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Algemene Toelichting :  
 
Stichting Albania Support is op 08-10-2018 opgericht. 
Dit verslag betreft het overzicht van de activiteiten en financieel verslag 2021.  
In oktober 2018, werden de op dat moment bestaande activiteiten, ondergebracht in 
de stichting Albania Support. 
 
ANBI  
Stichting Albania Support heeft de ANBI status. Donaties en giften zijn,  
volgens de richtlijnen van de belastingdienst aftrekbaar voor uw 
inkomensbelasting. (op de website van de belastingdienst staan de specifieke details)  

 

Beleidsplan 2022-2024 
Op onze website www.albaniasupport.com kunt u het beleidsplan lezen en/of 
downloaden. 
 

Ontstaan Stichting Albania Support: 
 

Vanaf maart 2013, zijn Johan en Zwanie 
Duizendstra werkzaam als zendings-
ontwikkelingswerkers in de provincie 
“Kolonje” in Zuid-Oost Albanië. 
Na verloop van enkele jaren, en door 
toenemende activiteiten, is besloten om 
het werk wat reeds was opgebouwd onder 
te brengen in de vorm van een stichting. 
In oktober 2018 is  
stichting Albania Support opgericht. 
Johan en Zwanie Duizendstra hebben de 
dagelijkse leiding van alle activiteiten van 
de stichting. Ongeveer 8 maanden per jaar 
wonen en werken ze in Albanië en de 
andere maanden werken ze vanuit 

Nederland. Samen met de bestuursleden promoten ze het werk en bouwen aan een 
team van mensen die het werk een warm hart toedragen. In de afgelopen jaren 
hebben Johan en Zwanie een aantal Albanezen gevonden die lokaal bekend zijn en een 
hart voor mensen in nood hebben. Voor de uitvoering is het van groot belang om 
samen te werken met lokaal bekende Albanezen. Inmiddels is een klein maar 
betrouwbaar team van medewerkers ontstaan, die zich met hart een ziel inzet voor 
mensen om hen heen. 
 
Ons logo en “motto” 
Met ons logo beelden we uit dat verbondenheid en relatie 
de belangrijke uitgangspunten zijn. We gebruiken de leus 
“Hulp die aankomt” als ons motto. Door korte lijnen, 
kunnen we heel specifiek hulp bieden. We kunnen daarmee 
garanderen dat “hulp” ook echt daar terecht komt, waar 
dat het meeste nodig is.   
 
 
 



4 
 
 
 

 
 
 

 
 
Werkgebied 
Stichting Albania Support is hoofdzakelijk werkzaam in Zuid-Oost Albanië. 
Het activiteitencentrum staat in Erseke, de hoofdstad van de provincie 
Kolonje gelegen op ruim 1000 meter boven zeeniveau. Deze provincie is gelegen in 
een berggebied en geïsoleerd gelegen ten opzichte van de hoofdstad Tirana. Naast dit 
vaste werkgebied, ondersteunen we, waar mogelijk, andere kerken en organisaties 
buiten deze provincie.  

 
Samenwerking: 
Alleen met de financiële support van vrienden, kerken en diverse organisaties, zijn wij 
in staat om onze hulpprogramma’s in Albanië uit te voeren. We zijn dankbaar voor die 
steun. We houden onze achterban betrokken bij het werk en versturen nieuwsbrieven, 
zijn zichtbaar en actief op internet of komen persoonlijk vertellen over de voortgang en 
ontwikkeling van het werk in Albanië. In de loop van de jaren zijn diverse mensen die 
het werk ondersteunen op bezoek geweest in Albanië, om zich lokaal te verdiepen in 
de cultuur en de uitvoering van de diverse werkzaamheden. We doen er alles aan, 
binnen onze mogelijkheden, om giften en donaties te besteden daar waar het meest 
nodig is. Giften voor een specifieke doel gegeven worden gegarandeerd ook aan dat 
doel besteed. 
 
