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Jaarverslag 2016

VOORWOORD
Ok in 2016 bleek bij onze fondsenwerving regelmatig de onbekendheid met het land
Kirgizië. Dit vertaalt zich vaak in “onbekend maakt onbemind”. Reden waarom wij in dit
jaarverslag graag meer over Kirgizië en de actuele situatie aldaar willen toelichten.1
Kirgizië
De Republiek Kirgizië is een vroegere Sovjetrepubliek. Het is een zelfstandig land sinds
1991. Ten noorden van Kirgizië ligt het grote Kazakhstan en ten oosten het nog grotere
China. Het is bijna vijf keer zo groot als Nederland en er wonen ruim 5,8 miljoen
mensen, waarvan 30% werkt in de diensten-, 15% in de industrie- en 55% in de
landbouwsector. De hoofdstad is Bishkek, waar ongeveer 17% van de totale bevolking
woont. Het land heeft een prachtige natuur en wordt ook wel het Zwitserland van
Centraal Azië genoemd. Het heeft een veelkleurige bevolking, bestaand uit vroegere
nomadenstammen.

De actieve deelname van Kirgizië per 1 mei 2015 aan de Euraziatische Economische Unie
(EEU) en zijn Customs Union heeft – vooralsnog – niet de gewenste resultaten gebracht.
De International Crisis Group (“preventing war, shaping peace”) schrijft in januari 2017:

Since its creation in 2015, the Eurasian Economic Union (EEU) has kept only a few of its
promises. Its limited economic success cannot mask the many tensions between Russia and
its neighbours.
Economische situatie
Ondanks deelname aan EEU is de handel tussen de leden ervan constant gedaald. Een
aantal significante ontwikkelingen voor Kirgizië:
 De controle door Rusland en Kazakhstan op de landbouwproducten verhinderde de
export met als reden “not satisfying the relevant norms”. Daarentegen zijn Rusland
en Kazakhstan in de Kirgizische markt gesprongen. De Kirgizische bedrijven konden
deze concurrentie niet het hoofd bieden met alle nadelige gevolgen van dien.
 Vóór de EEU konden Kirgiezen via hun grote “bazaars” de uit China en Turkije
ingevoerde goederen exporteren naar de andere GOS-landen (ex-Sovjetstaten).
Sinds deelname aan de EEU is dit niet meer winstgevend, omdat er veel belasting
betaald moet worden op de invoer van deze goederen.
De markten die aan honderdduizenden werk boden, kwijnen weg. Om het hoofd
boven water te houden, krijgt corruptie helaas meer kansen.

1

Bronnen o.a. The Times of Central Asia en Radio Free Europe/Radio Liberty
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Positieve punten zijn:
 Er zijn nieuwe krachtcentrales gebouwd, waarmee het land voor elektriciteit minder
afhankelijk wordt van Kazakhstan en andere buurlanden en spaarzamer kan omgaan
met de eigen bronnen, voornamelijk water(kracht).
 Het wegennet is – veel door China – onder handen genomen en uitgebreid, wat de
handel tussen noord en zuid Kirgizië vergemakkelijkt.
 Na de dood van de meer dan 25 jaar zittende president van Oezbekistan zijn de
onderlinge verhoudingen tussen Kirgizië en Oezbekistan verbeterd. Langzaam komt
handel tussen beide landen op gang en de verwachting is dat binnenkort getekend
wordt voor de gezamenlijke bouw van waterkrachtcentrales.
Politieke situatie
De politieke situatie was in 2016 min of meer stabiel.
 Op 11 december 2016 heeft een referendum plaats gevonden, sinds 1991 het jaar
waarin Kirgizië zelfstandig werd, het 7e over grondwetswijzigingen. Dit ondanks de
belofte na de opstand in 2010 dat een dergelijk referendum tot 2020 niet zou worden
gehouden. De vereiste opkomst werd verlaagd van 50% naar 30%. De opkomst was
42% (1,1 miljoen van de 2,7 miljoen stemmers). Stemmers konden alleen een
pakket van amendementen goedkeuren of afwijzen. Het was niet mogelijk te
stemmen op amendementen afzonderlijk. De wijzigingen betroffen veelal het
vergroten van de bevoegdheden van de minister-president en het parlement, evenals
hervormingen van het rechtssysteem.
 De al vele jaren in voorbereiding zijnde wet om NGO’s die financiering uit het
buitenland ontvangen, “onder curatele te stellen” is in het laatste kwartaal van dit
jaar in het Kirgizische parlement afgestemd.
Centraal Azië
Enkele van invloed zijnde
ontwikkelingen zijn, dat:

de oorlog in buurland
Afghanistan steeds sterker
voelbaar wordt.

