
 

 
 



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.  

3.1.  Vervoer Kinderen,  
De reizen vinden plaats met het vliegtuig, met luchtvaarmaatschappij WizzAir vanuit 
Eindhoven naar Debrecen en vice versa.  

 
4.  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.  

4.1.  Toelichting,  
De financiële situatie van de Stichting blijft vooralsnog sterk 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 blijven houden. 
Bestuurswijiging 

4.2  Op 6 mei 2017 heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden. De penningmeester Henk van 
den Heuvel is afgezwaaid en Rien Buiter is als nieuwe penningmeester toegetreden. 

 
 
 
 
 
 



4.3 Financieel jaaroverzicht 2017. 
De Stichting bezit geen activa. De Stichting beschikt slechts over twee bankrekeningen. Een 
spaarrekening en een rekening courant. Op deze laatste worden de baten en lasten geboekt. 

 

 
 

 
 
 4.4.  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 sterk onder druk staan. De daling van het aantal gastkinderen alsmede het aantal gastouders is hier vooral debet aan. Het bestuur is zich terdege bewust van deze kentering en zal actief de kostenstructuur in de gaten houden. In 2017 is bij een gastouderbijeenkomst besloten dat een aantal gastouders zich ook met promotie zouden gaan bezighouden. Tot op heden heeft dit echter nog niet in meer gastouders geresulteerd.  4.4.  Sponsoring, 

Bijdrages die wij hebben ontvangen laten een dalende lijn zien ten opzichte van voorgaande jaren. Het blijft noodzaak om de doelstelling van de Stichting en de noodzaak van aanvullende financiële ondersteuning te blijven verkondigen. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de Stichting geen bijzondere activiteiten kunnen ontplooien voor de kinderen in Hongarije. Desondanks hebben wij toch een mooie bijdrage van Hungaria Huizen mogen ontvangen.  Bestuur Stichting Gastouders Hongarije, 
Voorzitter,                        Secretaris,                                       Penningmeester, 

         Ronald Boonstra                  Herman Postma   Rien Buiter 

01 januari 2017 01 januari 2018
Spaarrekening saldo 6.976,70€  5.491,58€  
Rekening courant 1.976,00€  842,24€      

8.952,70€  6.333,82€  

Interen vermogen 635,41€      Reiskosten kinderen en begeleiding 3.329,92€  

bijdrage gastouders 2.290,00€  Declaraties 2.340,92€  
Loterijen 8,80€           Bankkosten 150,15€      
Donaties 990,00€      
Overboeking spaartegoed 1.500,00€  
Batig saldo boekingen 2016 396,78€      

5.820,99€  5.820,99€  