In Albanië werken we o.a. samen met: 
- een kerk in de plaats Vreshtas (70km van Erseke) 
- een kerk in Korca (45km van Erseke) 
- een kerk in Leskovik (45km van Erseke) 
 
Vanuit Nederland werken we o.a. samen met: 
- Familiekerk “De Fakkel” in Utrecht 
- Kerk in Nesselande, Rotterdam 
- Enkele kerken die eens per jaar het werk ondersteunen met een collecte 
- Stichting Hoop voor Albanië 
- Diverse bedrijven 
- Een groep particuliere sponsors / donateurs 
 

Sinds enkele jaren zijn we een partner-
organisatie van Stichting Mensenkinderen. 
Met hun hulp kunnen we veel projecten 
uitvoeren. 

 
 
 
 
 

Erseke, aan de voet van de bergrug Gramozi die de grens vormt met Griekenland 
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Activiteiten met een specifiek doel: 
 

Voedselhulp 
Kookprogramma 
Stookhout 
(Para-) Medische hulp 
Sponsorprogramma 
Landbouwproject 
Kledingmagazijn 
Renovatie Projecten 
Renovatie Activiteitencentrum  
Diverse projecten 
Hulp op Maat 

 
Activiteitencentrum Erseke:  
 

Kerk Nehemia 
Grote keuken 
Douches 
Wasserette 
Werkplaats 
Opslag 

 

 
Verslag Activiteiten 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beperking uitvoering van de activiteiten in 2021: 
 
Impact “Covid” op ons werk in 2021 
De wereldwijde pandemie is uiteraard ook niet 
voorbijgegaan in Albanië. 
Helaas waren de bezoeken aan huis minder mogelijk en 
vonden veel contacten plaats op afstand en op straat. 
We besteden graag tijd om bij mensen thuis op bezoek 
te gaan, maar helaas was dat slechts beperkt mogelijk. 
Ook de kerkelijke activiteiten lagen soms weken stil of 
konden alleen doorgaan met beperkende maatregelen. 
Johan en Zwanie Duizendstra en een flink deel van ons 
team hebben corona gehad, na enkele weken flink ziek 
te zijn geweest is iedereen weer hersteld. 
 
Economische impact 
De economische crisis, mede als gevolg van deze 
pandemie heeft ook in deze regio grote impact. Nog 
minder werk dan gewoonlijk en een overheid die niet of 
nauwelijks bijdraagt aan deze nood. Een voorzichtig 
positief punt is dat de lokale burgemeester ons als 
organisatie met grote regelmaat benadert om mensen te 
bezoeken en te helpen.  
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Kookprogramma “Tafeltje dekje” 
 

Vanaf half 2020 koken we 3x per week in 
de centrale keuken een maaltijd. Deze 

maaltijd wordt thuis bezorgd. Gemiddeld 
kregen 13 mensen deze maaltijd 

thuisbezorgd. Deze mensen betalen een 
kleine eigen bijdrage van 150 lek / €1,20 
per maaltijd. In deze groep mensen zijn 

oudere alleenstaande mannen die normaal 
zelf nooit zouden (kunnen) koken, enkele 
ouderen met een handicap of mensen die 
ziek zijn en zelf niet of nauwelijks in staat 
zijn om voor zichzelf te koken. Een vaste 

groep vrouwen, met name 
vanuit de kerk Nehemia, kookt deze 

maaltijden. Deze vrouwen krijgen per 
ochtenddeel een vast bedrag als 

vrijwilligers bijdragen. 
 

Voedselhulp: 
 
