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Voorwoord
In 2005 is vanuit BOOT organiserend ingenieursburo BV (verder te noemen BOOT) te Veenendaal een initiatief opgestart om een deel van het bedrijfsresultaat te besteden aan hulpprojecten in Oost-Europa, met name in Oekraïne. Jaarlijks wordt een bezoek gebracht door
medewerkers om contacten te onderhouden, projecten te bezoeken en ons te oriënteren op
nieuwe, maatschappelijke vraagstukken (conform scope).
In deze jaren zijn diverse projecten gerealiseerd, verspreid over voornamelijk Oost-Europa.
15 jaar later wordt gekozen voor formalisatie van de werkzaamheden, administratie en beheer van financieren en is de stichting “BOOT Development Foundation” opgericht.
Voor u ligt het 2e jaarverslag van BOOT Development Foundation, over het jaar 2021.

Veenendaal, 14 april 2022
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1

Informatie over de stichting

1.1

Statutaire naam
Stichting ‘BOOT Development Foundation’, gevestigd te Veenendaal.

1.2

Doelstelling van de stichting
De stichting heeft ten doel:
a.

Kennisdeling op het vlak van humanitaire hulpverlening, civiele techniek, milieutechniek, stedelijk water & riolering, groen, circulaire economie en gebouwenbeheer

b.

c.

Ondersteuning van initiatieven vanuit kennisvelden waaronder:
a.

Veilige en inspirerende omgeving rond scholen en openbare voorzieningen

b.

Verbetering van hygiëne voor kansarme gezinnen

Financiële bijdrage in het concreet realiseren van projecten, waarbij ontwikkeling van
de regio centraal staat, gerelateerd aan de kennisvelden zoals genoemd onder a, landen
in Oost-Europa als en voornamelijk Oekraïne, Moldavië, Roemenië en dergelijke.

1.3

Juridische structuur
De stichting heeft een bestuur, bestaande uit:
Voorzitter

dhr. J. Hannewijk

Secretaris

dhr. J.B. Oudijn

Penningmeester

dhr. C. Boot

Algemeen bestuurslid

dhr. T.C. Blankenstijn

Algemeen bestuurslid

dhr. A.M. Roelofse

Algemeen bestuurslid

dhr. H. Beihuisen

Dit kalenderjaar hebben binnen het bestuur geen wijzigingen plaatsgevonden.
1.4

Statutenwijzigingen
In het jaar 2021 zijn geen statutenwijzigingen doorgevoerd.

1.5

Bestuursbijeenkomsten
In 2021 heeft het bestuur 4 keer vergaderd, namelijk op 18 maart, 17 juni, 7 oktober en 16
december. Tussentijds is het bestuur op 8 april bij elkaar geweest om tussentijdse zaken
te bespreken.
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2

Hulpprojecten

2.1

Proces projecten
Aanvragen en scope
Aanvragen voor hulpprojecten worden besproken in het projectteam. Aanvragen worden
getoetst aan de scope.
Om te beoordelen of een projectvraag past binnen de scope van BOOT Development Foundation wordt getoetst of:

 Een project bijdraagt aan het creëren van een veilige en inspirerende omgeving van scholen en instellingen, en/of;

 Het project bijdraagt aan het verbeteren van de hygiënische omstandigheden voor de
plaatselijke bevolking of gemeenschappen, en/of;

 Het project aansluit bij de kennisvelden civiele techniek, milieutechniek, stedelijk water
& riolering, groen en circulaire economisch, en/of;

 Dat technische kennis vanuit de benoemde kennisvelden overgedragen kan worden, of
dat losstaande initiatieven bijdragen aan een van deze toetsingscriteria.

Projectaanpak
Hulpvragen worden opgepakt als project. Een project begin met een aanvraag, wordt geleid
door een projectleider, bevat een begroting en een plan, wordt tijdens uitvoering begeleid
door lokale contacten en wordt afgesloten, zowel administratief als financieel.
Projectbezoek
Jaarlijks wordt van alle lopende projecten en nieuwe projectaanvragen beoordeeld of een
bezoek nuttig of noodzakelijk is, om de voorgang of projectvraag vast te stellen en/of zaken
af te stemmen met de lokale betrokkenen. Aan de hand daarvan worden de locaties bezocht.
In 5 t/m 13 november 2021 heeft een bezoek aan verschillende projectlocaties en contactpersonen in Oekraïne plaatsgevonden.
Tijdens deze reis hebben de bestuursleden C. Boot, J.B. Oudijn en A.M. Roelofse projectlocaties in de volgende plaatsen bezocht:

 Nagydobrony (kindertehuis en school);

 Kysdobron (gypsy-school en speeltuin);

 Csonkapapi (missiecentrum);

 Kosliv (kerk);

 Hetyen (gehandicaptenzorg);

 Mohyliv-Podilskyi (hulpverleningscentrum);

 Botragy (gypsy-school);

 Vinnytsa (gaarkeuken);

 Czernije (gypsy-school);

 Bratslav (holocaustmuseum);

 Dobron (gymnasium/school);

 Tulchin (bezoek holocaust-overlevende);

 Ruski Komarivtsi (kerk/school);

 Bershad (synagoge);

 Dumiscjo (gypsy-school);

 Bila Tserkva Joodse school.

