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Inleiding 

Het bestuur van Stichting Proplan te Gouda biedt u hierbij het jaarverslag 2011 aan. 

 

In tegenstelling tot het voorgaande jaar konden de beschikbare middelen hoofdzakelijk worden 

ingezet voor structurele en incidentele ondersteuning. Noodhulp in verband met natuur- of andere 

rampen is niet aan de orde geweest. 

De grootste ramp in 2011 voltrok zich in Japan, waar een aardbeving, gevolgd door een tsunami en 

een nucleaire ramp veel leed en nood heeft veroorzaakt. Japan is echter een land met een sterke 

eigen economie en behoort daarom niet tot de doelgroep of het doelgebied van Stichting Proplan in 

haar ondersteunende taken. Waarmee overigens van de ernst van wat zich daar heeft afgespeeld 

niets wordt afgedaan. 

Wat deden we wel?  

Uitgangspunt is dat Stichting Proplan altijd probeert een helper te zijn voor hen die geen helper 

hebben, wat ook onze missie is. 

 

Helaas moeten we vaststellen, dat er in deze wereld nog ontzettend veel mensen zijn die voldoen 

aan deze voorwaarde om voor ondersteuning door Proplan in aanmerking te komen. Vele miljoenen 

mensen meer dan Proplan met haar beperkte omvang en schaarse middelen kan bereiken. 

De gedachte zou kunnen opkomen dat wat je wel kunt doen nauwelijks iets helpt. Dat is echter niet 

de manier waarop Proplan er in staat. 

We zijn dankbaar voor datgene wat we wél kunnen en konden doen, ook in 2011. Al is het dan 

kleinschalig en met (relatief) schaarse middelen: er zijn toch heel veel mensen die we konden 

troosten of zelfs blij maken met de middelen die ons door gulle gevers zijn toevertrouwd. 

Opnieuw was het gebied, dat we maar blijven aanduiden als “het voormalig Joegoslavië” (Bosnië, 

Servië, Krajina) speerpunt van veel van onze acties.  

Het project “Van Keuterboer tot Zuivelboer”kon worden afgerond, opnieuw kon het ouderenproject 

een jaar lang worden voortgezet en in de omgeving van de plaats Brcko kon heel veel individuele 

hulp worden verleend aan mensen die zich in een nagenoeg uitzichtloze positie bevonden. 

Verder kon opnieuw een aantal mensen worden geholpen bij de (wederop)bouw van hun woning. 

De genoemde projecten zijn de financieel omvangrijkste in dit gebied, op kleinere schaal werd nog 

veel andere ondersteuning gegeven. 
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De ondersteuning met een bedrag van € 10.000 voor de bouw van een school in Pakistan mag hier 

zeker niet onvermeld blijven. 

Het bestuur van Stichting Proplan realiseert zich terdege dat het verstrekken van hulp aan de meest 

armen op deze wereld alleen mogelijk is geweest door de gulle giften die zijn binnengekomen en die 

ons de middelen gaven om daar waar het meest nodig te worden ingezet. 

Uiteraard gaat de dank van het bestuur uit naar allen die in financiële zin hebben bijgedragen, maar 

daarnaast ook naar allen die een deel van hun tijd hebben geïnvesteerd in praktische hulp en 

ondersteuning. 

Vanuit de Christelijke achtergrond van Stichting Proplan geven wij u nog iets mee dat ver uitgaat 

boven de dank van het bestuur: “God heeft de blijmoedige gever lief” (2 Cor. 9:7). 

Laat dat voor iedereen een aansporing zijn om ons te blijven helpen waar dat mogelijk is. 

Het bestuur van Stichting Proplan. 
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Verantwoording 

Het in de statuten van Stichting Proplan vastgelegde doel is: 

a. het steunen van en/of participeren in kerkelijke, levensbeschouwelijke, humanitaire, 
charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen, 
organisaties en/of activiteiten, alsook het scheppen, steunen en/of in stand houden van 
fondsen en middelen daarvoor; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Werkwijze in de praktijk 

Om aan deze doelstelling inhoud te geven zet Stichting Proplan o.a. eigen projecten op in voormalig 

Joegoslavië en ondersteunt andere organisaties met een gelijke of aanverwante doelstelling  bij door 

hen opgezette projecten, waar ook ter wereld.  