er sprake is van
toename in gevangennemingen en arrestaties op
beschuldiging van terrorisme.

in veel regio’s
intensiever wordt opgetreden
door autoriteiten tegen
politieke tegenstanders,
mensenrechtenactivisten en
onafhankelijke journalisten,
terwijl presidenten hun
persoonlijk leiderschap
aanmoedigen.
In het algemeen lijkt er aan het eind van het jaar 2016 geen sprake van winnaars of
verliezers, maar van overleven of nauwelijks standhouden. Kirgizië is in dat kader een
overlever.
Het bestuur van Stichting Elnura

Zoetermeer, maart 2017

1. DOELSTELLING
De statuten van Stichting Elnura verwoorden de doelstelling als volgt:
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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.
Aan het realiseren van deze doelstelling geeft de stichting vorm in nauwe
samenwerking met Babushka Adoption en Center for the Protection of Children, beide
in Bishkek. Deze lokale NGO’s2 zetten zich in om onder de armoedegrens levende
ouderen respectievelijk al dan niet dakloze straatkinderen een beter leven te bieden.
a. Meer over Babushka Adoption (BA)
BA verleent steun aan babushka's (oma's) en dedushka's
(opa's) die met hun kleine pensioen niet in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. Het werkgebied is de
regio Batken (ZW-Kirgizië), de hoofdstad Bishkek en het dorp
Belovodskoye (dichtbij Bishkek). BA biedt sociale en
financiële ondersteuning, bevordert de mobilisatie van ouderen en promoot
bewustwording van de problemen
waarmee ouderen geconfronteerd
worden, bij de bevolking en bij de lokale
en nationale overheid van Kirgizië.
In 2016 was de situatie voor ouderen erg
moeilijk. Het gemiddeld pensioen
bedroeg KGS 5.100 (rond de € 69). Een
recent gehouden onderzoek onder de
ouderen die zijn opgenomen in het BAprogramma, wijst uit dat 25% van het
pensioen wordt uitgegeven aan gas/licht/
water en 50% aan medicijnen. Daarmee
blijft te weinig over voor de noodzakelijke voeding, die minimaal 50% van het
pensioenbedrag kost.
De alleenstaande ouderen zijn het meest kwetsbaar. Zij hebben geen familie die
enige zorg op zich neemt. BA en andere NGO’s in Kirgizië helpen deze ouderen, die
niet voldoende steun krijgen vanuit de sociale voorzieningen in Kirgizië.
Gelukkig kon BA in 2016 langzaam het hoofd bieden aan de zorgelijke situatie
waarmee ze het jaar 2015 afsloot en goed vorm geven aan het adoptieprogramma.
b. Meer over Center for the Protection of Children (CPC)
Deze NGO heeft als belangrijke missie een bijdrage te leveren aan
de opvang, begeleiding en re-integratie van werkende al dan niet
dakloze straatkinderen en ze de kans te geven een goede toekomst
op te bouwen. Kinderen moeten vaak werken voor het
gezinsinkomen en kunnen niet naar school.
Deze werkende kinderen vanaf 6 jaar vormen de doelgroep van
CPC en zijn te verdelen in:

2

Niet Gouvernementele Organisatie
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dakloze kinderen, die hun ouders verloren hebben of
van huis zijn weggelopen, omdat het op straat veiliger
is dan thuis,
niet dakloze kinderen, die veelal de enige kostwinner
zijn van het gezin.

