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Jaarverslag 2014 
 
1. Doel van stichting Help Tabitha 
 
De eerste initiatieven voor Help Tabitha zijn in oktober 1999 gestart. De stichting is officieel 
bij notariële akte opgericht op 11 april 2000. De statuten van de stichting zijn per 1 juni 2011 
aangepast. De stichting heeft als doel: "Ondersteuning van christelijke hulpverlening, met 
name in Bulgarije en daaraan dienstig is in de ruimste zin". Daarbij kan Help Tabitha 
samenwerken met personen, organisaties en/of kerken die aanverwante doelstellingen 
hebben. 
In het kader van haar doelstellingen zet Help Tabitha zich  in door het initiëren, organiseren 
of laten organiseren van projecten en activiteiten. Regelmatig is er overleg met of 
voorlichting aan donateurs, kerken, bedrijven of instellingen om het geven van bijdragen te 
stimuleren. 
De Stichting werkt nauw samen met Stichting Tabitha Bulgaria te Sofia. Deze Stichting is 
ontstaan uit Tabitha 2000 te Sofia en heeft begin 2005 een formele N.G.O.-status in 
Bulgarije gekregen. 
 
2. Verslag van het bestuur  

 
Visie en Missie 
Het was al jaren een wens om zich ook in te zetten voor de meest arme ouderen in Bulgarije. 
Tot nu toe deden zich hier geen mogelijkheden voor. Slecht incidenteel was het mogelijk om 
iets te doen in een persoonlijke situatie door bestuursleden tijdens een bezoek aan Bulgarije. 
Tot dit jaar, door de opzet van een ouderen project in Roman met support van de Stichting 
MAX Maakt Mogelijk. Hierdoor was het mogelijk om ook inhoud te geven aan de gewenste 
verbreding van onze visie en missie, aandacht te geven aan de meest arme ouderen in 
Bulgarije. Hierdoor hebben we onze visie en missie in 2014 op nieuw verwoord. 
 
Het verlenen van christelijke hulpverlening, gericht op weeskinderen en de meest armste 
ouderen in Bulgarije, verbetering van hun leefomstandigheden en het bevorderen van hun 
toekomstperspectief. Dit is kernachtig samengevat  in ons nieuw missie statement: een 
betere toekomst voor Bulgaarse weeskinderen en ouderen. 
 
Hoofdactiviteiten 
De activiteiten staan in het teken van de visie en missie, en bestaan voornamelijk uit: 

1. Het initiëren van activiteiten om financiële  ondersteuning te realiseren voor 
projecten in Bulgarije; 

2. Het bevorderen van een bredere financiële ondersteuning door samenwerking 
met  kerken, bedrijven, maatschappelijke organisaties en personen; 

3. Het financieel ondersteunen van de organisatie kosten van Tabitha Bulgaria; 
4. Het jaarlijks organiseren van zomerkampen in Bulgarije door en voor jongeren;  
5. Het bevorderen en realiseren van opleidingen en Baba-projecten voor de 

weeskinderen; 
6. Het bevorderen van hulp en ondersteuning aan ouderen.  
7. Regelmatig voorlichting geven aan donateurs en belangstellenden. 
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Bestuurssamenstelling per 31 december 2014 
 

Naam Functie 

Dhr. R. Boiten*) Voorzitter  

Mevr. B. van de Ridder Secretaris  

Mevr. H. de Lange penningmeester 

Dhr. J. Molenaar Lid  

Dhr. J. van Amerongen Lid 

*) tevens vicepresident van Tabitha Bulgaria 
 
Bestuursvergaderingen  
In 2014 heeft het bestuur zeven keer vergaderd. Belangrijke onderwerpen waren: 

- De weeshuizen van Roman I en II; 
- Het zomerkamp Putten, dit jaar ging een groep jongelui naar Roman; 
- Het werken aan de verbreding van het draagvlak (naar aanleiding van het 

beleidsplan 2010-2015); 
- De samenwerking met Tabitha Bulgaria en haar projecten; 
- De uitbouw van de website en de verdere verbetering van de PR; 
- Daarnaast zijn diverse acties op touw gezet voor financiële ondersteuning. 

 
Activiteiten 2014 
In 2014 heeft Help Tabitha diverse activiteiten georganiseerd of daar aan een bijdrage 
geleverd. De belangrijkste hiervan waren: 

- Net als vorige jaren  werd in Putten de jaarlijkse collecteweek voor Help 
Tabitha georganiseerd. De collecte heeft ca. € 2.200,- opgeleverd.  

