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STICHTING ELNURA 
 

 
 
De statuten van Stichting Elnura verwoorden de doelstelling als volgt: 
Het ledigen van humanitaire nood, in het bijzonder in Kirgizië op basis van de 

beginselen van de Civil Society. Deze beginselen staan voor een 
maatschappelijke sfeer waarin men onder andere opkomt voor de rechten van de 

zwakkeren en waarin burgers gezamenlijk door hen zelf gestelde doelen kunnen 
verwezenlijken. De doelgroep bestaat uit zelfstandige sociale organisaties die 
gericht zijn op opvang en verzorging van hulpbehoevende jongeren en ouderen. 

 
Bij de oprichting in 2004 was de kernactiviteit het verbeteren van de 

leefomstandigheden van de onder de armoedegrens levende ouderen in Kirgizië. 
In 2010 is toegevoegd het bieden van steun aan al dan niet dakloze, meestal 

werkende straatkinderen, waar mogelijk met hun familie en woonomgeving. 
 
Om deze doelen te bereiken werkt Stichting Elnura samen met lokale Niet-

Gouvernementele Organisaties respectievelijk Babushka Adoption en Center for 
the Protection of Children.  

 
Stichting Elnura heeft aan andere projecten in Kirgizië en ook in andere landen 
meegewerkt, veelal op het gebied van de medische zorg. Dat blijft de stichting 

doen als het op haar pad komt. 
 

 
CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN (CPC) 
Kirgizië telt rond 6.000.000 inwoners waarvan 2.100.000 kinderen 

Hiervan leven er 1.850.000 (32% van bevolking) in armoede, waarvan 750.000 
kinderen (40,5%). Deze kinderen hebben slechte toegang tot publieke diensten, 

missen sociale bescherming, kleuter- en lager onderwijs, gezondheidszorg en 
lijden aan ondervoeding.   
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Veel kinderen wonen in gebroken 

gezinnen, bij grootouders, in 
instellingen zonder zorg van hun 
ouders of naaste familieleden. Er is 

sprake van een toenemend aantal 
disfunctionele gezinnen en alcohol- 

en drugsmisbruik, wat leidt tot 
uitbuiting, misbruik en geweld. Meer 
dan 57% van kinderen van 10 tot 14 

jaar heeft geweld tijdens de 
opvoeding ervaren, in twee van de 

drie gevallen van de ouders en de 
nabije omgeving van het kind. 

Jongens worden meestal geslagen, 
soms zelfs met de dood tot gevolg, 
en meisjes worden seksueel 

misbruikt. Bijna de helft van de 
verkrachte meisjes was tussen de 10 en 14 jaar oud. Onjuiste opvoedmethodes 

en onverschilligheid van de samenleving liggen meestal hieraan ten grondslag.  
[gegevens uit het onderzoek van “Kloop” een nieuwswebsite, waarvan de meeste auteurs 

studenten en afgestudeerden van de journalistenschool van Kloop Media zijn] 
 

Volgens het rapport van de Kirgizische Ombudsman > 
• hebben ouders in gezinnen waar geweld voorkomt, over het algemeen geen 

professionele of hogere opleiding.  
• heeft elk tweede gezin minstens één werkloze; ze zijn gezond van lijf en 

leden [er zijn geen gepensioneerden in het gezin]  
• leven twee van de drie gezinnen onder de armoedegrens.  

Rond 260.000 kinderen hebben te maken met de gevolgen van interne migratie. 

Gezinnen komen van het platteland naar de stad en denken daar werk te vinden. Zij 

missen echter de noodzakelijke documenten en zijn daardoor uitgesloten van 

huisvesting, sociale diensten, school, gezondheidszorg en ga zo maar door.  

• leven drie van de vijf kinderen zonder een van de ouders of zonder beide.  
Van zo’n 275.000 kinderen (stijgende lijn) woont één of beide ouders in het 

buitenland. Zij zijn vertrokken om daar hun (financiële) geluk te zoeken. Dit kan 

weliswaar leiden tot verbetering van de financiële situatie van het thuisfront, maar 

vergroot de kwetsbaarheid van de kinderen, die achtergelaten worden zonder 

ouderlijke zorg. De afwezigheid van de ouders leidt vaak tot emotionele, psychische 

en/of sociale problemen bij de kinderen. 