CPC zorgt voor directe opvang en begeleiding van deze
kinderen en – waar mogelijk – van hun ouders. Alles wat
nodig is voor resocialisatie van de kinderen krijgt
aandacht. Dit strekt zich uit van trainingen, sociale en
psychologische begeleiding tot het verstrekken van een
warme maaltijd. Ter voorkoming van
budgetoverschrijding heeft CPC moeten besluiten in
plaats van 7 dagen per week nu nog 6 dagen per week
voor de kinderen deze maaltijd te verzorgen.
Daarnaast zet CPC zich in om de problematiek bij de lokale en nationale overheid
onder de aandacht te brengen en ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Dit doet
CPC samen met andere NGO's, de ouders van de kinderen en de kinderen zelf.
Begin 2016 heeft de Minister van Sociale Zaken een regeling ontwikkeld voor de
erkenning van NGO’s die werken met kinderen in moeilijke omstandigheden. In juni
2016 heeft Center for the Protection of Children als eerste deze erkenning verkregen.
Van de 22 organisaties die de erkenning hebben aangevraagd, zijn er slechts 3 met
een erkenning gehonoreerd.
Het parlement heeft in 2016 veranderingen in de “Law on Amendments to the
Criminal and Penal Code” goedgekeurd. Dit betekent dat veroordeelden voor
misdaden tegen minderjarigen te allen tijde hun volledige straf moeten uitzitten.
Naast het referendum van oktober 2016 zijn lokale vertegenwoordigers gekozen voor
de gemeenteraad. Nieuwe gemeenteraadsleden werken actief samen met
bewoners/interne migranten van Muras Ordo en Kalys Ordo. Gesprekken zijn gaande
over de bouw van een nieuwe school.
Aanvullende informatie over de werkwijze en de activiteiten van beide NGO’s is te
lezen op de website van Stichting Elnura (ook in Engels) en op die van BA en CPC zelf
(in het Engels en Russisch).
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2. BESTUUR EN ORGANISATIE
a. Bestuur
Op 31 december 2016 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter a.i./secretaris : mevrouw Aleid (A.H.) van der Spek
Penningmeester
: de heer Gert (G.) Meijer
Lid
: vacant

Aleid van der Spek

Gert Meijer

vacant

b. Organisatie
Stichting Elnura is opgericht bij notariële akte van 4 februari 2004. De stichting is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
09140732. Stichting Elnura is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften en donaties aan de stichting kunnen dus worden afgetrokken voor de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Per 1 januari 2016 is er een vacature in het bestuur, waarvoor naarstig naar invulling
is gezocht.
c. Vrijwilligers
Dankzij de geheel belangeloze inzet van bij de stichting betrokken vrijwilligers is het
ook in 2016 weer mogelijk geweest elke gedoneerde euro voor 100% te besteden aan
het door de donateur aangegeven project. Het bestuur wil dit graag continueren en
roept daarom belangstellenden op vrijwillig een steentje bij te dragen.
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Stichting Elnura. Er zijn veel uiteenlopende
werkvelden om als vrijwilliger, al dan niet als bestuurslid, aan de slag te gaan. Het
kan gaan om administratieve taken, PR-activiteiten, het schrijven van
projectvoorstellen, fondsenwerving, secretarieel werk, het onderhouden van de
website, het verzorgen van drukwerk en andere zich ad-hoc voordoende
werkzaamheden (zie bijvoorbeeld punt 5.a. van dit verslag).
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Helpt u mee?
Iedereen die denkt belangeloos een bijdrage te kunnen leveren is van harte welkom.
Uw woonplaats is niet belangrijk, omdat het meeste kan gebeuren via de digitale
snelweg. Wie mag het bestuur in 2017 welkom heten? Neem contact op met een
mailtje naar aleid@elnura.nl of via het contactformulier op onze website.
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3. PROJECTEN
a. Center for the Protection of Children (CPC)


Financiële adoptie is een doorlopend project. Adoptie biedt door CPC opgenomen
kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan (€ 120 per jaar). Onderwijs is
een basisrecht voor elk kind en geeft ze de mogelijkheid zich te ontwikkelen en
tot weloverwogen keuzes te komen. Het schooljaar 2016/2017 is gestart met 36
vanuit Nederland gesponsorde kinderen (2015/2016: 30). Wij hopen deze
langzaam stijgende lijn te kunnen vasthouden.



