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Veqrwoord vam de v*onzitter

Dit verslag is geschreven om inzicht te geven in het werk van de Stichting De Brug
lnternationaal en om verantwoording af te leggen financiële zaken.

Het afgelopen jaar is o.a. invulling gegeven aan het verzelfstandigen van de organisatie in
Kosovo/Noord Albanië. Besloten is om NCO Ura Kosova (De Brug Kosovo) te beëindigen en
alle eigendommen over te zetten naar NGO Dignity. De nodige formele notariële zaken
hebben inmiddels hun beslag gekregen. Tevens is gekozen voor een nieuw
boekhoudprogramma. Daarnaast hebben we als bijzonderheid een huis kunnen laten
bouwen voor Mira. ln deze uitzichtloze situatie hebben we weer hoop voor de toekomst
kunnen geven. Verder heeft Max Maakt Mogelijk opnamen gemaakt in Noord Albanie en
Kosovo welke zijn uitgezonden op de landelijke TV. Meer zaken die gerealiseerd zijn leest u
verder in dit verslag.
We zijn ook in 20.l9 in financieel opzicht meer dan gezegend. We zijn blij met onze vaste
donateurs die ons maandelijks ondersteunen, maar ook alle andere mensen die ons werk
ondersteund hebben willen we heel hartelijk danken. We hopen de komende jaren met name
door het werven van nieuwe donateurs een stabiele financiële basis te kunnen leggen om het
werk in Kosovo en Noord Albanië'blijvend te kunnen ondersteunen.
Het bestuur kijkt dankbaar terug op het jaar 2019 en vertrouwd er op om de activiteiten
blijvend vorm te kunnen geven. Hiervoor danken we ook in het bijzonder onze trouwe
vrijwilligers die ons met de diverse activíteiten ondersteunen.

Alex Janssen, voorzitter Stichting De Brug lnternationaal.
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t. Verslag van het bestuur

We hebben een bijzonder jaarachterde rug. Enerzijds hebben we in de nieuwe
samenstelling zoveel mogelijk geprobeerd de trein in beweging te houden en tegelijkertijd
aanpassingen mogen doen. Het jaar zijn we begonnen met het in gebruik nemen van een
nieuw administratief pakket. Na een paar kleine aanpassing en de nodige gewenning loopt
dit prima. Daarnaast hebben we een compleet nieuwe website in gebruik genomen. We
hebben verschillende kleine en grote pÍojecten mogen oppakken en we hebben via Social
Media en de nieuwsbrief onze naamsbekendheid proberen te vergroten en de verschilÍende
projecten onder de aandacht mogen brengen. De opnames voor een uitzending van Max
Maakt Mogelijk was een bijzondere nieuwe ervaring en heeft ons werk positief belicht. We
kijken terug op een jaar waarín we ons werk konden voortzetten door middel van zoveel
mensen die ons financieel ondersteunen.

ï.ï Activiteiten

Croepsreizen ln 20.l 9 zijn er 2 groepsreizen
georganiseerd.

Project Huis voor Mira ln februari 2019 hebben we Mira ontmoet
tijdens een dienst in Noord-Albanië. Een

vrouw met een indrukwekkende
geschiedenis. We hebben voor haar een huis
gebouwd. Er zijn diverse projecten
georganiseerd om geld in te zamelen. Het
huis is in het najaar van 2019 compleet
opgeleverd.

Hulpgoederen werkgroep De Ruyter Dit jaar zijn er 2x twee vrachtwagen vol
hulpgoederen gearriveerd vanuit RijnsburE.
Op maat gesorteerde kleding,
Ievensmiddelen en financiële middelen om
lokaal zakken meel aan te schaffen.

Hulp Noord Albanië De gaarkeuken heeft het helejaar door
maaltijden verzorgt. Er is brandhout,
medicijnen en algemene ondersteuning
gegeven aan de doelgroep.

Hulp Kosovo De gaarkeuken in de winter maaltijden
verzorgt. Er is brandhout, medicijnen en
algemene ondersteuning gegeven aan de
doelgroep.

Ondersteuning voorganger Prizren De voorganger heeft het hele jaar financiële
ondersteuning ontvangen. Het geld van Multi
Missions werd via Stichting De BruE aan hem
uitgereikt. Vanaf 2O2A zd de financiële
ondersteuning aan Bardhyl rechtstreeks door
MultiMissions worden gedaan.
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Opnames voor Max Maakt Mogelijk ln de zomer en in het najaar van 2019 is een

team van Max Maakt Mogelijk o.l.v. Jan
Slagter op bezoek geweest bij onze
projecten. Samen met Ulfert is er
beeldmateriaal geschoten wat I0 november
20.l9 uitgezonden is bij Omroep Max.

Huis voor Mariana Het team van Max Maakt Mogelijk is ook op
bezoek geweest bij Mariana. Een oude vrouw
die leeft in een hut op het dak van een
woning. Max heeft voor haar geld
ingezameld en dit is inmiddels besteed aan
het realiseren van een goede woning voor
Mariana.