De  ondersteuning geldt met name (maar niet uitsluitend) instellingen die vanuit hun christelijke 

bewogenheid projecten op het gebied van zending, evangelisatie en hulpverlening aan mensen 

opzetten. 

Waar mogelijk en nuttig wordt zoveel mogelijk samengewerkt met bestaande deskundige 

organisaties om de hulp zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.  Bij veel projecten treedt de 

heer Willem Pronk als voorzitter namens Stichting Proplan op als contactpersoon. 

In 2011 is naast de genoemde gebieden in voormalig Joegoslavië en Pakistan structurele hulp 

verleend in Tanzania (afronding waterproject), Kongo, India, Zuid Soedan en Suriname. Kleinschaliger 

kunnen worden genoemd: Ghana, Cambodja, Zuid-Afrika/Swaziland. 

 

Eigen projecten.  

De gevolgen van de oorlog in voormalig Joegoslavië zijn voor vele mensen nog dagelijks voelbaar. 

Soms zijn er nauwelijks middelen van bestaan en blijkt het moeilijk om iets op te zetten in eigen 

kracht, zonder hulp van buitenaf. Kortom: veel uitzichtloze situaties. 

Proplan probeert door de opzet van projecten mensen weer uitzicht te bieden op werk, inkomen en 

(helaas nog beperkte) sociale voorzieningen. Het in 2011 afgeronde project “Van Keuterboer tot 

Zuivelboer” is daarvan een voorbeeld, precies zoals eerder als het “Camping- en pensioenproject in 

Cigoc. Het is verblijdend om te zien, dat deze pogingen slagen, wat bijvoorbeeld blijkt uit gestage 

groei op eigen kracht van de activiteiten in Cigoc.  

In 2011 is op bescheiden schaal een tunnelkassenproject opgestart om mensen de gelegenheid te 

geven maximaal van de meteorologische omstandigheden van hun land te profiteren en zoveel 

mogelijk oogsten binnen te halen. In 2012 zal dit project verder worden uitgebreid. 

Soms wordt de ondersteuning verleend in de vorm van een microkrediet wat door de ondernemer 

weer wordt terugbetaald, waarna deze middelen opnieuw kunnen worden ingezet om weer anderen 

te helpen. (zgn. Revolving Fund). 

Om toe te zien op een verantwoorde inzet van de middelen maakt Proplan gebruik van de diensten 

van een vaste contactpersoon, Rasim Lemozovic, die veel activiteiten coördineert en regelmatig 

verslag uitbrengt over de voortgang. 
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Overige ondersteuning 

Al jarenlang stelt Proplan geld beschikbaar aan een kleine christelijke kerk in Samobor (Kroatië) om 

de meest vergeten ouderen van Europa op te zoeken in een regio die bekend staat als de Kordun. 

Deze regio ligt pal tegen de Bosnische grens en als gevolg van de oorlog is de bevolking gevlucht. 

Gaandeweg zijn de ouderen teruggekeerd maar hun kinderen zijn vaak  daar gebleven waar ze naar 

toe zijn gevlucht. Een maandelijks bezoekje aan deze ouderen en wat eten achter te laten geeft een 

beetje licht in hun armzalige bestaan. 

Verder wordt kinderwerk ondersteund, krijgen sommige kinderen de 

mogelijkheid om een opleiding te volgen, ondersteunen we een Roma-gezinnen 

en krijgen mensen in en om Brcko persoonlijke ondersteuning. 

Door betaling van een relatief klein bedrag kon een visueel gehandicapte jongen 

een oogoperatie ondergaan en voor de toekomst een normaal leven tegemoet 

zien. 