In het jaarverslag 2015 schreven wij:
°
“De fietstocht van de studenten van
St. Andrew’s University uit Schotland zit
erop. De toegezegde donatie is nog niet
ontvangen. Deze is begin 2016 te
verwachten.”
En dat werd werkelijkheid. De studenten
hebben maar liefst € 5.221,26 bij elkaar
gefietst, waarvan 50% is gegaan naar
het voedselprogramma en 50% naar het
vervangen van verrotte kozijnen met
enkel glas door kunststof kozijnen met dubbel glas in het huis waar de dakloze
straatkinderen zijn opgenomen.
°
“Kringloopwinkel De Groene Ezel in
Heemskerk heeft in maart onze aanvraag
ontvangen voor een bijdrage in de kosten
van het vervangen van de verrotte
raamkozijnen met enkel glas in kunststof
kozijnen met dubbel glas in de opvang
van de dakloze kinderen. Een interne
reorganisatie bij De Groene Ezel heeft
ertoe geleid, dat niet eerder dan in 2016
een beslissing genomen zal worden over
onze aanvraag.”
In april 2016 kwam het positieve bericht dat besloten was € 4.000 te doneren. In
de zomer is hiermee weer een aantal
ramen gerenoveerd.



Ook in 2016 heeft de Pelgrimshoeve,
een grote snuffelmarkt in Zoetermeer,
weer een aanvraag gehonoreerd, deze
keer voor de renovatie van de sanitaire
voorzieningen bij de opvang van de
dakloze kinderen.



Tenslotte ontvingen we eind van het jaar een bijdrage van
Van Tilburg Inkoopconsultancy voor de aanschaf van
schooluniformen voor de in het programma van CPC
opgenomen kinderen.
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KleineGoedeDoelen, de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven, meldde
in juni in gesprek te zijn met een fondsenverstrekker die belangstelling heeft voor
projecten tot € 15.000, waarbij kinderen de doelgroep vormen. Gevraagd werd
een samenvatting van een dergelijk project op één A4-tje. Uit die inzendingen
worden drie projecten gekozen, waarvoor een uitgewerkt voorstel mag worden
voorgelegd.
Stichting Elnura heeft voorgedragen het project “Stop geweld tegen kinderen in
Bishkek”, waaraan CPC een belangrijke bijdrage levert.

Niet alle aanvragen voor steun aan de projecten van Center for the Protection of
Children zijn gehonoreerd:


Partin/KleineGoedeDoelen heeft in 2016 een verhalenwedstrijd uitgeschreven,
gesponsord door ASN-Bank. De verhalen van CPC en van BA zijn helaas niet in de
prijzen gevallen. De gelukkige winnaar was “Stichting En Classe, improving
schools, building futures”. Gefeliciteerd!



Op een aanvraag bij de Hofsteestichting is negatief beslist. Het project betrof de
vergroting van deelname van NGO’s en Interne Migranten aan de bevordering van
de rechten van kinderen van Interne Migranten, gericht op toegang tot de
overheidsdiensten als scholen en sociale en medische zorg.



Vlak voor de jaarwisseling riep Wilde Ganzen op nog een project in te dienen. Dat
was niet tegen dovemansoren gezegd. Echter het ingediende project voor het op
peil brengen en houden van het voedselprogramma (zie ook blz. 4 punt 2.b.)
paste niet in het beleid van Wilde Ganzen, omdat de kosten van het
voedselprogramma werden beoordeeld als exploitatiekosten en dus niet als een
op zichzelf staand project.

b. Babushka Adoption (BA)


Het adoptieprogramma om onder de armoedegrens levende babushka’s (oma’s)
en dedushka’s (opa’s) een
menswaardig bestaan te bieden is een
kerntaak van BA. Per 31 december
2016 werden 46 ouderen gesponsord
vanuit Nederland (31-12-2015: 36).
Deze stijging is voor een belangrijk deel
te danken aan een donatie van
Stichting De Carolusgulden, waarmee
niet alleen voor een periode van twee
jaar tien ouderen zijn ‘geadopteerd’,
maar ook extra uren voor sociale
ondersteuning worden gefinancierd.
Helaas hebben eind 2016 twee
belangrijke sponsors uit Kirgizië hun bijdragen moeten stoppen. Dat betekent dat
voor 56 ouderen het nieuwe jaar zonder sponsor is begonnen.