 Thelek (gypsy-school);
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2.2

Projecten 2021
Goulash party
Ook in 2021 heeft vanwege de corona-crisis geen goulash-party gehouden. Normaal gesproken wordt jaarlijks door en voor werknemers van BOOT Organiserend Ingenieursbureau
eigen gemaakte Goulash-soep gegeten en informatie gedeeld over de lopende projecten in
Oekraine.
In plaats daarvan is een borrelactie georganiseerd, waarbij een borrelpakket gekocht kon
worden voor tijdens een digitale borreldate onder de werknemers. De opbrengsten van deze
borrelpakketten is gebruikt voor een gaarkeuken in Vinnytsa.
Projecten
Naast de algemene steun aan de stichting Small Miracles voor hun werkzaamheden in Oekraine en Hongarije, heeft de Stichting BOOT Development Foundation (Stichting BDF) een
bijdrage geleverd aan de isolatie en herstel van het schoolgebouw, renovatie sportvelden,
ontwerp en inrichting tuin logeershelter in Nagydobrony. Aan het kindertehuis in Nagydobrony is ook een bijdrage gegeven naar aanleiding van de feestdagen. Het gymnasium ter
plaatse is geld gegeven voor nieuwe onderwijsdoelen op het gebied van afvalscheiding.
Verder is een bijdrage gegeven ten bate van gehandicaptenzorg in Hetyen en veiligheidsvoorzieningen in de scholen Kisdobron en Thelek. In de school in Thelek is ook herstel van
een wasruimte mogelijk gemaakt. In Botragy is op een Romakamp een weg hersteld.
Via de stichting Christenen voor Israël hebben wij het hulpverleningscentrum in Vinitsja
voorzien van een nieuwe voorzieningen in de keuken. Voor een school in Bila Tserkva is een
geldelijke bijdrage gegeven voor herstel en aan een school in Nicolaev en in Shargorod zijn
muziekinstrumenten gegeven. Voor een hulpverleningscentrum in Mohyliv-Podilskyi is ten
bate van een toegangspad een bijdrage gegeven.
Aan Stichting Hulp Oost Europa is een bijdrage gegeven aan hun Project Winterhulp. Aan de
Stichting Hart voor de Oogst is een bijdrage geleverd ten bate van inrichting buitenterrein
ouderen- en kinderopvang Moldavië.
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3

Financiën

3.1

Inkomsten
Het beschikbare budget is volledig afhankelijk van de inkomsten van giften.
Inkomsten over 2021 waren afkomstig van:

 Donatie vanuit BOOT Organiserend ingenieursburo BV;
 Giften van particulieren en/of derden;
 Opbrengsten van borrelactie.
De inkomsten over het kalenderjaar 2021 bedroegen € 55.988.
3.2

Uitgaven
De uitgaven en toekenning van projectbudgetten zijn volledig afhankelijk en in lijn met het
beschikbare budget.
Uitgaven ten bate van projecten zijn verwoord in paragraaf 2.2. Overige uitgaven hadden
betrekking op interne kosten van Stichting BDF, zoals kosten KvK, website beheer, vergaderkosten en bankkosten.
De uitgaven over het kalenderjaar 2021 bedroegen € 51.620.
Hiervan is € 51.102 besteed aan hulpverlening en projecten (99,0%).
Zie voor nadere informatie de jaarrekening 2021, opgesteld januari 2022.

3.3

Resultaat
Mede naar aanleiding van de reis in november zijn de financiële bijdragen bij de projecten
ten opzichte van 2020 toegenomen. Mede daardoor zijn, ondanks de coronacrisis, uitgaven
vergelijkbaar aan de inkomsten over 2021.
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4

Communicatie
Ten behoeve van communicatie worden een aantal mogelijkheden ingezet.

4.1

Website
Via de website www.stichtingbdf.nl en www.bootdevelopmentfoundation.nl wordt contactinformatie, ontstaansgeschiedenis stichting, doelstellingen, beleid, bestuursleden, beloningsbeleid en financiële verantwoording gedeeld. Tevens wordt daarop verantwoording
gegeven over een groot deel van de lopende en afgeronde projecten.

4.2

App-groep
Vanwege de projectreis in november is een oude app-groep ten bate van een vorige reis
opnieuw in gebruik genomen. Tijdens de reis heeft via deze app-groep verslaglegging per
dag plaatsgevonden. Deelname aan deze app-groep is op basis van opgave en vrijwillig.
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