- De jongeren die participeerden in het zomerkamp hebben ook meegeholpen 
bij de deur-collecte en  ander kluswerk en acties gehouden voor Roman I. Een 
bedrag van € 6.975,- is totaal opgehaald 

- De Puttense Pinkster Picknick werd net als afgelopen jaren ook dit jaar weer 
door Help Tabitha verzorgd. Het was een fijne dag; de bezoekers zijn 
vermaakt met eten en drinken en  georganiseerde spelletjes en andere 
activiteiten op en rond het Berenveld.  

- Overige activiteiten die plaatsvonden om de projecten te financieren: 
o Oud-ijzeracties, opbrengst  € 1.641,-. 
o De actie statiegeld-pijpen in de Puttense supermarkten, opbrengst het 

fraaie  bedrag van € 2.317,- 
- Het jaarlijkse zomerkamp  in juli, de groep bestond uit uit 10 personen. Tijdens 

het verblijf is er hard gewerkt aan klussen in Roman I en crea-activiteiten met 
de kinderen. 

- De Tabitha-oliebollen op de wintermarkt in december, een groot succes met 
een  opbrengst van € 1.318,-. 

- De realisatie van een Day Care Centre in Roman, mede mogelijk gemaakt 
door een donatie van de St. MAX Maakt Mogelijk van ruim € 105.000,-. 

- Het uitdelen van een 50 tal winterhulp pakketten aan de meest armste 
ouderen in Roman, begin december. Eveneens mogelijk gemaakt door een 
gift van € 5000,- van de St. MAX Maakt Mogelijk. De inhoud van het pakket 
bestond uit 2 m2 hout, en twee gevulde boodschappentassen met voedsel.  

- Een mooi moment was het voor de familie van de acht jarige Tsvetomira toen we 
haar een driewieler voor gehandicapten konden overhandigen. Nu kon ze met hulp 
van haar ouders en andere hulpverleners zich bewegen en haar rugspieren oefenen. 

- Tenslotte is vermeldingswaard dat het bestuur een rondreis heeft gemaakt om de 
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projecten zelf te kunnen bezoeken en met de mensen in Bulgarije kennis te maken 
en te zien hoe de support vanuit Nederland daadwerkelijk omgezet wordt in projecten 
voor ouderen en de weeskinderen.   

 
 
Beleidsplan voor de periode 2010-2015 
In het kader van de beëindiging van het Diaconale Gemeente Project per 1 juli 2012, heeft 
het bestuur sinds 2012 verder gewerkt aan verzelfstandiging en verbreding van de basis van 
Stichting Help Tabitha om de continuïteit in de hulpverlening aan de weeskinderen in 
Bulgarije te waarborgen. 
 
Project NGO Tabitha Bulgaria 
Tot nu toe werd de ondersteuning aan Tabitha Bulgaria in de administratie opgenomen als 
een post voor organisatiekosten tbv Tabitha Bulgaria. Met de financiële ondersteuning door 
Help Tabitha was men in Bulgarije in staat de hulpprojecten te organiseren en kon daarnaast 
acquisitie gedaan worden voor fondsenwerving voor de projecten. In Bulgarije had men “de 
hengel, om vis te vangen in plaats van dat wij vis geven”. Met ingang van dit jaar willen we 
de ondersteuning van Tabitha Bulgarije in een project verwoorden. Hiermee wordt ook 
duidelijker welk geld beschikbaar is voor projecten en welk geld aangewend wordt voor 
organisatie kosten Help Tabitha. 
  
Structurele bestemde reserve 
De ondersteuning aan Tabitha Bulgaria wordt per kwartaal vooraf beschikbaar gesteld, 
waardoor er steeds voor ongeveer 3 maanden financiële zekerheid wordt geboden. De 
structurele bestemde reserve waarborgt  voor enkele maanden voortzetting van de 
ondersteuning, echter zonder enige formele verplichting. De bestemde reserve heeft per eind 
2014 een ongewijzigd niveau van € 6.280,00. Naast de functie van ‘uitloopvoorziening’ kan 
de buffer ook worden ingezet bij noodhulp-acties. 
 
 
Projectreservering  
Per eind 2014 is er geen projectreservering meer voor het zomerkamp.  
Het bedrag van € 500,-is aangewend voor het zomerkamp van dit jaar. 
 
Resultaat 
Voor aanpassing van de gevormde reserves sluit 2014 af met een positief resultaat van  
€ 725,- 
Het bestuur heeft besloten dit resultaat in toe te voegen aan het eigen vermogen, waardoor 
de Algemene reserve per eind 2014 € 3.353,00 bedraagt. 
 