Begin 2016 heeft Wilde Ganzen de eindverantwoording van het renovatieproject
van een ontmoetingscentrum met badhuis en toiletten in Batken goedgekeurd.
Met dit project hebben wij meegedongen naar de door Wilde Ganzen ingestelde
“Gouden Gans 2016”. Tot en met 31 december kon een stem op dit project
worden uitgebracht.
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Ook hier geldt dat niet alle aanvragen voor steun aan de ouderen van Babushka
Adoption zijn gehonoreerd:


Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn heeft de aanvraag voor een bijdrage om
de continuering van het adoptieprogramma veilig te stellen, afgewezen.



Op de vraag aan Miva “bestemming binnen bereik” (t.b.v. vervoermiddelen) of zij
projecten in behandeling neemt voor Kirgizië kregen wij een negatief antwoord.
Als gevolg van de grote hoeveelheid aanvragen heeft Miva moeten besluiten te
werken voor een beperkt aantal landen en daarbij is de keuze niet op Kirgizië
gevallen.

c. Diversen
 Stichting Elnura heeft zich in 2016 aangesloten bij Help Freely. Bij deze
organisatie zijn meer dan 5000 webwinkels aangesloten. Iedereen met een Help
Freely app (eenmalig gratis installeren!) die bij één van deze winkels een
bestelling plaatst, doet tegelijk een donatie aan een zelf gekozen goed doel,
bijvoorbeeld Stichting Elnura!
 In 2016 is de stichting lid geworden van Partin, brancheorganisatie voor
Particuliere Initiatieven, met direct daaraan gekoppeld de organisatie Kleine
Goede Doelen.
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4. FINANCIËN
De jaarrekening 2016 is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. Deze is opgesteld op
basis van de “Richtlijn 650: fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de
Jaarverslaglegging.
Ook in 2016 heeft de stichting weer een aantal schenkingsovereenkomsten kunnen
sluiten voor zogenoemde ‘periodieke giften’. Dit zijn voor de gever
belastingvriendelijke giften en voor de stichting een versteviging van de basis,
waarop het beleid vorm gegeven kan worden. Deze manier van schenken kan zonder
tussenkomst van een notaris. Een schenkingsovereenkomst, die op onze website
gedownload kan worden, is voldoende om het belastingvoordeel te verkrijgen.
Enkele bijzondere donaties in 2016:
- Een donateur heeft als verjaardagscadeau een bijdrage voor Stichting Elnura
gevraagd.
- Een tandartsenpraktijk heeft de jaaropbrengst van verwijderde kronen e.d.
geschonken aan verschillende goede doelen, waaronder Stichting Elnura.
Het bestuur wil de voor Kirgizië ontvangen gelden natuurlijk zo doelmatig mogelijk
inzetten en probeert daarbij de bank- en transactiekosten te beperken. Bankkosten
stijgen jaarlijks. De transactiekosten zijn minimaal door een in 2015 gesloten
overeenkomst met een bank, die geen transactiekosten rekent en een gunstige koers
voor de som (Kirgizische munt) hanteert.
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5. COMMUNICATIE
a. Website & Sociale Media
 Via deze media wordt met een diversiteit aan belangrijk en informatief nieuws
gecommuniceerd over het reilen en zeilen van de stichting > www.elnura.nl Facebook - LinkedIn
 Stichting Elnura neemt ook deel aan PifWorld. De mogelijkheden van dit platform
kunnen worden uitgebouwd, zodra daarvoor menskracht beschikbaar is.
b. Pers
 In 2016 hebben we weer meegedaan aan de NRC Charity Award. Dit jaar werden
goede doelen uitgenodigd een motivatie in te sturen voor een project dat een
communicatiecampagne verdient. Een dergelijke campagne, te ontwikkelen door
aanstormend talent van de Willem de Kooning Academie, was de hoofdprijs. Onze
inzending was gericht op de noodzaak meer bekendheid te genereren voor het
land Kirgizië en zijn problemen. Uit de 225 inzendingen zijn er 23 gekozen,
waarvoor de Willem de Kooning Academie aan de slag is gegaan. Daaruit zijn drie
vakjury-prijzen en één publieksprijs als winnaars uit de bus gekomen. Stichting
Elnura was helaas niet één van de gelukkigen.
 Stichting Elnura plaatst regelmatig berichten op de digitale versie van huis-aanhuisbladen en andere digitale platformen.
c. Publicaties
In 2016 verschenen vier Nieuwsbrieven:
 In april om even bij te praten
 In juni gericht op de Werelddag tegen kinderarbeid
 In juli de nieuwsbrief van Babushka Adoption over de stand van zaken
 In september een informatieve uitgave
De donateurs voor het educatieprogramma voor CPC-kinderen hebben aan het begin
van schooljaar 2016/2017 een verslag ontvangen over de (vorderingen van de)
kinderen. De zogenoemde permanente donateurs krijgen jaarlijks persoonlijk een
verslag over het door hen ‘geadopteerde’ kind.
De sponsors van ouderen krijgen jaarlijks een verantwoording van de besteding van
hun donatie.
d. Diversen
Het bestuur is op uitnodiging van de Kirgizische
Ambassade aanwezig geweest bij:
 een culturele manifestatie (muziek, kunst,
mode) in Den Haag op 2 juni.
 een lezing van de Minister van Buitenlandse
Zaken van de Republiek
Kirgizië, de heer
E. Abdyldayev, op het
Nederlands Instituut voor
Internationale betrekkingen
Clingendael op 7 oktober.
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6. CONCLUSIES
In het jaarverslag 2015 is al melding gemaakt van de negatieve gevolgen die de
verslechterde financiële en economische situatie voor fondsenwerving had. Ook in
2016 was dit nog sterk voelbaar. In nauw overleg met Babushka Adoption en Center
for the Protection of Children heeft Stichting Elnura geprobeerd haar steentje bij te
dragen aan een gezond voortbestaan van beide NGO’s. Daarbij blijkt telkens weer dat
men in het algemeen het land Kirgizië niet kent en dat mede daardoor onze
activiteiten voor velen de “ver-van-mijn-bedshow” zijn.
Het bestuur hoopt met dit jaarverslag enige bekendheid aan en inzicht in deze jonge
Centraal Aziatische democratie te hebben gegeven. Door de straatkinderen een
maaltijd te geven en de kans om naar school te gaan worden ze in staat gesteld aan
de opbouw van hun land te werken. De onder de armoedegrens levende ouderen
hebben veel jaren van hun leven gewerkt voor de staat, die hen nu in de steek laat.
Met financiële en vooral sociale steun komen ze uit hun isolement en wordt hun oude
dag aangenamer.
Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Elnura,

