

 

Nieuwsbrieven 

In 2016 zijn vijf digitale nieuwsbrieven 

verstuurd naar 1.217 adressen. Het aantal 

ontvangers van de digitale nieuwsbrief is ten 

opzicht van 2015 toegenomen met 34. Er is 

bewust voor een nieuwsbrief in digitale vorm 

gekozen vanwege de lage kosten en de snelheid 

waarmee de brief gemaakt en verstuurd kan 

worden. Maar omdat van een aanzienlijk deel 

van de achterban geen e-mailadres bekend is 

zijn er 2 papieren nieuwsbrieven in mei en 

december gepubliceerd die naar 2.255 

postadressen zijn verstuurd. Het aantal 

postadressen is t.o.v 2015 toegenomen met 

137. 

 

Sociale Media 

Mission Possible Nederland is actief op Sociale 

Media met name op Facebook. Het aantal 

volgers is 419. Dat is ten opzichte van 2015 een 

toename van 26. Er wordt naar gestreefd naar 

minimaal wekelijks één bericht te plaatsen met 

daarbij een link naar de website. Dit jaar is voor 

het eerst gebruik gemaakt van betaalde 

Facebook advertenties waarmee het bereik van 

de berichten aanmerkelijk is vergroot. 

 
In de media 

Om de naamsbekendheid van Mission Possible 

verder te vergroten zijn persberichten en 

artikelen over acties van Mission Possible 

aangeboden aan kranten en radio. Zo zijn er 

persberichten en artikelen gepubliceerd in 

diverse lokale kranten in de regio Groningen, 

Ermelo en Waalwijk. De persberichten hadden 

betrekking op acties van vrijwilligers om 

fondsen te werven zoals de Run van 

Winschoten, deelname aan de ScanCoveryTrial 

(een tocht naar de Noordkaap) en de 

Kniepertjes actie in Uithuizen. Ook de 

werkvakantie van de jeugd van de Oude kerk uit 

Ermelo is een aantal keren in de lokale pers 

verschenen. Daarnaast is informatie over 

Mission Possible gepubliceerd in diverse 

gemeentebladen van verschillende kerken.  

 
 

Mission Possible op de Radio 

Net als in de voorgaande twee jaar stelde het 

bedrijf Quo Vadis Personeelsdiensten uit 

Sliedrecht gratis reclameseconden bij Groot 

Nieuws Radio beschikbaar. Gedurende een 

periode van één week in december zijn 30 

spotjes uitgezonden. Daarnaast zijn radio-

interviews gegeven in het programma Dit is de 

Nacht op Radio 1 i.v.m. reis en verblijf in 

Rusland en in het radioprogramma EO-Life op 

Radio 5. RTV Noord bezocht de Kniepertjesactie 

voor een radio verslag. Bij HavenstadFM en RTV 

Noord werd een interview gegeven over 

deelname aan de ScanCoveryTrial. 
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Presentaties 

Een andere manier om het werk van Mission 

Possible onder de aandacht te brengen is 

aanwezigheid op beurzen en het geven van 

presentaties.  Mission Possible was aanwezig 

met een stand op de markt in Uithuizermeeden. 

 

 
 
Tijdens Pinksteren was Mission Possible 

aanwezig met een stand op de WereldEXPO 

2016 in Biddinghuizen, Flevoland. Hier wordt 

jaarlijks een conferentie georganiseerd waar 

duizenden christenen uit verschillende 

gemeenten en kerken met elkaar het 

Pinksterfeest vieren.  

 
Onder de noemer van ‘Breng kleur in het leven 

van een tienermoeder’ kregen bezoekers aan de 

stand een kleuradvies. Met deze actie werden 

125 nieuwe adressen opgehaald. 

 

 

Fondsenwerving 

Het fondsenwervingsbeleid is gericht op het 

verkrijgen van een stabiele basis van donateurs 

en niet afhankelijk te zijn van subsidies. Daarbij 

ligt de focus vooral op particuliere donateurs.  