Aardbeving Albanië Albanië is 26 november 20.l9 getroffen door
een aardbeving. We hebben uit ons magazijn
hulpgoederen ter beschikking gesteld. Om
deze voorraden weer aan te kunnen vullen is

een geldinzamelingsactie gestart, zodat
onze hulpverlening in Kosovo en Noord-
Albanië gewoon door kan gaan.
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7" Toekonnst

ln het komende jaar blijft het belangrijk om de naamsbekendheíd van de stichting te
vergroten. Het aantal donateurs willen we graag uitbreiden. Als bestuur een visiedag gaan
organiseren om de lijnen voor de komende jaren uit te zetten en concrete doelen te stellen
om deze te realiseren. Hoofddoel is om in de landen waar we actief de weduwen en wezen
ondersteunen te bouwen aan teams die op termijn zelfstandig hun werkzaamheden kunnen
uitvoeren. De stichting zal dit operationeel en financieel ondersteunen.
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Nieuwsbrief 1x oer kwartaal
Croepsreizen Ook dit jaar willen we weer groepsreizen

gaan organiseren. De eerste staat al
qepland. (mei 2020)

Social Media Onze activiteiten willen we met grotere
regelmaat onder de aandacht via Social
Media. Op dit manier vergroten we de
naamsbekendheid en creëren we
betrokkenheid bii onze achterban.

Festival We willen met een stand op het Festival
Strand Heem gaan staan. Op deze manier
willen we het werk van onze stíchting breder
onder de aandacht brengen en de
naamsbekendheid versroten.

De Brug diner Dit jaar willen we voor onze vaste donateurs
een diner gaan organiseren. Het doel is dat
deze donateurs mensen meenemen. Op
deze manier willen we het aantal donateurs
laten groeien, zodat we ons werk kunnen
bliiven verrichten en kunnen uitbreiden,
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3. Organisatie

Stichting de Brug helpt wezen, weduwen en andere kwetsbare groepen in Kosovo en Noord-
Albanië. Sinds de Kosovo-oorlog van I999 biedt zij hulp aan met betrekking tot onderwijs,
onderdak, kleding en voedsel.

Het B'rjbelse uitgangspunt voor het werk van De Brug is terug te vinden in:

Jacobusl:27
"Zuivere en onbevlekte gadsdienst voor God, de Vader, is:

omzien naar wezen en weduwen in hun noad"

Stichting De Brug lnternationaal
p/a Heuvelderij 7
9982 TX Uithuizermeeden
i nfo@de bruq i nternalionaal. n I

wrarw.debru g i nte f nationaal. n I

KvK: 4l I I 981 7
RSIN:009093278

3.1 Bestuur

Directeur: Dhr. U. Doornbos
Voorzitten Dhr. J.A. Janssen
Penningmeester: Mevr. M. Hummel
Secretaris: Dhr. C. Hummel
PR & Fondswerving: Dhr. G. Elzes

De bestuursleden zijn onbezoldigd en doen alle werkzaamheden belangeloos.
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4. Jaarrekening

4.ï Beknopte balans 20ï S / 20ï I

4.?. Eeknopte resffltatemrekenEmg 2Ol E I 2Ol9

20L8 2019

Omschriivins Activa Passiva Activa Passiva

ACFIVA

Vaste Activa

Vlottende Actiya

Debiteuren € 450,00
Liquide middelen € M.764,82 € 45.192,82

PASSIVA

€ 3.166,92 5.063,
Voorzieningen

Doelstellinesreserve € 40.000,00 € 40.000,00

KoÉlopende schulden

Crediteuren € t.447,94 € 91,71
Af te draeen ondersteuni €

€ 44.6L4,82 € M.6t4,82 € 45.t92,82 € 45.192,82

2018 2019
Grootboek Uitgaven Ontvangsten I Uitgaven Ontvangsten

2{'Í}9 i(ANïOORKOSTEN € 3.6rX6,70 € - j€ 3.68e,61 €
2199 OVERIGE KOSTEN € € € 205,35 €
2239 REIS EN VERBI-IJFSI(OSTEN € 1.969,5s € € 6.756,22 €
2399 FINANCIERINGSKOSTEN

24Í'gALGEMENE KOSTEN

3099 fi srËírNc Er,r AAN DoErsrELLtNG

I
€

_471éll
1.70A,241

€ 32

€

€ 92.790,65 l €

il_ i!§,!1_
.§*128,1L

€128.796,sO
3199 BATEN REIZEN € L6.065,74 € \5.277,9s
3299 NOODHULP KOSOVO / ALBANIE ffis:,re € 1.577,94 i € 124.422,31
9800 Saldo bcekiaar € 15.896,56 l € 2.103,81

€116.481,24i €116.481,24i e rAt.arZ,Z6i € L4]-.a1.2,76
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5. Begroting De Brug lnternationaal 2OZA

Grootboek Uitgaven Ontvangsten

zorxil(ANTooRt«)§TEr{ '€3.590;O0 €

2199 OVERIGE KOSTEN € 200,00 €

2299 REIS EN VERBLUFSKO§TEN € 6.000.00 €

2399 FINANCIERINGSKOSTEN € 600,00

2IT99AIGEMËNE I(O§TEN € 700,m €

309!} BESTEDINGEN AAN DOELST. € 124.000,00 €

3199 BAïEN RElZEltl € 10.000.00

3299 NOODHULP KOSOVO /ALBANIE € 12s.000,00

Eindtotaal €135.m0,00 € 135.000.00
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6. Ondertekening

Plaats: Uithuizermeeden

Datum: t€ / o: / zozc)

Naam (functie)

ningmeester)- De Boer

G. Elzes (PR & Fondswerving)