• hebben de meeste gezinnen maximaal 2 kinderen; ze zijn niet groot 
 

De doelgroep van Center for the Protection of Children  zijn kinderen in 

moeilijke leefsituaties van 6 tot 16 jaar.  
Volgens de Children's Code van de Kirgizische Republiek van 10 juli 2012 zijn 

kinderen in moeilijke situaties 'kinderen zonder ouderlijke zorg, kinderen met 
een handicap, kinderen die in strijd zijn met de wet en die het slachtoffer zijn 
van geweld of criminaliteit, kinderen die in gezinnen met lage inkomens wonen, 

werkende kinderen, straatkinderen, kinderen in conflict- en noodsituaties, wier 
leven objectief wordt belemmerd als gevolg van de omstandigheden, evenals 

kinderen die niet onafhankelijk deze omstandigheden alleen of met het gezin 
kunnen overwinnen."  
 

https://kloop.kg/
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CPC beschikt over:  

• een pand waarin de shelter voor 24/7 opvang van dakloze en verwaarloosde 
kinderen, de kindercrèche, de kantoren en de centrale keuken zijn 
gehuisvest.  

• dagverblijven bij de twee grootste markten in Bishkek (het werkgebied van 
kinderen en hun ouders), waar de in het CPC-programma opgenomen 

kinderen een warme maaltijd krijgen en een brede begeleiding in de vorm 
van trainingen, maar ook van sport en spel.  

• een zomerhuis aan het grote meer Issyk-Kul voor ontspanning, gecombineerd 

met workshops en allerhande trainingen  
• een toegewijd team medewerkers, waaronder sociaal werkers, een 

psycholoog, een verpleegkundige, kantoor- en keukenpersoneel  
 

 
Een aantal cijfers van CPC over 2019:  
• 2465 kinderen [1233 meisjes, 1232 jongens) kregen lessen in het voorkomen 

van geweld en 68 volwassenen kregen training in “opvoeden zonder geweld” 
• 67 kinderen woonden in de 24/7 opvang, waarvan 44 kinderen terugkeerden 

naar hun familie. 
• 75 kinderen kregen in de dagopvangcentra dagelijks een warme maaltijd 
• 229 kinderen bezochten regelmatig de (trainingen) op de dagopvangcentra 

• 40 meisjes/vrouwen haalden het diploma voor naaister 
• 1000 boekjes werden uitgereikt over “toegang tot publieke diensten” 

• 135 werkende kinderen gingen naar school 
• 64 kinderen ontvingen een geboortebewijs 
• 1102 consultaties werden gegeven over het verkrijgen van documenten 
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CPC werkt niet alleen met de kinderen, maar ook met hun ouders, leerkrachten, 

artsen, maatschappelijk werkers en met vertegenwoordigers van lokale en 
nationale autoriteiten die deel uitmaken van het kinderbeschermingssysteem. 
 

Rond 18.000 kinderen onder 5 jaar hebben geen geboortebewijs. 
 

“IK BESTA!” 
Een verhaal over moeten bewijzen dat je bestaat. 
 

Seitek en Feruza vormen een gewoon Kirgizisch gezin. Hij is lasser en zij zorgt 
thuis voor hun vijf dochters. 

Ze leven een heel gewoon 
leven. Ze wonen in een 

gewoon huis in Ivanovka, 
net buiten Bishkek. Op het 
erf liggen een gewone 

kinderfiets en een gewone 
hond. 

 
Maar er is iets ongewoons, 
op het eerste gezicht 

onopvallend. Feruza en 
Seitek zijn getrouwd, alleen 

"voor het aangezicht van 
God". Er was geen officiële 

huwelijksceremonie. In de geboorteaktes van hun vijf dochters is de kolom 

‘vader’ leeg, 'gewoon' omdat de staat niet gelooft dat Seitek echt bestaat. 
  

Seitek weet niet hoe oud hij is. Hij denkt begin 30. Hij kent alleen zijn voornaam, 
niet zijn achternaam, geboortedatum of geboorteplaats. In 2011 kwamen Seitek 
en Feruza aan in Bishkek. Vanaf 2014 probeert hij officiële documenten te 

krijgen, maar tot nu toe heeft de rechtbank drie aanvragen om een 
identiteitskaart af te geven teruggestuurd . Overheidsinstanties hebben 

aanvullend bewijs nodig dat Seitek echt bestaat. 
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Seitek heeft lang gedacht hij niet anders was dan anderen. Maar zijn 
“onzichtbaarheid” werd merkbaar toen hij zijn kinderen op zijn naam wilde laten 

inschrijven. Dat bleek 
zonder een achternaam 
en zonder officiële 

documenten die zijn 
bestaan bevestigden, 

niet te kunnen. “Ik 
dacht dat het makkelijk 
was om documenten te 

krijgen. Je gaat 
gewoon naar het 

paspoortkantoor en 
daar zou ik ze zo 

krijgen." Seitek haalt 
zijn schouders op. 