 

In mei en in december is een papieren 

nieuwsbrief met acceptgiro verstuurd naar de 

bestaande donateurs (resp. 2.118 en 2255 

adressen). De mei nieuwsbrief had een 

response van 7,85% met een gemiddeld 

giftbedrag van € 26,57. In de berekening van 

deze getallen zijn alleen die overboekingen 

meegenomen die door vermelding van het 

betalingskenmerk te herleiden zijn.  In oktober 

is een brief verstuurd naar ‘slapende’ dona-

teurs, dat wil zeggen donateurs die eerder een 

gift hebben overgemaakt maar niet in het 

afgelopen jaar.  Van de 695 reageerden er 60, 

een response van 8,63%. Het gemiddelde 

giftbedrag was € 39,83.  

 

De jeugd van de Nieuwe Kerk in Ermelo 

organiseerde verschillende acties waaronder 

een braderie en een talentenveiling. Samen met 

een collecte en giften van de diaconie resulteer-

de dat in een bedrag van € 25.000. In de herfst-

vakantie heeft een groep van 22 jongeren onder 

begeleiding van Mission Possible in Bulgarije 

geholpen met het bouwen van een gaarkeuken 

en een sanitaire voorziening en het organiseren 

van spelactiviteiten voor Roma-kinderen.  
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Met 22 lopers en 4 wandelaars heeft Mission 

Possible op 12 september mee gedaan met de 

oudste ultra-loop van Nederland: de RUN van 

Winschoten. Met deze actie werd € 3.600 

opgehaald.  

 

 
 
Net als vorig jaar werden in december 2016 

door vrijwilligers van de Gereformeerde Kerk 

Uithuizen 4.750 kniepertjes gebakken. De 

opbrengst van € 1.850 is bestemd voor het 

Baby-box project waarbij dozen met benodigd-

heden voor baby's en hun jonge moeders 

uitgedeeld in Bulgaarse Roma dorpen en in 

Rusland. 

 
 
Er kwamen onverwachts extra mogelijkheden 

voor het indienen van meelift-projecten bij EO-

Metterdaad beschikbaar voor de regio waar 

Mission Possible actief is.  Er zijn vijf voorstellen 

ingediend die allemaal zijn goedgekeurd: 

Zlatoust € 7.200, Ufa € 5.000 + € 15.000, 

Schoolspullen € 5.000 en Digitale Bijbelcursus € 

5.000. 

 

In 2016 maakten 54 kerken een gift of een 

opbrengst van een collecte over. In totaal werd 

€ 11.501 ontvangen. 

 

Van het lespakket over Rusland is door slechts 

twee scholen gebruik gemaakt.  De stadhouder 

Willem III school in Ede en de School met de 

Bijbel in Streefkerk organiseerden voor een 

groep leerlingen een les over Rusland waarbij 

Mission Possible de presentatie verzorgde.  

 
 

In vergelijking met 2015 zijn de totale 

inkomsten toegenomen met € 6.844. Deze 

toename komt vooral door meer Baten uit 

acties van derden (EO-Metterdaad). De 

inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn afge-

nomen met  € 23.044. Dit komt m.n. door dat in 

2015 een erfenis ter waarde van € 20.276 is 

ontvangen. Maar ook de giften van kerken 

waren € 5.203 lager dan vorig jaar. De lasten, 

excl. de besteding aan de Doelstelling, zijn t.o.v 

2015 toegenomen met € 975. 
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Inkomsten en kosten van Mission Possible Nederland per jaar: 
 

 
 
De inkomsten in bovenstaande tabel zijn 

exclusief de besteding aan doelstelling en 

exclusief de inkomsten van het EO-

Winterproject Asbest. Die bedroegen in totaal € 

400.686 (2011: € 100.000; 2012: € 194.386; 

2013: € 66.231; 2014: € 40.069). Ook zijn buiten 

beschouwing gelaten de inkomsten van het EO-

Metterdaad TV-project Jekaterinaburg. Die 

bedroegen in 2014 in totaal € 124.200. 