Donateurs 
Het aantal vaste donateurs is in 2014 opnieuw licht gedaald.  
Het bestuur blijft waakzaam op het verbreden van het financiële draagvlak van de Stichting. 
Dit is van groot belang voor de ondersteuning aan Tabitha Bulgaria, waardoor het werk in 
Bulgarije op hetzelfde niveau kan doorgaan. 
 
Informatieverstrekking  
In 2014 werden vier informatiebulletins uitgegeven. Verder is opnieuw aandacht gegeven 
aan de inhoud en actualiteit van de website. 
 
Goede doelen status – ANBI 
De belastingdienst kent vanaf 1 januari 2008 aan goede-doelen-organisaties de status van 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toe als ze voldoende professioneel zijn opgezet. 
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Daarbij worden eisen aangesteld (meerjarenplan, goede verslaglegging e.d.). Help Tabitha 
heeft deze status gekregen en staat als zodanig in de registers ingeschreven onder nummer  
RSIN 8089589877. 
 
Stichting Tabitha Bulgaria. 
Met de Stichting Tabitha Bulgaria is ook dit jaar intensief samen gewerkt. In de loop van 
2015 verwachten we weer het verslag van Tabitha Bulagrije over 2014. Dit verslag is dan 
weer beschikbaar en wordt desgevraagd beschikbaar geteld, zodat u over de gerealiseerde 
projecten in Bulgaria kennis kan nemen.. 
Tabitha Bulgaria heeft in 2014 ca. € 180.000,- ontvangen ten behoeve van projecten in 
Bulgarije. Hiermee zijn diverse projecten uitgevoerd, zoals verbouwingen in Stara Zagora, 
Pleven, Vradsa en Roman, maar ook opleidingsprojecten, het Babaproject en vele andere 
kleine projecten. 
 
In 2014 heeft Help Tabitha een bedrag van € 21.075 als ondersteuning aan Tabitha Bulgaria 
overgemaakt. Het procentuele deel dat Help Tabitha van de totale exploitatiekosten van 
Tabitha Bulgaria voor haar rekening neemt, daalt gestaag. Tabitha Bulgaria slaagt er tot nu 
toe in om via andere sponsors de begroting rond te krijgen, dat  zal  in de toekomst 
waarschijnlijk  moeilijker  worden. 
  
Voor Help Tabitha is het van belang om uitbreiding van de partners in Nederland  te vinden, 
die bereid zijn een deel van de exploitatiekosten te dragen. De bijdrage aan Tabitha Bulgaria 
is de grootste algemene last en beslaat gemiddeld grofweg de helft van het budget. Het 
voorbestaan van Tabitha Bulgaria is afhankelijk van onze bijdrage. Gelet op het vruchtbare 
werk van de Bulgaarse Stichting, is de investering vanuit Nederland bijzonder rendabel, 
namelijk een veelvoud van ca. 8 keer van de investering hier. 

 
Slot  
Ook dit jaar hebben weeskinderen en ouderen in Bulgarije gemerkt dat ze er niet alleen voor 
staan; ook via Help Tabitha hebben ze steun en aandacht gekregen. Dat was nooit gelukt 
zonder medewerking van alle donateurs, gevers en helpers. Wij waarderen het dat er telkens 
zoveel mensen zich voor de stichting willen inzetten. 
Daarom: iedereen bedankt, die een bijdrage – in welke vorm dan ook – geleverd heeft aan 
het werk van de stichting en aan onze doelstelling van een betere toekomst voor de 
Bulgaarse weeskinderen en de armste ouderen. God heeft ons in vele opzichten rijk 
gemaakt. Het is mooi om die materiële en geestelijke rijkdom te delen met anderen in onze 
directe omgeving en ver weg! 
 
Resumerend kunnen we vaststellen dat voor Help Tabitha geldt: 

- Het totaal van de bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt is in een 
percentage van de totale baten in 2014 bedraagt  99%. 

- Het totaal van de bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage 
van de totale lasten is in 2014 komt op 100% uit 

 
In de bijlage treft u de Balans en de Staat van Baten en Lasten per 31 december 2014 aan    
De gehele jaarrekening 2014 kunt u opvragen bij het bestuur. 
 
Putten, 11 januari 2016 
 
Namens het bestuur, 
 
was getekend              was getekend  
 
R. Boiten, voorzitter      E. Th. de Vries, secretaris 
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