de ouderen en de medewerkers van
Babushka Adoption en

de kinderen en medewerkers van
Center for the Protection of Children

bedanken iedereen voor de - op welke manier dan ook - geleverde bijdragen en
getoonde betrokkenheid. Zij hopen en vertrouwen ook in 2017 hun werk te kunnen
voortzetten.
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7. VOORUITBLIK
De economische situatie in Kirgizië (zie voorwoord) maakt het BA en CPC moeilijk hun
doelen waar te maken binnen de lopende begrotingen.
De eind 2015 door Babushka
Adoption getroffen maatregelen om
hun continuïteit niet in gevaar te
brengen, hebben het gewenste
resultaat gehad. Gelukkig is in de
loop van het verslagjaar financiering
voor langere termijnen gerealiseerd.
Alle aandacht krijgt het
sponsorprogramma, waarvoor nog
altijd een lange wachtlijst is.

Center for the Protection of Children heeft tijdig
maatregelen getroffen en kan de eindjes nog aan
elkaar knopen. Voor de komende jaren is de
financiering rond, echter met de kanttekening dat er
bijvoorbeeld op het voedselprogramma bezuinigd
moet worden. Vooralsnog wordt nog zes keer per
week in plaats van zeven keer per week een warme
maaltijd verstrekt aan maximaal zo’n 100 kinderen
(was 150 kinderen). Dit vraag nadrukkelijk de
aandacht.