De kosten in bovenstaande tabel zijn exclusief 

de salariskosten die door Mission Possible 

Finland worden vergoed (2011: € 21.780; 2012: 

€ 21.384; 2013: € 21.681; 2014 € 21.084; 2015: 

€ 21.192; 2016: € 23.313). 
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Aantal ontvangers van papieren – en digitale nieuwsbrief en Facebook volgers:

 
 

              
 
Bovenstaand diagram geeft een overzicht van 

de donaties van de verschillende organisaties 

die projecten van Mission Possible onder-

steunen. Onder Mission Possible Internationaal 

wordt verstaan de donaties gedaan uit Amerika, 

Engeland, Finland en Zweden. Lokale 

fondsenwerving zijn de donaties (in geld en 

goederen en exclusief inbreng van vrijwilligers) 

die zijn verkregen in de landen waar de 

projecten worden uitgevoerd.  
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Financiën Mission Possible Nederland 2016 
 
  Begroting 

2016 
Exploitatie 

2016 
Exploitatie 

2015 
Exploitatie 

2014 
Baten      
Uit eigen fondsenwerving  111.800 128.543 151.587 138.884 
Uit gezamenlijke acties    0 1.045 
Uit acties van derden  18.800 34.980 4.062 160.754 
Overige baten       
Rentebaten  1.400 443 1.473 1.021 
Som der baten  132.000 163.966 157.122 301.704 
      
Lasten      
Besteed aan doelstelling 
Projecten 

 281.200 254.632 135.350 162.616 

      
Kosten fondsenwerving  11.500 9.317 9.084 8.526 
Rente kosten en bank  1.600 251 592 703 
Kosten acties van derden   314 230 884 
Kosten beheer - administratie  5.200 6.833 5.834 5.558 
Som der Lasten  299.500 271.347 151.090 178.287 
      
Saldo  -167.500 -107.381 6.032 123.417 
      
Bestemming Saldo      
Toevoeging/onttrekking aan:      
Continuïteitsreserve      
Bestemmingsreserve   27.115 10.362 -31.447 
Bestemmingsfondsen   -134.496 -4.330 154.864 
      
Ratio’s      
Besteed in % van de totale 
lasten aan: 

     

Doelstelling  93,89 93,84 89,58 91,21 
Kosten werving baten  3,84 3,43 6,01 4,78 
Kosten beheer - administratie  1,74 2,52 3,86 3,12 
Rente en kosten bank  0,53 0,09 0,39 0,39 
      
Besteed in % van de totale 
baten aan: 

     

Doelstelling  213,03 155,30 130,69 53,90 
Kosten werving baten  8,71 5,68 5,78 2,83 
Kosten beheer - administratie  3,94 4,17 3,71 1,84 
Rente en kosten bank  1,21 0,15 0.38 0,23 
      
Kosten fondsenwerving in % 
van baten eigen 
fondsenwerving 

 10,29 7,25 5,99 6,14 
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Toelichting op financiën Mission Possible 2016 
 
Ondanks lagere inkomsten uit donaties van kerkelijke instellingen, € 3.499 lager dan begroot, zijn de 

totale Baten uit Eigen Fondsenwerving mede door extra inkomsten van acties van de jeugd van de 

Nieuwe kerk uit Ermelo, € 16.743 hoger dan begroot. De Baten uit acties van derden zijn aanzienlijk 

hoger dan begroot ondanks een tegenvaller van € 13.800. Dit bedrag  (10%) zou beschikbaar komen na 

afrapportage van het project in Jekaterinaburg. Maar deze afrapportage is uitgesteld naar juni 2017. 

Doordat er onverwachts extra mogelijkheden voor meelift-projecten beschikbaar kwamen zijn er in 

plaats van één voorstel vijf voorstellen ingediend. Alle vijf voorstellen zijn goedgekeurd: Zlatoust € 

7.200, Ufa € 5.000 + € 15.000, Schoolspullen € 5.000 en Digitale Bijbelcursus (€ 5.000). 

 

In 2016 is € 26.568 minder besteed aan de doelstelling dan was begroot. Voor een groot deel is hiervoor 

verantwoordelijk het project in Bulgarije.  Uit de financiële rapportage van Mission Possible Bulgarije 

bleek dat Mission Possible Bulgarije uit andere bronnen donaties ontving voor het gaarkeuken project. 