In de provincie “Kolonje”, een bergachtige gebied 
liggen vele dorpen en gehuchten. In 2021 kregen 
74 huishoudens in 19 dorpen maandelijks een 
voedselpakket. Een deel van deze groep mensen 
kan met een door ons verstrekte “voedselbon” 
hun eigen inkopen doen bij de door ons 
geselecteerde winkels, een ander deel krijgen een 
door ons samengesteld voedselpakket. In en 
vanuit een kerk in Vreshtas kregen 24 
huishoudens een voedselpakket en vanuit de kerk 
in Korca kregen 10 huishoudens een 
voedselpakket. De mensen in dit programma, 
behoren tot de groep mensen met de minste 
mogelijkheden tot ontwikkeling of uitzicht op 
verbetering. Iedereen in dit programma wordt 
minimaal 2x per jaar door ons team thuis 
bezocht, van elk gezin of persoon hebben we een 
dossier met daarin de actuele situatie over het 
aantal personen in het huishouden, inkomens 
zoals economische steun, pensioen of werk e.d. 
Alle aankopen voor deze voedselhulp worden in 
diverse winkels gedaan, om daarmee tevens de 
lokale economie te kunnen steunen. Voor dit 
voedselprogramma ontvangen we specifieke 
doelgiften via Stichting Mensenkinderen, die 
volledig worden besteed aan dit doel. 
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Stookhout: 
Het klimaat kent warme zomers en koude winters (35 plus tot -23℃) Stookhout is een 
eerste levensbehoefte, maar voor veel mensen nauwelijks te betalen. In vrijwel alle 
huisjes wordt alleen één kamer van het huis verwarmd met hout gestookte 
kook/warmhoud toestellen. Het stookhoutproject loopt altijd van het najaar tot het 
voorjaar van het volgende jaar. Eind 2020 konden we 180m3 hout aankopen, zagen en 
verspreiden. In januari en februari 2021 kregen de mensen in dit programma een 2e 
en 3e keer stookhout. In november en december 2021 kregen de mensen in dit 
programma opnieuw stookhout en in de eerste maanden van 2022. 
Winter 2020-2021 hebben we in totaal ruim 450m3 stookhout kunnen rondbrengen 
naar 80 gezinnen en verwarming voor 2 kerken in Leskovik en Korça. Naast deze 
belangrijke hulp die we mensen kunnen geven, zijn er ook diverse mensen aan het 
werk, wat hen weer inkomsten oplevert. Giften en donaties voor de aanschaf en 
verspreiding van dit stookhout worden volledig aan dit doel besteed. 
 
(Para-) Medische hulp: 
(Para-) Medische hulp bestaat o.a. uit de aanschaf van medicijnen of doktersbezoek. 
Mensen stellen noodzakelijk doktersbezoek uit aangezien deze personen geen geld 
hebben voor mogelijke medicijnen. Voor een aantal diabetes patiënten regelen we de 
betaling van doktersbezoeken en middelen om o.a. de bloedsuikerspiegel te 
controleren. Voor enkele anderen regelen we stoma materialen of de betaling daarvan. 
We konden enkele rolstoelen, een rollator en stokken doneren of tijdelijk uitlenen na 
o.a. een operatie of ongeluk.  
 
Met enige regelmaat ondersteunen we mensen, veelal met een beperking, bij de 
aanvraag voor een uitkering. Bij het lange traject voor een aanvraag helpen we bij het 
bezoeken van dokters en medische keuringskantoren en helpen we bij het invullen van 
de diverse noodzakelijke documenten.  
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Sponsorprogramma: 
Sinds 2020 kunnen sponsoren een kind of een oudere, een alleenstaande of een gezin 
ondersteunen met een maandelijks donatie van €33,- Eind 2021 werden er 24 
kinderen, 2 ouderen, 1 alleenstaanden en 5 families in Albanië 
gesponsord. Wij zorgen dat de donaties terecht komen op de 
juiste plek en bezoeken deze mensen minimaal 2x per jaar.  
1x per jaar ontvangen donateurs een update per e-mail en 
foto’s van diegene die ze sponsoren. Sponsor zijn of worden is 
heel specifieke en doelgerichte hulp. Veel sponsoren helpen met 
extraatjes rondom de verjaardagen en/of feestdagen. Voor 
sponsoren vanuit Nederland bestaat altijd de mogelijkheid om 
hun sponsorkind / of families te bezoeken in Albanië. 
 
Landbouwproject: 
In 2019 zijn we begonnen met proefproject waarbij lokale boeren hulp kregen bij 
voorlichting en financiering van het opnieuw in gebruik nemen van braak liggende 
akkers. Met behulp van een donatie voor micro-financiering werden 3 boeren in staat 
gesteld om hun akkers te gaan (her)gebruiken voor het voorbewerken en zaaien/poten 
van o.a. mais, aardappelen en inzaaien van grasland. Het doel is mensen in staat te 
stellen, gedeeltelijk of geheel, in hun eigen onderhoud te gaan voorzien.  
In 2021 was de opbrengst van veel landerijen vrijwel nihil. Een van de oorzaken is dat 
sinds eind 2020 alle (bron)water in de bergen opgevangen wordt en Erseke en diverse 
omliggende dorpen 24h per dag voorziet van drinkwater. Tot het moment van 
ingebruikneming van dit nieuwe watersysteem had iedereen hoogstens 2 uur per dag 
drinkwater. De tweede oorzaak was dat er in de winter 2020-2021 vrijwel geen 
sneeuw was gevallen in de bergen en in de zomer 2021 is er in bijna 4 maanden geen 
regen gevallen. Vrijwel al het ingezaaide gras (een soort winterharde klaver) is volledig 
verdord. Onder betere omstandigheden brengt dit grasland 3x per jaar gras op wat in 
hooibalen verwerkt kan worden. In de loop van 2022 zullen we onderzoeken of-en zo 
ja op welke wijze het programma voortgezet kan worden / of mogelijk beeindigt. 