 

Hier begon de vicieuze cirkel. Geen geboorteakte zonder een medisch 
geboortecertificaat.  

 
Hulp van advocaten kostte Seitek veel en leverde niets op. Bij een andere poging 
om een paspoort te krijgen, werd hem geadviseerd om hulp te zoeken bij Center 

for the Protection of Children, bij Fatima. Zij had al ongeveer 20 jaar lang te 
maken met de problemen van 'onzichtbare kinderen' en met haar hulp ontvingen 

jaarlijks ongeveer honderd mensen hun documenten. 
 

Om een paspoort te krijgen moet je een enorme hoeveelheid documenten 

verzamelen om "het lidmaatschap van de Kirgizische Republiek te bevestigen". 
Als je geen geboorteakte hebt kom je in een bureaucratisch doolhof. Je moet je 

bestaan bevestigen met minimaal enige informatie van overheidsinstellingen, 
bijvoorbeeld een medisch dossier van een kliniek of documenten van een school. 
Volgens Fatima, hoe absurd dit ook klinkt, zou het makkelijker zijn als Seitek een 

strafblad had: dat zou een aanwijzing kunnen zijn om zijn identiteit vast te 
stellen.  

 
Er stond hem niets anders te doen dan 
keer op keer aanvragen in te dienen bij de 

rechtbank. Seitek ging meestal samen met 
Fatima naar de rechtbank. Bij de derde 

keer verzuchtte Seitek droevig “Als de 
rechtbank de aanvraag weer afwijst dan is 
het tijd om deze pogingen op te geven” . 

Helaas werd ook die derde aanvraag weer 
afgewezen.  

Maar opgeven staat niet in het 
woordenboek van Fatima. Er ligt inmiddels 
weer een aanvraag bij een rechtbank in 

Bishkek.  
 
Dit verhaal is opgetekend op basis van een door 
Kloop [Katya Myachina] medio 2019 gehouden 

interview dat in januari 2020 is gepubliceerd, aangevuld met de laatste ontwikkelingen door 
Center for the Protection of Children.  
Geïnteresseerd in de levensloop van Seitek? Het hele verhaal kunt u hier lezen.  

https://elnura.nl/images/phocadownload/2020-03_Ik_besta_-_Jaarverslag_2019.pdf
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Begin juli 2019 hebben het VN-vluchtelingenagentschap en Unicef gemeld dat 

Kirgizië het eerste land ter wereld was dat het probleem van staatloosheid en 
daarmee van onzichtbare mensen oplost. Op 4 juli 2019 presenteerden Unicef-
vertegenwoordigers plechtig paspoorten aan "de laatste staatlozen in Kirgizië", 

maar ..……. dan gaat het om staatlozen die het Vluchtelingenagentschap van de 
VN en partners hebben weten te identificeren. Hoeveel er onopgemerkt bleven is 

onbekend. Seitek is er in ieder geval één. Hij heeft alleen een voornaam en vijf 
kinderen, die volgens hun inschrijving zonder vader zijn.  
 

De zaak van Seitek is niet uniek. Volgens schattingen van Unicef waren er begin 
2019 meer dan 18.000 niet-geregistreerde kinderen jonger dan 5 jaar in Kirgizië. 

Deze kinderen hebben geen geboorteakte en dat betekent dat ze onzichtbaar zijn 
voor de overheidsdiensten. Ze kunnen niet naar school of naar een ziekenhuis en 

krijgen geen uitkeringen.  
 
Hoe komt het? De ouders van deze kinderen hebben vaak ook geen documenten 

of staatsburgerschap, de kinderen zijn van interne of externe migranten, ze 
komen uit gezinnen met een laag inkomen of zijn buitenechtelijk en daarom 

"onwettig". Volgens Fatima, specialiste in kinderbescherming bij Center for the 
Protection of Children, zijn mensen die zonder documenten achterbleven, voor 
het grootste deel geboren en getogen tijdens de economische crisis in de jaren 

negentig. 
 

 
Wat deed Stichting Elnura in 2019 voor CPC? 
 

