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Inleiding	
	

Het financieel jaarverslag 2022 bevat een overzicht van de bezittingen en schulden, 
alsmede de lasten en baten van de activiteiten van de stichting Gevangenenzorg 
Albanië.  

De stichting bestaat sinds 19 augustus 2011 en richt zich op het werven van fondsen voor 
het verlenen van zorg in Albanië aan gevangenen in Albanese gevangenissen en familie van 
gevangenen. Er is een nauwe samenwerking met de Albanese organisatie Shoqëria Kristiane 
e të Burgosurve e Shqipërise (Sh.K.B.Sh.). 

Daarnaast worden activiteiten verricht om het leven voor de cliënten van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis in Elbasan te verlichten en worden mensen die in armoede leven via de lokale 
voedselbank ondersteund. 

De bestuurssamenstelling van de stichting is in 2022 gewijzigd. Heinz Ros is als lid van 
het bestuur toegetreden met als portefeuille fondswerving.  
 
Uitgezonden medewerkers  
Fred Westerink is uitgezonden voor het project Vrijwilligerswerk voor de stichting Shkbsh PFA 
(Prison Fellowship Albania). 
Wilma Verburg wordt, omdat ze getrouwd is met Fred, ondersteund voor het project Psychiatrisch 
Ziekenhuis Elbasan en The Foodbank Albania.  
Beide worden in de uitvoering van hun werkzaamheden in hoge mate gesponsord door bijdragen 
van de leden van de Vrije Evangelische Gemeente te Elburg, andere kerken in het land en via giften 
van vrienden, familie en overige betrokkenen op hun werk.  
Esther Klaassen is ook voor de stichting Shkbsh PFA uitgezonden. Ze heeft een eigen achterban van 
vrienden opgebouwd, die haar werk in Albanië steunt.  

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

De opbrengsten bestonden uit ontvangen donaties van particulieren, kerken en bedrijven 
en zijn onder aftrek van 5% voor kosten van ontwikkeling, reflectie, c.a. en eventuele 
terugkeer bestemd om de diverse projecten in Albanië financieel te ondersteunen. De 
exploitatierekening is met een negatief saldo ad € 2.252 afgesloten. Het negatief saldo is 
op de algemene reserve in mindering gebracht. 
Het negatief saldo werd vooral veroorzaakt door eenmalige publiciteitskosten ad € 2.950 via RTL4 
dat verslag doet van initiatieven, activiteiten en andere Nederlandse wetenswaardigheden, en zo 
ook Gevangenenzorg Albanie over het voetlicht heeft gebracht. 2 Minuten video, met inspraak 
vooraf hoe en wat ze in beeld brengen en de mogelijkheid om het logo in beeld te brengen en een 
oproep te doen voor doneren.  
De uitzendingen zijn november, december geweest met de insteek dat dan de doneer-bereidheid 
het hoogst is.  
De kosten van coaching van Esther Klaassen ad € 544 zijn ook ten laste van het resultaat gekomen.  
De kosten van dienstverlening door de bank en ten behoeve van de website zijn ook gestegen.  
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Albaniëreis 
Vanuit de thuisgemeente van Fred en Wilma is een bezoek georganiseerd naar de werkprojecten in 
Albanië. Via deze groep werd ook een sponsoractie gehouden met een opbrengst van € 2.200 ten 
bate van een onderwijsproject, renovatie van een woning van het gezin van een gevangene en voor 
het Romaproject.  

 
Internetbankieren 
Het geldverkeer van de stichting verloopt via de Triodosbank.  
In het kader van het tegengaan van fraude, witwassen, c.a. controleert Triodosbank wat voor 
stichting de Stichting Gevangenenzorg Albanië is en of dit geen stichting is waarmee malafide 
praktijken worden uitgevoerd. De gevraagde gegevens over de stichting en de bestuursleden zijn 
correct aangeleverd. De identiteit van de personen in Albanië aan wie middelen worden 
overgemaakt is door het bestuur van de stichting vastgesteld.  
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Ten behoeve van de ANBI registratie zijn de volgende kenmerken van toepassing: 

 
Kamer van Koophandel Registratie (KvK): 53441850  

Het bestuur is 11 januari 2022 in het UBO-register ingeschreven 

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 850881468 

De stichting heeft de ANBI status sinds 1 januari 2014. 
 