 
Kledingmagazijn: 
In ons activiteitencentrum hebben we een 
kledingmagazijn met (kinder)-kleding en schoenen. 
Ouders en kinderen kunnen we hiermee in staat 
stellen om kleding of/en schoenen te komen passen en 
uitzoeken. Ook de kerken in Vreshtas, Leskovik en 
Korca kunnen we hiermee helpen. Per jaar worden er 
flinke hoeveelheden kleding uitgedeeld, dit is mede-
mogelijk dankzij een werkgroep in Nederland die 
kleding verzamelt en uitzoekt. Op het moment dat 
onze beperkte voorraad op is, kunnen we een verzoek 
doen om dozen met kleren via Hoop voor Albanië naar 
Tirana toe te brengen.  
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Renovatie projecten: 
Albanië heeft dagelijks lichte aardbevingen, soms zijn deze zwaarder. Deze bevingen in 
combinatie met de vroeger gebruikte bouwstijl heeft grote impact op de met name 
vrijstaande huisjes. Langzaam zakken muren scheef, breken de plafonds en 
dakconstructie los. Soms leidt dit vrij snel tot instortingsgevaar met alle gevolgen van 
dien. 
Ook ouderdom of houtrot levert soms grote problemen op. In vrijwel alle gevallen zijn 
bewoners zelf (financieel) niet in staat om reparaties te kunnen uitvoeren, laat staan 
dat ze in staat zijn een compleet nieuw dak te bekostigen. Sinds zomer 2019 proberen 
we ieder jaar 1 of meerdere huisjes geheel of deels op te knappen of te renoveren. In 
de zomer van 2021 hebben bij een weduwvrouw een zijmuur herbouwd, een compleet 
dak en plafonds geplaatst en het badkamertje en elektra vernieuwd. Alleen met de 
hulp van diverse donateurs kunnen zulke vrij grote projecten worden gerealiseerd. Dit 
project koste ruim €8500,- waarvan €6000 betaald kon worden uit doelgiften en het 
andere deel uit de algemene giften voor de stichting. Voor 2022 staat een renovatie 
gepland voor een zwaar verwaarloosd huisje in het gehucht Kodras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Diverse projecten / Hulp op maat 
Algemeen: 
Tijdens de bezoeken van de diverse families komen we geregeld situaties tegen die 
een oplossing nodig hebben. Het vervangen van een raam, aanpassing van elektra, 
installatie of vernieuwing van sanitaire voorzieningen. Deze projecten worden betaald 
vanuit de algemene giften die via de stichting binnen komen. 
Schoolmaterialen: 
In het afgelopen jaar konden we enkele scholen voorzien van schoolmeubels en op 
diverse scholen computers plaatsen. Ook in Albanië werd door de pandemie veel les 
gegeven via internet. Voor veel gezinnen was dit een groot probleem. Bij ruim 15 
kinderen konden we thuis een compleet geïnstalleerde computer brengen inclusief een 
tafel en stoel. Met de hulp van Hoop voor Albanië konden we 3 scholen voorzien van 
materialen voor gymnastieklessen, basketbalkorven, een brug met gelijke liggers, 
matten etc. 
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Medische hulp: 
 
Chemokuur: 
1 vrouw konden we financieel ondersteunen met een bedrag van €375,- bij het 
ondergaan van een Chemokuur behandeling in Tirana. Op dit moment gaat het goed 
met haar. 
 

Gehoorapparaten: 
Voor een jonge man konden we het 
voortraject en uiteindelijke aanschaf van 2 
gehoorapparaten financieren. Van jongs af 
aan kon hij vrijwel niet horen en daarmee 
was ook zijn spraak niet goed ontwikkeld. 
Zowel hijzelf als zijn ouders zijn enorm 
dankbaar voor deze mogelijkheid. Het 
benodigde bedrag van ruim €1300,- 
hadden ze zelf nooit kunnen opbrengen. 
 