 
 

• Het aantal gesponsorde kinderen (36) in het programma “financiële adoptie”, 

waarmee een kind de mogelijkheid krijgt naar school te gaan, geeft een licht 
stijgende lijn te zien, maar er is nog altijd een wachtlijst. 
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• Dankzij donaties 

konden workshops en 
trainingen worden 
georganiseerd voor 

kinderen en diverse 
andere groepen 

(zoals ouders, 
leraren, sociaal 
werkers, gemeente-

functionarissen) over 
uiteenlopende 

onderwerpen van 
opvoeding tot 

beroepskeuze, van 
hygiëne tot veiligheid. 

 

 
 

 
• Een 13-jarige jongen met diabetes krijgt dankzij 

sponsoring niet alleen voor het verslagjaar, maar ook 

voor de komende jaren zijn broodnodige medicatie. 
 

 
 
 

 
 

 
• Met sponsoring via 
Stichting Elnura kon een 

binnen het CPC-programma 
begeleid meisje gaan 

studeren. 
 
 

 
 

 
 

 
 

• In oktober heeft Stichting Elnura bij een Nederlands fonds een aanvraag 
ingediend voor cofinanciering van het driejarig project “Preventie van geweld, 

het leren opkomen voor jezelf en het verbeteren van openbare diensten voor 
kinderen van interne migranten en hun families in achterstandswijken in 

Bishkek/Kirgizië”, dat voor 85% wordt gefinancierd door Brot für die Welt 
[Duitsland].  
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• Stichting Elnura is een samenwerking aangegaan met de lokale 

reisorganisatie Advantour in Bishkek, die de kinderen van CPC een warm hart 
toedraagt. Voor een onvergetelijke, 
goed georganiseerde vakantie in 

Kirgizië bent u bij Advantour op het 
juiste adres. Groepsreizen, maar 

ook privé rondreizen voor korte of lange[re] duur worden naar uw wensen 
vorm gegeven. Een skivakantie behoort ook tot de mogelijkheden. Een 
kennismaking met ons werk voor de opvang en begeleiding van de kansarme 

kinderen in Bishkek  kan worden opgenomen in het reisplan. 
 

 
 

BABUSHKA ADOPTION 
In ons Jaarverslag 2018 meldden wij al dat “Onze voorzitter in mei 2019 in 
Bishkek een bespreking heeft gehad met de directie en het bestuur van 

Babushka Adoption over de voortgang van de samenwerking, niet alleen 
vanwege de niet sterke financiële situatie van Babushka Adoption, maar ook 

omdat de uitvoering van het sponsorprogramma niet meer verliep conform de 
afspraken tussen Babushka Adoption en Stichting Elnura. De gesprekken 
hierover zijn nog gaande.”  

 
Uit die gesprekken is gebleken dat Babushka Adoption niet meer kon voldoen 

aan de voor ons noodzakelijke en onmisbare informatie over de besteding van de 
sponsorgelden en veranderingen in de situatie van de gesponsorde ouderen. We 
hebben daarom uiteindelijk moeten besluiten ultimo 2019 de samenwerking te 

beëindigen. Onze sponsors van ouderen uit het programma van Babushka 
Adoption hebben wij hierover persoonlijk geïnformeerd. Wij betreuren deze gang 

van zaken, vooral voor de hulpbehoevende ouderen, maar hadden geen andere 
keuze.  
 

Het verloop van het aantal sponsors in 2019 en de afronding ultimo 2019 
• Het jaar begon met 44 gesponsorde ouderen.  

• In de loop van 2019 is de sponsoring van 21 ouderen afgerond.  
• De sponsors van nog eens 15 ouderen besloten per 31 december 2019 hun 

sponsoring te beëindigen. Het per die datum nog beschikbare saldo is in 

overleg met deze sponsors overgemaakt naar Babushka Adoption. 
• Twee sponsors van in totaal 3 ouderen zetten hun sponsoring voort 

rechtstreeks via Babushka Adoption. 
• Voor 5 ouderen loopt de sponsoring in de komende jaren af op basis van de 

door hun sponsors gesloten schenkingsovereenkomsten. 

 
De giften die wij ontvingen voor het project “hek rondom en bestrating van 

buitenruimte ontmoetingscentrum Batken”, waaruit Wilde Ganzen zich in het 
voorjaar van 2019 heeft teruggetrokken, hebben in overleg met de donateurs 
een herbestemming gekregen: één gift teruggestort, één gift ten behoeve van 

“kantoorkosten Stichting Elnura” en de overige ten behoeve van projecten van 
Center for the Protection of Children. 