Het bestuur van Stichting Elnura zal haar acties in 2017 in het bijzonder richten op:
 het werven van sponsors voor de ouderen op de wachtlijst van Babushka
Adoption,
 het op het oude niveau terugbrengen van het voedselprogramma van Center for
the Protection of Children.
 het adoptieprogramma om CPC-kinderen naar school te laten gaan.
Het hoopt hiermee ook in 2017 een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan een
beter leven nu en in de toekomst voor onder de armoedegrens levende babushka’s en
dedushka’s en op straat levende en werkende kinderen in Kirgizië:

Wie niet in wonderen gelooft is geen realist
(D. Ben-Goerion)
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B A L A N S 31-12-2016

ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
PASSIVA
Bestemmingsfondsen
Specifiek:
Med.app. Kraamkliniek #2 Bishkek

31-12-2016
€

31-12-2015
€

139,52
27.089,33

139,52
18.036,90

27.228,85

-

18.176,42

1.823,20

Center for the Protection of Children
(CPC):
Leerlingadoptie > Re-Sell
Voedselprogramma
School uniform
Leerlingadoptie
Onderhoud ramen shelter
Totaal bestemmingsfondsen CPC

960,00
1.665,00
1.500,00
1.136,00
1.500,00
6.761,00

1.800,00
162,00
61,20
2.023,20

Babushka Adoption(BA):
Adoptieprogramma
Carolusgulden
Totaal bestemmingsfondsen BA

195,00
4.583,33
4.778,33

1.650,25
1.650,25

6.689,52
9.000,00
15.689,52

3.679,77
9.000,00
12.679,77

27.228,85

18.176,42

Reserves
Algemene reserve
Bestemmingsreserve CPC
Totaal reserves
Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
2016
€
BATEN
Uit eigen fondsenwerving
CPC Voedselprogramma
CPC Leerlingadoptie
CPC School uniform
CPC Onderhoud ramen shelter
BA adoptie
BA Project Batken
BA bestemmingsreserve

2015
€

2.610,63
3.769,00
1.500,00
6.610,63
5.345,00

€

4.656,50
4.821,50
206,89
18.335,26

Uit gezamenlijke fondsenwerving
BA Project Batken/Wilde Ganzen
DIV: med.app. Kraamkliniek Bishkek
Overige baten
Giften tbv kantoororganisatie
Rente bank

LASTEN
Besteed aan:
CPC Voedselprogramma
CPC Leerlingadoptie
CPC Onderhoud ramen shelter
DIV med.app.Bishkek
BA Project Batken / Wilde Ganzen
BA Contract project
BA adoptie

9.684,89

-

19.500,00

599,33
78,34

1.088,84
177,01
677,67
19.012,93

Totaal baten

2.610,63
2.793,02
6.610,63

1.265,85
30.450,74

2.747,50
17.676,80
9.930,00
1.718,09
3.471,25

2.915,50
14.929,78

Kantoororganisatie:
Reiskosten algemeen
Reis-/verwervingskst
Kantoorkst
(drukwerk,porto,kopiëren,PR)
Bankkosten
Website, bouw & onderhoud
Totaal lasten
RESULTAAT
RESULTAATSBESTEMMING
Toegevoegd aan:
Bestemmingsfondsen
Babushka Adoption
Bestemmingsfondsen CPC
Algemene reserve
Onttrokken aan:
Bestemmingsfonds Kraamkliniek

€

35.543,64

509,20
-

562,17
345,22

167,76

181,45

181,25
67,50

222,10
355,00

925,71
15.855,49
3.157,44

1.665,94
37.209,58
(6.758,84)

(3.128,08)

(500,00)

5.098,97
3.009,75

(415,58)

(1.823,20)
3.157,44

(5.843,26)
(6.758,84)

TOELICHTING bij Balans 31-12-2016 en Staat van baten en lasten 2016
Algemeen
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Conform het bepaalde in de statuten ontvangen de bestuursleden als zodanig 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. Voorbeeld in 2016 is De Carolusgulden, opgebouwd uit een bedrag
voor adoptie van € 3.300 en voor sociale ondersteuning van € 1.283.
Reserves
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.
In aansluiting aan 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. In 2016 heeft het bestuur de bestemming van 2015 Babushka Adoption in
2016 gewijzigd naar CPC.
Baten en lasten
In 2015 heeft het bestuur 2 grote projecten in de hoofdstad Bishkek en in Batken
(Z-W Kirgizië) afgerond. In 2016 zijn bijdragen ontvangen van Nederlandse sponsoren en
van Schotse studenten, die een fietstocht door Kirgizië hebben gemaakt. De eind 2016
resterende gelden zijn in bestemmingsfondsen weergegeven.