   

Behandeling Orthodontist: 
Een jonge vrouw vanuit Erseke, die studeert in Tirana kreeg ernstige problemen met 
haar tanden en vooral haar kaken. Een snelle aanpak met behulp van beugels en 
verwijderen van diverse tanden en kiezen konden een grotere ingreep voorkomen. We 
konden haar ondersteunen met een bedrag van €1480,-. Voor Nederlandse begrippen 
een relatief klein bedrag met echter grote positieve uitwerking op het leven van deze 
vrouw.  
 
Tandartssanering project: 
Veel van de volwassenen die wij kennen 
hebben een uitermate slecht en verwaarloosd 
gebit.  Om te voorkomen dat de kinderen van 
deze mensen dezelfde gebitsproblemen krijgen 
worden 20 kinderen en jongvolwassenen door 
een tandarts behandeld. Meestal gaat dit over 
slecht onderhouden tanden, met veel gaatjes 
of tanden en kiezen die getrokken moeten 
worden. Door de covid regels heeft dit project 
wat vertraging opgelopen. In de loop van 2022 
verwachten we dit project te kunnen afsluiten. 
 
Jeugdprogramma Leskovik: 
De kerk in Leskovik heeft op zaterdag en op een doordeweekse avond 
jeugdactiviteiten. Samen spelletjes doen, pingpongen of knutselen. Aangezien de kerk 
zelf nauwelijks over fondsen beschikt konden we deze kerk helpen met €1350,-. 
Inmiddels zijn er activiteiten materialen gekocht, een printer en enkele kasten om de 
materialen te kunnen opslaan. 
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Activiteitencentrum  

 
Huidige huurpand 
Op korte afstand van het centrum van Erseke, huurt 
de stichting een modern gebouw met enkele 
verdiepingen. De naam van dit gebouw is “De Bron”.  
Eén verdieping is in gebruik door de “Nehemia” kerk 
Op de benedenverdieping is een eetzaal en een grote 
keuken en tevens enkele douches en de wasserette 
in gebruik voor de diverse activiteiten. 
 
 
 
 

Aankoop toekomstig activiteitencentrum  
In de laatste week van 2020 ontvingen we een 
donatie van €125.000 om ons oude magazijn te 
kunnen aankopen en het gehele pand te verbouwen. 
Het gehele pand moet gerenoveerd worden en is een 
meerjarenplan. Met enkele jaren wordt dit het 
Activiteitencentrum en vrijwel alle activiteiten 
kunnen dan worden ondergebracht in één pand. De 
globale planning is de renovatie af te ronden in zomer 2025. De naam voor het 
activiteitencentrum wordt “Qendra Burimi” vertaald “Centrum De Bron” In 2021 zijn 
we voortvarend begonnen aan de renovatie. 70% van de tussenvloeren zijn 
vernieuwd, 10 ramen inmiddels vervangen en een derde deel van het dak is inmiddels 
vernieuwd. Met het vernieuwen en verhogen van het dak, wordt er een 3e verdieping 
geplaatst. De voorlopige planning is dat in de zomer van 2023 de kerkelijke 
activiteiten, de centrale keuken en de badkamers en wasserette in dit gebouw in 
gebruik kunnen worden genomen. Een deel van het werk verloop enigszins traag 
aangezien er weinig vakbekwame en zelfstandige werkende mensen zijn in Erseke. De 
complete renovatie wordt uitgevoerd door Johan met behulp van mensen die hand- en 
spandiensten kunnen verrichten. Door alle economische ontwikkelingen zijn de 
materiaalkosten enorm gestegen die uiteraard niet in de calculatie was opgenomen, 
een prijsstijging voor bouwmaterialen van wel 40%.  
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Kerkontwikkeling “Nehemia kerk Erseke”  
We doen ons werk vanuit Christelijke grondslag en ons 
geloof in Jezus Christus als zoon van God. Zelf 
overtuigd van deze liefde van God voor ons als 
mensen, willen we mensen vertellen over deze liefde. 
In januari 2019 zijn Johan en Zwanie Duizendstra 
samen met een Albanees echtpaar een evangelische 
kerk gestart met de naam “Nehemia”. Deze kerk heeft 
onderdak in het activiteitencentrum in Erseke. 
Het Albanese echtpaar functioneert als voorgangers, 
mensen met een hart voor andere mensen. Inmiddels 
zijn we een groeiende kerk met allerlei activiteiten, 