 

De kosten fondsenwerving liggen aanmerkelijk lager dan begroot. De kosten voor deelname aan de 

ScanCoveryTrial zijn verrekend met de daarvoor ontvangen giften. 

 

De Rente- en Bankkosten vielen lager uit dan begroot omdat de kosten van overboeken naar de 

projecten (wereldbetaling) als besteding aan de doelstelling zijn opgenomen. 

 

De kosten voor Beheer & Adminstratie liggen ruim € 2.700 boven de begroting. Dat komt vooral door de 
kosten die zijn gemaakt voor de merkenregistratie (dit is voor de duur van 10 jaar) wat niet was begroot. 
 
Beleid voorzieningen en reserveringen 
 
Het bestuur heeft besloten de continuïteitsreserve op € 30.000 vast te stellen. Deze reserve dient ter 

dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar 

verplichtingen kan voldoen. De richtlijn Reserves Goede Doelen, vastgesteld door VFI, de 

brancheorganisatie van erkende goede doelen, adviseert een continuïteitsreserve van maximaal 

anderhalf maal de kosten van de werkorganisatie aan te houden. Met dit bedrag, gebaseerd op de 

begroting van 2016, is de stichting in staat om gedurende 12 maanden de personeelskosten, bankkosten 

en kosten beheer en administratie te financieren. Onder kosten van beheer en administratie vallen 

afschrijvingskosten, automatiseringskosten, reis- en verblijfkosten en overige kosten. 

 

Naast een continuïteitsreserve heeft het bestuur een bestemmingsreserve vastgesteld van € 47.643. 

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor het doen van aanvullende donaties aan diverse projecten 

i.v.m. de koersdaling van de roebel t.o.v. de euro, het opstarten van activiteiten in Armenië en een evt. 

bijdrage aan de aanschaf van een gebouw in Oefa. 
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Bestemmingsfondsen 
 

Het totaalbedrag in de bestemmingsfondsen bedraagt € 41.850. Dit zijn fondsen die zijn ontstaan door 

dat de donateurs een bestemming aan deze giften hebben gegeven. Het grootste bestemmingsfonds 

betrof het project opvang tienermoeders in Jekaterinaburg dat is gefinancierd door EO-Metterdaad. Dit 

bedrag van € 124.200 is in november 2014 naar Mission Possible Nederland overgemaakt. Door de 

aanschaf van een gebouw en de bouw van 2 kleine woningen is dit fonds inmiddels besteed. Voor de 

projecten van Mission Possible in Bulgarije is een bestemmingsfonds van € 41.850 beschikbaar. Dit 

bestemmingsfonds is ontstaan door ontvangen giften van particulieren en instellingen (PKN Ermelo) met 

bestemming Bulgarije. Van deze giften is 85% verwerkt in het bestemmingsfonds.  

 
 
Bestemmingsfondsen Stand 

01.01.2016 
Toevoeging Onttrekking Stand 

31.12.2016 
Bulgarije 52.146 49.309 59.605 41.850 
Jekaterinaburg 124.200 0 124.200 0 
Zlatoust  6.480 6.480  
Oefa  15.000 15.000  
Diversen  10.000 10.000  
     
Totaal € 176.346 € 80.789 € 215.285 € 41.850 
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Mission Possible in 2017 
 

De doelstellingen van Mission Possible in 2017 

zijn: 

1. Meer Nederlanders kennen en 

herkennen de naam van Mission 

Possible 

2. Bestaande betrokkenheid donateurs 

verstevigen  

3. Nieuwe donateurs werven 

De bestaande donateurs van Mission Possible 

vormen de belangrijkste doelgroep. I.s.m. het 

telemarketing buro Christal zal in het begin van 

het jaar een campagne worden uitgevoerd om 

deze donateurs te bedanken en hen te bewegen 

meer gestructureerd te gaan geven. 