  

https://www.advantour.com/kyrgyzstan/index.htm
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MEDISCHE PROJECTEN 

Kraamkliniek #2 in Bishkek 
• Een al langer bestaande wens “beddengoed voor 100 bedden” is voor het 

grootste deel in vervulling gegaan. De kliniek heeft van een bijdrage van de 

overheid dekbedden 
kunnen kopen en 

begin 2019 konden 
ze met een mooie 
donatie van 

Stichting Elnura 79 
kussens 

aanschaffen. 

 

• In juni 2019 heeft onze voorzitter samen met de honorair consul voor 
Nederland in Kirgizië de kraamkliniek in Bishkek bezocht. De hoge kwaliteit 

van deze kliniek leidt regelmatig tot overbezetting. Als gevolg van (tijdelijke) 
sluiting van andere kraamklinieken in Bishkek is er inmiddels sprake van 

permanente overbezetting van patiënten 
en onderbezetting van apparatuur en 
ziekenhuismeubilair, waarvoor de 

overheid geen budget beschikbaar stelt.  

De goede band en het opgebouwde 
vertrouwen hebben ons gesterkt om 

fondsen te werven voor de noodzakelijk 
geworden "bedden met matrassen en 

foetale monitoren". In november 
konden wij groen licht geven voor de 
aanschaf ervan. Eind december zijn 30 

bedden met matrassen afgeleverd en in 
februari 2020 komen daar nog drie 

echoapparaten bij. 
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FINANCIËN 
De jaarrekening 2019 is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. Deze is opgesteld 
op basis van de “Richtlijn 650: fondsenwervende instellingen” van de Raad voor 

de Jaarverslaglegging. 
 

 
 
COMMUNICATIE 

Presentaties 
Stichting Elnura heeft zich mogen presenteren bij  

• De Groene Ezel Kringloopwinkel Heemskerk  
• Kringloopwinkel Basta Nijmegen 

• Books4Life Groningen 
 
Nieuwsbrieven 

Er zijn elf edities uitgekomen, waarvan er vier in het Engels zijn vertaald. 
 

GivingTuesdayNl 
 
In 2019 heeft GivingTuesday - de eerste dinsdag in 

december - zich voor het eerst geprofileerd in 
Nederland. Er zijn drie Nieuwsbrieven aan deze dag 

gewijd en het Streekblad Zoetermeer heeft zowel in 
de digitale als in de huis-aan-huis editie een artikel 
geplaatst rondom Stichting Elnura en deze dag 

 
 

 
De Kleine Consultant 
Tijdens een zogenoemde pop-up consultancy sessie bij De Kleine Consultant 

hebben wij gezocht naar doelgroepen ten behoeve van fondsenwerving voor het 
werk van Center for the Protection of Children in Bishkek/Kirgizië. 

 
Sociale Media 
Wij posten regelmatig actuele onderwerpen en gebeurtenissen op: 

 
 

 
  

https://us17.campaign-archive.com/home/?u=71515acf3e5c9ee18487c5743&id=1b48aad455
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=71515acf3e5c9ee18487c5743&id=1494fffc2c
https://www.facebook.com/stichtingelnura/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.instagram.com/stichtingelnura/
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CONCLUSIE en VOORUITBLIK 
In het verslagjaar hebben de ontwikkelingen rondom Babushka Adoption veel tijd 
en energie gevraagd. Stichting Elnura gaat zich in 2020 beraden op 

mogelijkheden om langs een andere weg onder de armoedegrens levende 
ouderen in Kirgizië te steunen.  

 
De aandacht voor Center for the Protection of Children gaat uit naar het werven 
van sponsors voor het adoptieprogramma om kinderen naar school te laten 

gaan. Daarnaast zullen fondsenwervingsacties in gang worden gezet voor door 
CPC aangedragen en door Stichting Elnura goedgekeurde unieke projecten.  

 
Tijdens het schrijven van dit jaarverslag heeft de coronacrisis in alle hevigheid 

toegeslagen, ook in Kirgizië. Dat heeft ertoe geleid dat onze aandacht zich voor 
een belangrijk deel richt op fondsenwerving voor het lenigen van de acute nood. 
Bishkek is in een totale lockdown. De scholen en CPC-dagopvangcentra zijn 

gesloten.  
De (gezinnen van) kinderen in moeilijke leefsituaties hebben te maken met 

verlies van inkomen, gebrek aan voeding, moeilijk/niet te volgen ‘onderwijs op 
afstand’ bij gebrek aan internet en/of de noodzakelijke apparatuur en 
huisuitzetting, omdat de huur niet kan worden betaald. Huiselijk geweld ligt op 

de loer. 
 