kerkdiensten, mannen en vrouwen bijeenkomsten, gezamenlijke maaltijden e.d. Ruim 
de helft van de kerkgangers komt van buiten Erseke. Sommige bezoekers lopen 1,5 
uur om de diensten te bezoeken. In 2021 hebben we een transport georganiseerd voor 
mensen die vanaf verder gelegen dorpen naar de kerk toe willen komen. Inmiddels zijn 
we op zoek naar meer transport oplossingen aangezien het aantal mensen dat naar de 
kerk wil komen, vanuit diverse dorpen gestaag groeit. Gemiddeld bezoeken 50-70 
mensen de wekelijkse samenkomsten, mede afhankelijk van het weer en de 
seizoenen. 
 
De voorganger van de kerk in Korca, de kerk waar we mee samenwerken, komt 
gemiddeld 1x per maand spreken in de Nehemia kerk in Erseke.  
 
Door de pandemie was de kerk wisselend open en gesloten. Leidraad was met name 
het aantal vastgestelde besmettingen. In de tuin van het activiteiten centrum hebben 
we een afdak gebouwd en enkele maanden konden we de kerkdiensten in de openlucht 
houden. Vanaf oktober hebben we de kerkdiensten verplaatst naar een grote zaal 
zodat afstand beter te bewaken was. Ook regels m.b.t. mondkapjes en andere hygiëne 
maatregelen hebben we zo goed als mogelijk nageleefd. 
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Bestuurszaken 
 
Wisseling bestuursleden 
In 2021 zijn enkele bestuursleden afgetreden. Willem van Huisstede, Jaap Priester en 
Gerard Wesselink waren betrokken bij de oprichting van de stichting en hebben in 
2021 hun taken neergelegd. We zijn dankbaar voor hun inzet in de afgelopen jaren! 
Marnix Colijn, Miranda Glasbergen en Zwanie Priester zijn in 2021 toegetreden als 
nieuwe bestuurders van stichting Albania Support. 
 
 
Bestuursleden: 
 
Johan Duizendstra      Voorzitter 

Zwanie Priester               Penningmeester  

Miranda Glasbergen         Secretaris 

Marnix Colijn              Bestuurslid 

 
 
Beloningsbeleid 
 
Bestuur 
Bestuursleden werkzaam voor de stichting krijgen geen onkostenvergoeding of 
beloning voor hun inzet. 
 
 

Vrijwilligers 
Johan en Zwanie Duizendstra, de oprichters van de stichting, werken als vrijwilliger 
voor de stichting. Zij voorzien grotendeels in hun eigen onderhoud. Hun onkosten 
gemaakt voor het verblijf in Albanië en activiteiten voor het werk van de stichting 
worden vergoed. 
 
Lokale werkers 
Lokale werkers worden alleen betaald als dit deel is van een specifiek project. Werkers 
voor bijvoorbeeld het voedselprogramma, kookprogramma en houtprogramma e.d. 
krijgen een vrijwilligersbijdrage voor hun werkzaamheden volgens lokale tarieven.  
 
 

Donaties en doelgiften 
Doelgiften 
Diverse giften of donaties zijn voor een van tevoren vastgesteld doel bij elkaar 
gebracht. Alle giften die gemerkt zijn met een “specifiek” doel worden voor dit 
bestemde doel gebruikt. Per project wordt dit verantwoord in een financieel verslag. 
 
Algemene giften 
Giften die als algemene gift binnenkomen worden besteed aan de algemene 
activiteiten. De huur van magazijn en activiteiten centrum, het rijdend houden van de 
auto’s, kleine projecten en kosten voor promotie/ website etc. 
 