 

Behalve dat het belangrijk is om bestaande 

donateurs te behouden (wat gemakkelijker is 

dan nieuwe donateurs werven), vormen de 

mensen om hen heen ook een belangrijke 

groep. Sociale media bieden steeds betere 

mogelijkheden om het netwerk van donateurs 

te bereiken. Via Twitter en Facebook zal Mission 

Possible regelmatig de achterban informeren 

over ontwikkelingen en gebeurtenissen in de 

projecten.  Ook de website speelt daarin een 

belangrijke rol. De website zal daarom 

vernieuwd worden zodat het beter toegankelijk 

wordt voor mobiele apparaten. 

 

Omdat niet iedere donateur van Mission 

Possible over een e-mailadres beschikt of 

beschikbaar heeft gesteld zal er 2 x per jaar een 

papieren nieuwsbrief worden verzonden. 

 

Om kinderen al op jonge leeftijd te betrekken bij 

het werk van Mission Possible is een lespakket 

ontwikkeld voor de basisscholen. Via een 

speciaal voor dat doel ontwikkelde website 

leren kinderen wetenswaardigheden over 

Rusland en ook leren ze over de problemen 

waar veel van hun leeftijdgenoten in Rusland 

mee te maken hebben. Aan het lespakket wordt 

een actie gekoppeld waarbij kinderen geld 

inzamelen voor de opvang van kinderen in 

Rusland. 

 

Naast een jaarlijkse mailing naar kerken met 

acceptgiro zullen kerken worden ingelicht over 

de mogelijkheid tot het geven van presentaties 

voor gemeente en/of jeugdgroepen.  Een goede 

mogelijkheid om kerken bij het werk van 

Mission Possible te betrekken is het organiseren 

van een werkvakantie voor de jeugd. Met name 

in de projecten in Bulgarije zijn daar 

mogelijkheden voor.  Ook in 2017 zal een 

werkvakantie worden georganiseerd in 

Bulgarije. 

 

Net als voorgaande jaren zal Mission Possible 

aanwezig zijn met een stand op de WereldEXPO 

2017 van Opwekking tijdens Pinksteren. Een 

speciale actie rond het Baby-Box project zal 

worden georganiseerd om bezoekers bij het 

werk van Mission Possible te betrekken.  

 

Gezien het succes van voorgaande jaren zal 

Mission Possible in september met meerdere 

teams mee doen aan de RUN van Winschoten. 

Elke loper zal via zijn eigen achterban 

fondsenwerven en daarmee ook de 

naamsbekendheid van Mission Possible 

vergroten. 

 

In januari 2017 hoopt Mission Possible met een 

gesponsord team mee te doen met de 

ScanCoveryTrial, een tiendaags auto avontuur 

naar de Lofoten. Het doel van deze tocht is 

publiciteit en werven van fondsen.  
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Begroting 2017 Mission Possible Nederland  

  

Baten  

Baten uit eigen Fondsenwerving     130.000 

Overige Baten eigen Fondsenwerving 12.000 

Baten uit acties van derden 20.000 

Rentebaten en baten uit beleggingen 400 

  

Som der baten 162.400 

  

Lasten  

  

Besteding aan de doelstelling  

Projecten 179.200 

Reiskosten 4.000 

Voorlichting 7.000 

Loonkosten 500 

  

Werving Baten  

Kosten Fondsenwerving 15.200 

Kosten bank en beleggingen 1.000 

  

Beheer en administratie  

Kosten van beheer en administratie    5.500 

  

Som der lasten 212.400 

  

Saldo -50.000 

 

Toelichting: 
De overige baten uit eigen fondsenwerving betreffen het vermogen dat beschikbaar is gekomen uit de 
overname van de stichting Armeense Kindertehuizen. 
De Baten uit acties van derden betreffen inkomsten die worden verkregen uit acties van EO-Metterdaad.  
 
De besteding aan de doelstelling (projecten) is in vergelijking met de baten hoog wat resulteert in een 
groot negatief saldo. Deze besteding komt voor het grootste gedeelte ten laste van bestemmingsfondsen 
die in voorgaande jaren zijn opgebouwd. 
 