 
 

Het financieel overzicht bestaat uit het volgende: 

- Balans ultimo 2022 

- Rekening van lasten en baten 

- Saldi en mutaties van de afzonderlijke projecten.  

 

 

Goedkeuring	
	

Bestuurders: 
 

Naam: Handtekening: Datum 
 
 
Fleur Stoute   
 
 
Ton Verburg   
 
 
Dick Jaspers Focks 
 
 
Heinz Ros   
 
 
Herman van Huffelen    
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Balans		
	
Omschrijving rekening Balans  +/+ -/- Balans  
      2021   2022 
Activa           
Vaste activa          
   Roerende goederen       
Vlottende activa         
   Vorderingen/debiteuren      
   onderhanden verkopen      
   donaties voorgeschoten      
Liquide middelen         
   Triodos betaalrekening  €    66.367,88 €    64.696,68  €   52.077,65 €    78.986,91 
Totaal activa  €     66.367,88 €    64.696,68  €   52.077,65 €    78.986,91 

           
Passiva          
Eigen vermogen         
   algemene reserve    €       3.109,16   €     2.251,79 €          857,37 
   Terugkeervoorziening F&W  €     13.480,28 €       6.424,62  €    19.904,90 
   Terugkeervoorziening EK  €       3.870,20 €          770,76  €      4.640,96 
Project fondsen        
   Projecten SH.K.B.Sh.  €     17.076,63 €    39.797,79 €     26.783,74 €    30.090,68 
   Projecten W&V    €     25.126,18 €    42.247,20 €     47.007,82 €    20.365,56 
   Projecten EK    €       2.105,43 €    15.608,00 €     16.185,99 €      1.527,44 
   Cuni  €               0,00 €      1.200,00 €       1.200,00 €              0,00 
   Noodhulp aardbeving Albanië/Corona  €       1.600,00   €      1.600,00 
          
Totaal Passiva    €    66.367,88 €  106.048,37 €     93.429,34 €    78.986,91 
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Rekening	lasten	en	baten	
	
	
	
	
Ontvangsten   2021   2022 
Donaties      €        750,00    €       9.146,55 
Rente        
         
Totaal    €        750,00    €       9.146,55 

          
Uitgaven         
Bankkosten/website   €        434,28     €          636,44      
Fondsenwerving       €       2.950,00 
Coaching/reflectie             €           544,52 
Onderwijsproject    €             50,00 
Dotatie terugkeervoorziening    €        7.195,38 
administratie en beheer  €                 -    €             22,00    
    
Totaal    €        434,28     €     11.398,34     

          
Resultaat    €        315,72     €       2.251,79 - 

            
	
Toelichting: 
Onder de fondswerving zijn de kosten van de deelname aan de RTL-uitzending Dit is Holland 
verantwoord. 
De reguliere dotatie aan de terugkeervoorzieningen is via de resultatenrekening geboekt in plaats van 
rechtstreeks tussen de balansposten. In 2022 is t.l.v. de ondersteuning van Fred en Wilma € 5.000 in 
de terugkeervoorziening gestort. Binnen enkele jaren zullen hun activiteiten in Albanië in principe 
worden beëindigd. 
 
 
Resultaatsbestemming: 
Ten laste van de algemene reserve. 
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Projectenoverzicht	
	
Projectenoverzicht   eindbalans ontvangsten inhouding uitgaven eindbalans 
      2021   5%   2022 
Projecten Sh.K.B.Sh.           
   algemeen (PFA)    €     17.076,63 €   39.797,79 €      1.275,42 €    25.508,32 €   30.090,68 
   Support Erion Cuni  €               0,00  €     1.200,00 €          100,00 €      1.100,00 €             0,00 
   Project Esther Klaassen  €       2.105,43 €   15.608,00 €          770,76 €    15.415,23 €     1.527,44 
   Projecten W&V    
(ZKH/voedselbank)  €     11.838,10 €     7.307,00 €          575,75 €    11.515,00 €     7.054,35 
   Projecten We&Ve    €     13.288,23  €   34.940,20 €       6.424,62 €    28.492,45 €   13.311,21 
   Noodhulp aardbeving  €       1.600,00                   €     1.600,00 
      €     45.908,39 €   98.852,99 €      9.146,55 €    82.031,00 €   53.583,68 

              
 