Een aantal zendelingen en hulpverleners wordt op persoonlijke titel ondersteund 

om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. 

Verder is bijgedragen in de transportkosten van goederen naar genoemde gebieden en waar nodig 

de aanschaf van hulpgoederen. 

 

Met de (mede) organisatie van een evangelisatieproject in Karlovac  (Kroatië), ondersteuning van het 

werk van Groot Nieuws Radio en andere evangelisatieacties en -organisaties laat Proplan zien vooral 

ook oog te hebben voor het Bijbelse principe “Niet bij brood alleen”. 

Om meer inzicht in het werk van Proplan mogelijk te maken werd in 2011 een film gemaakt waarin 

veel van de genoemde projecten aandacht krijgen. De kosten drukken uiteraard op de exploitatie, 

maar werden voor 50% gesponsord.  

Onder “Financieel overzicht” vindt u meer toelichting op de uitgevoerde of onderhanden projecten. 

Veel van de door Proplan gefinancierde hulp wordt in praktische zin uitgevoerd door het logistieke 

hulpcentrum “De Baanderij” te Gouda. De aankoop ,opslag en het transport  van hulpgoederen 

vinden via dit centrum voor hulporganisaties plaats. 

 

De Stichting probeert haar doelstellingen te bereiken zonder (noemenswaardige) 

overheadkosten.  Bestuur en vrijwilligers voeren hun taken volledig onbezoldigd uit, waardoor 

nagenoeg alle euro’s daadwerkelijk aan directe hulpverlening kunnen worden besteed!  

Voor zover er kosten in algemene zin worden gemaakt zijn deze vrijwel volledig gerelateerd 

aan de uitgevoerde projecten, dan wel aan promotie en fondsenwerving ten behoeve van Stichting 

Proplan. 

Voor 2012 zal het gevoerde beleid worden voortgezet.   

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties, subsidies, schenkingen en eventuele 

legaten. Stichting Proplan heeft de ANBI status waardoor giften fiscaal voor de belasting verrekend 

mogen worden. 

Ondanks de financiële crisis die er is hoopt het bestuur dat mensen hier zich blijven realiseren, dat de 

“crisis” voor andere mensen op deze wereld nog vele malen groter is en dat daarom een terugval  in 

giften moet  worden voorkomen of beperkt.  
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Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Nieuwsbrief, die een aantal malen per jaar verschijnt. 

Bezoek de site www.stichtingproplan.nl , ook om oude nieuwsbrieven in te zien en meld u aan voor 

gratis toezending in de toekomst. 

 

Het bestuur van Stichting Proplan wordt gevormd 
door: 
Voorzitter:   Willem Pronk 
Secretaris:   Wim de Kok 
Penningmeester:  IJsbrand Bol 
Adviseur en gastlid: Arie de Wild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

http://www.stichtingproplan.nl/
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Financieel overzicht 
 in € * 1000 in € * 1000   

Baten 2011 2010   

Vaste giften (toegezegd)   72   67   

Bestemmingsgiften   22 108   

Algemene giften   47 115   

Overige baten   18    11   

Subsidie NCDO     

Rentebaten     1      1   

 158 302   

Lasten     

Ondersteuning:     

Langlopend en structureel *)   83 159   

Kortlopend en incidenteel   48   75   

Persoonlijke ondersteuning   11   14   

Evangelisatie etc.     7   14   

Overige ondersteuning     6     6   

 155 268   

Overige uitgaven     

Algemene kosten     5     2   

 160 270   

     

Exploitatiesaldo    -2   32   

     

Het exploitatiesaldo is in mindering gebracht op de eerder gevormde reserves.   
Het saldo van de vrije reserves per 31 december 2011 bedroeg na genoemde afboeking  € 55.799.  
 
Toelichting op de afname van de omvang van ondersteuning: 
In de exploitatie van 2010 waren begrepen de noodhulp aan Haïti met de bijbehorende ontvangen 
giften, alsmede eenmalige gift van zeer substantiële omvang.  

     

     

  

     

     
  