ANBI 
Stichting Albania Support heeft een erkende ANBI status.  
(voor exacte richtlijnen verwijzen we u naar de website van de belastingdienst) 
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Balans
Vaste activa
Gebouwen en terreinen

Magazijn (op 15-1-2021 aangekocht  
om te verbouwen tot het nwe 
activ.-centrum op het adres: Rruga 
Sali Butka, Ish Tregetia, 7401 
Erseke, Kolonje, Albanie)

€ 125.000,00 € 0,00 € 0,00

Inrichting € 2.500,00 € 3.500,00 € 0,00
Inventarissen € 2.500,00 € 4.000,00 € 0,00
Vervoermiddelen

Rode volkswagen Crafter met 
dubbele cabine en huifop-bouw 
en kenteken AB-254-AC uit het  
bouwjaar 2007

€ 7.500,00 € 9.500,00 € 0,00

Blauwe Ford Transit met dubbele 
cabine en kenteken AA-496-TE uit 
het bouwjaar ?

€ 1.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00

Totaal vaste activa € 138.500,00 € 19.000,00 € 4.000,00

Vlottende activa
Vorderingen € 0,00 € 0,00 € 0,00
Liquide middelen
    ING Nederland € 83.290,43 € 154.362,31 € 19.199,61
    Raiffeisen Albanië € 20.133,25 € 32.227,00 € 12.472,78
    Cash € 5.128,02 € 8.733,35 € 4.715,48
    Koersverschil € 0,00 -€ 127,31 -€ 0,51
    Voorschot (zie 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal vlottende activa € 108.551,70 € 195.195,35 € 36.387,36

Totaal vaste en vlottende  activa € 247.051,70 € 214.195,35 € 40.387,36

Passiva
Eigen vermogen € 247.051,70 € 214.195,35 € 40.387,36
Schulden € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal Passiva € 247.051,70 € 214.195,35 € 40.387,36

Staat van baten en lasten
Baten
Algemene inkomsten € 28.872,06 € 39.887,50 € 16.727,06
Sponsorprogramma € 12.370,00 € 9.715,00 € 8.561,44
Doelgiften projecten € 77.729,30 € 201.280,95 € 81.346,55
Totaal baten € 118.971,36 € 250.883,45 € 106.635,05

Lasten
Algemene uitgaven(zie 1) -€ 27.428,19 -€ 31.506,90 -€ 20.225,14
Sponsorprogramma -€ 11.349,47 -€ 8.590,44 -€ 7.463,82
Besteding projecten -€ 41.837,35 -€ 51.978,12 -€ 42.583,48
Afschrijvingen -€ 5.500,00 -€ 2.000,00 -€ 1.500,00

Totaal lasten -€ 86.115,01 -€ 94.075,46 -€ 71.772,44

Saldo baten en lasten € 32.856,35 € 156.807,99 € 34.862,61

N.B.: Vanaf 2019 heeft de stichting geen leningen en geen schulden meer !

(1)Toelichting op algemene uitgaven in 2021
Overhead kosten € -6.473,55 Huurkosten van de panden, nuts- en internetkosten, telefoonkosten,

 kantoorartikelen,autokosten, zoals verzekering, keuring en reparaties
Kosten activiteiten € -20.954,64 Kosten Activiteitencentrum, Brandstof, Kleine projecten, 

vergoeding Vrijwilligers, Kerkelijke activiteiten
Totaal € -27.428,19

(1)Toelichting op algemene uitgaven in 2020
Overhead kosten € -7.853,87 Huurkosten van de panden, nuts- en internetkosten, telefoonkosten,

 kantoorartikelen,autokosten, zoals verzekering, keuring en reparaties
Kosten activiteiten € -23.653,03 Kosten Activiteitencentrum, Brandstof, Kleine projecten, 

vergoeding Vrijwilligers, Kerkelijke activiteiten
Totaal € -31.506,90

(1)Toelichting op algemene uitgaven in 2019
Overhead kosten € -6.878,37 Huurkosten van de panden, nuts- en internetkosten, telefoonkosten,

 kantoorartikelen,autokosten, zoals verzekering, keuring en reparaties
Kosten activiteiten € -13.346,77 Kosten Activiteitencentrum, Brandstof, Kleine projecten, 

vergoeding Vrijwilligers, Kerkelijke activiteiten
Totaal € -20.225,14

over 2021 over 2020 over 2019

31-dec-21 31-dec-20 31-dec-19
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Een afgedrukte versie van dit jaarverslag is opvraagbaar  

via emailadres: info@albaniasupport.com   