Het bestuur van Stichting Elnura 

          
Aleid van der Spek Gert Meijer         Ad de Haas 

Voorzitter/secretaris Penningmeester        Lid 

 

 

Het woord vooruitgang heeft geen zin zolang er ongelukkige 

kinderen zijn (Albert Einstein) 

 

Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt (Toon Hermans) 



31-12-2019 31-12-2018

€ €

ACTIVA

Liquide middelen 5.656,60       9.355,77       

Totaal activa 5.656,60     9.355,77     

PASSIVA

Bestemmingsfondsen

Specifiek:

Maternity Clinic no. 2, Bishkek 3.866,86     500,00         

Center for the Protection of Children

(CPC)

Leerlingadoptie 203,25         746,65         

Babushka Adoption (BA)

Kerk Bleiswijk -               450,00         

Adoptieprogramma 1.964,12       4.304,40       

Project Batken II -               2.135,00       

Carolusgulden -               1.590,00       

Totaal 1.964,12     8.479,40     

Reserves

Algemene reserve -377,63        -695,28        

Bestemmingsreserve CPC -               -               

Bestemmingsreserve BA -               325,00         

Totaal reserves -377,63       -370,28       

Totaal passiva 5.656,60     9.355,77     
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 B A L A N S   



BATEN

Uit eigen fondsenwerving

CPC project Bread for the World   11.050,00     

CPC voedselprogramma -               300,00         

CPC Schoolfonds -               200,00         

CPC leerlingadoptie 6.273,58       3.568,62       

CPC (winter)kleding -               589,65         

CPC Kindergarten -               750,00         

BA adoptie 4.879,37       6.810,83       

BA Active Longivity -               500,00         

Maternity Clinic no.2, Bishkek 15.272,00     

37.474,95   12.719,10   

Uit gezamenlijke fondsenwerving
Div: Maternity Clinic #2 beddengoed -             500,00        

BA: vrijval verplichting adoptie 2017 -             1.635,18     

Overige baten

Giften tbv kantoororganisatie 2.214,55       549,11         

Rente bank 1,62             6,45             

2.216,17     555,56        

Totaal baten 39.691,12  15.409,84  

LASTEN

Besteed aan:

CPC project Bread for the World 11.050,00     

CPC Voedselprogramma -               300,00         

CPC Schoolfonds -               200,00         

CPC leerlingadoptie 5.735,13       3.623,22       

CPC (winter)kleding -               589,65         

CPC Kindergarten -               750,00         

BA Adoptie 9.259,65       8.391,68       

BA Active Longivity -               500,00         

Maternity Clinic #2 Bishkek 11.905,14     

37.949,92   14.354,55   

Kantoororganisatie

Marketing -               3.630,00       

Kantoorkosten:

drukwerk,porto,kopiëren,PR, reiskosten 1.026,72       469,00         

Bankkosten 124,50         126,00         

Website onderhoud e.d. 272,35         94,90           

1.423,57     4.319,90     

Totaal lasten 39.373,49  18.674,45  

RESULTAAT 317,63       -3.264,61   
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TOELICHTING bij Balans 31-12-2019 en Staat van baten en lasten 2019 
    

     
Algemeen     
De stichting beoogt niet het maken van winst.     

     
Conform het bepaalde in de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloning 

voor hun werkzaamheden; wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in 
de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde 
kosten.     

     
Waarderingsgrondslagen     

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders 
vermeld. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking 

hebben.     
     
Fondsen     

Als door derden middelen aan de stichting zijn verstrekt waaraan een specifieke 
aanwending moet worden gegeven, worden deze in de balans gepresenteerd als 

bestemmingsfonds.   
     
Reserves     

In aansluiting op de regelgeving inzake de jaarverslaggeving van fondsenwervende 
instellingen wordt door afzonderlijke benoeming van de reserves in de balans 

aangegeven op welke wijze de ter beschikking staande middelen zullen worden 
aangewend.  
Volgens de statuten van de Stichting moeten batige saldi worden bestemd voor het 

doel van de stichting dan wel – bij eventuele liquidatie – voor een soortgelijk doel. 
       

Baten en lasten     
In 2019 zijn voor meerdere jaren middelen ontvangen voor de Maternitykliniek no. 
2 in Bishkek. De ultimo jaareinde resterende gelden zijn in bestemmingsfondsen 

weergegeven.     
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