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1. Voorwoord, 

De Stichting Gastouders Hongarije (verder te noemen de Stichting) stelt dit jaarverslag op voor 

haar participanten, gastouders, sponsoren en andere geïnteresseerden. 

 

 

2. Doelstelling, 

De Stichting verzorgt de vakantie voor in Hongaarse kindertehuizen verblijvende kinderen, bij 

gastgezinnen in Nederland. De kinderen verblijven in Hongaarse kindertehuizen, vaak onder niet al 

te beste omstandigheden en in groepsverband. Velen van hen zijn wees of ze zijn door hun ouders 

op straat gezet, omdat er geen geld meer was om voor ze te zorgen. In de tehuizen is het zo, dat 

de kinderen zich in de schoolvakantie zelf maar moeten vermaken. Daarom is het voor hun 

belangrijk dat ze er eens een paar weken lekker tussenuit zijn. Tevens is het van belang dat de 

kinderen in hun vormende jaren kennis kunnen maken met een gezinsleven, zodat ze daar in hun 

latere leven profijt van kunnen hebben. 

 

 

3. Activiteiten, 

De Stichting heeft zich primair beziggehouden met het verzorgen van de zomer- en kerstreis van 

Hongaarse kinderen vanuit Hongarije naar Nederland. Tevens zijn diverse promotie activiteiten 

door de Stichting geïnitieerd om de naamsbekendheid te vergroten. Dit had een tweeledig doel; 

werven van nieuwe sponsoren en gastouders. 

 

3.1. Promotie, 

Gastouders en bestuursleden van de stichting hebben diverse braderieën en verschillende 

basisscholen bezocht met name bedoeld om nieuwe gastouders te werven en voor de werving van 

sponsorgelden. In Friesland is een speciale actie gehouden om geld in te zamelen dat in mei 2014 

heeft geleid tot een bezoek aan Hongarije waar in een viertal tehuizen zelf een aantal dringende 

behoeftes is voorzien (sanitaire voorzieningen, keukenbenodigdheden, etc.) 

 

3.2. Vervoer Kinderen, 

In 2014 zijn we definitief overgestapt op het reizen per vliegtuig. Dit heeft geleid tot een daling in 

de kosten ten opzichte van het busvervoer van eerdere jaren. Doordat het niet meer rendabel was 

een touringcar te laten rijden (terugloop in het aantal gastkinderen) moest worden overgestapt op 

kleinere personenbusjes. Desondanks was dit prijstechnisch nog een kostbare aangelegenheid. Met 

de overstap naar vliegen via WizzAir in Eindhoven behoort dit tot het verleden. 

  

3.3. Public Relations, 

In 2014 is in samenwerking met het Friesland College in Leeuwarden de website volledig 

aangepakt (lay out / inhoud / functionaliteit) maar eveneens de uitstraling van ons als Stichting. 

Dit heeft tevens geleid tot een nieuw logo dat op de voorpagina van dit verslag is weergegeven. 
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4. Financiën, 

 

4.1. Financieel jaaroverzicht 2014, 

De Stichting bezit geen (vaste) activa slechts een tweetal rekeningen waarop baten en lasten 

worden geboekt. 

 

 01 januari 2014  01 januari 2015 

Spaarrekening saldo €      11.614,60 C  €        8.614,60 C 

Lopende rekening saldo €        1.199,07 C  €        1.944,09 C  

Saldo liquide middelen €      12.813,67 C  €      10.558,69 C 

 

 

Specificatie Lopende Rekening Boekjaar 2014 

Inkomsten Uitgaven 

Batig saldo boekingen 2013        €    390,59  

Bijdragen voogdij €    850,00 

Bijdragen gastouders € 4.835,00 

Loterijen €      22,00 

Saldo donaties (zie ook 3.1) €    406,50 

Overboeking spaartegoed € 3.000,00 

Reiskosten kinderen €   - 6.260,93 

Declaraties €   - 1.905,15  

Public Relations (zie ook 3.3) €   -    501,65    

Bankkosten €   -      71,34 

Voordelig saldo                          €   -    765,02 

 

                                                    

                                                € 9.504,09                                                  € - 9.504,09 

 

4.2. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),  

Om aantrekkelijk te zijn voor donateurs is de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling onder registratienummer KvK Leeuwarden S 41004654 / Registratiekamer P0021995. 

 

4.3. Toelichting, 

De financiële situatie van de Stichting blijft vooralsnog onder druk staan. De daling van het aantal 

gastkinderen is hier vooral debet aan. Het bestuur is zich terdege bewust van deze kentering en zal 

actief de kostenstructuur in de gaten houden. 

 

In 2014 hebben wij mooie bijdragen ontvangen van de Hamilton Bright Groep, Hungaria Huizen en 

de familie Herrings. Zij hebben het batig saldo van hun “Bewegingsproject Hongarije” dat zij 

noodgedwongen hebben moeten beëindigen, overgemaakt aan onze stichting. Daarnaast heeft 

Siebe de Jong van de Kollummer Koerier een inzamelingsactie gehouden die geld heeft 

gegenereerd waardoor in een viertal tehuizen investeringen konden worden gedaan in de vorm van 

verbetering van sanitaire voorzieningen, aanschaf van keukenbenodigdheden, etc. 

 

Bestuur Stichting Gastouders Hongarije 

 

Voorzitter,  Secretaris,   Penningmeester, 

 

 

 

Ronald Boonstra  Herman Postma  Henk van den Heuvel 


