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Voorwoord van het bestuur 

Voor u ligt het verslag van Stichting Parwin over het jaar 2016. In dit jaarverslag kunt u lezen wat er 

zich het afgelopen jaar binnen de stichting heeft afgespeeld en legt het bestuur verantwoording af 

over zijn werkzaamheden.  

Door de grote toestroomt van vluchtelingen was het jaar 2016 een bewogen jaar. De 

vluchtelingenproblematiek staat zoals we weten de afgelopen jaren in het middelpunt van de 

belangstelling. Wij proberen de vluchtelingen ter plekke te helpen, door hen te voorzien van de 

nodige goederen. Op deze manier proberen wij als stichting het de vluchtelingen wat gemakkelijker 

te maken, ook verkleint dit wellicht het geval dat vluchtelingen naar bijvoorbeeld Europa proberen 

te vluchten en kunnen zij in de toekomst makkelijker naar hun thuis terugkeren.  

Wij zijn alle vrijwilligers en donateurs dankbaar die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de 

stichting en daarmee actief hebben bijgedragen aan de realisatie van onze doelstellingen.  

 

 

 

Het Bestuur 

Voorzitter Parwin Hassan 
Secretaris Mardin Karim 
Penningmeester Petra Jansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Inleiding Jaarverslag Stichting Parwin 

Stichting Parwin is een kleine stichting met een groot effect, een onafhankelijke organisatie die 

statutair gevestigd is in Bentelo. Het is een organisatie die zich richt op het behartigen van de 

belangen van vluchtelingen en mensen in nood. Dit verslag bestaat uit een terugblik op het jaar 

2016. De activiteiten die in dat jaar zijn uitgevoerd zullen duidelijk worden besproken. Vervolgens is 

een financiële verantwoording opgenomen (inkomsten en besteding van inkomsten).  

 

2. Terugblik 

De Stichting is gestart door initiatief van Parwin en haar buurtbewoners. De stichting is dan ook 

genoemd naar initiatiefneemster: Parwin Hassan. Het doel van Stichting Parwin is vluchtelingen, 

ontheemden, armeren en mindervalide te helpen door hen te voorzien van hulpgoederen, meer 

specifiek: kleding, schoenen, dekens, speelgoed, hygiëne producten en rolstoelen. Deze goederen 

worden allemaal ingezameld in Nederland, vervolgens getransporteerd naar Irak en daar uitgedeeld. 

Ondertussen hebben wij 185 ton hulpgoederen naar Irak kunnen transporteren en uitdelen. Deze 

goederen worden onder andere uitgedeeld in vluchtelingenkampen, weeshuizen, ziekenhuizen en 

op ander plekken waar ontheemden en vluchtelingen zich bevinden. Dit hebben wij allemaal kunnen 

verwezenlijken door de inzet en betrokkenheid van ongeveer 80 vrijwilligers zowel in Nederland als 

in Irak. Allen van hen helpen de stichting op zijn of haar eigen manier. Deze vrijwilligers zijn van 

onschatbare waarde gebleken en onmisbaar.  

 

3. Doelen en resultaten 

Er zijn vier doelen benoemd in het jaar 2016; deze zijn als volgt: 

1. Financiële planning: inkomsten genereren  

2. Bezoek aan weeshuizen in Irak  

3. Inschrijven bij KvK in Irak 

4. Minstens drie vrachtwagens hulpgoederen transporteren en uitdelen.  

Doel 1: inkomsten genereren 

We willen met de stichting een financiële planning maken waarbij we telkens het benodigde budget 

voor de start van het jaar gerealiseerd hebben, zodat we in het lopende jaar weten dat de middelen 

er zijn. Daarnaast kunnen wij ons in dat jaar richten op het ophalen van de middelen voor het 

daaropvolgende jaar. We hebben in 2016 niet de inkomsten gegenereerd die nodig zijn voor de 

plannen van 2017. Dit betekent dat we in 2017 als stichting bij elkaar moeten komen om te 

vergaderen over hoe wij toch nog aan het nodige budget kunnen komen. Een benefiet dag 

organiseren of een sponsorloop zijn eventuele opties hiervoor.  

Doel 2: Bezoek aan weeshuizen in Irak  

Niet alleen in de vluchtelingenkampen, maar ook in de weeshuizen is er een tekort aan 

benodigdheden voor de weeskinderen. Wij willen ook deze groep helpen om hen te voorzien van 

bijvoorbeeld kleding en schoolspullen.  

 



Doel 3: Inschrijven bij KvK in Irak 

Op dit moment betalen wij voor het transporteren van goederen naar Irak vaak de douanekosten die 

daarmee gepaard gaan. Deze kosten kunnen door inschrijving bij de Kvk in Irak worden 

kwijtgescholden. D 

Doel 4: Minstens drie vrachtwagens hulpgoederen transporteren en uitdelen 

 

4. Inkomsten en bestedingen in 2016 

Er is sprake van drie inkomstenstromen. Particuliere schenkingen, sponsoracties en subsidies. Er is 

geen vaste of stabiele patroon qua inkomsten. Ons doel is wel dit uiteindelijk te kunnen bereiken 

door een groep vaste trouwe sponsporen te vinden.  

Bestedingen: de enige bestedingen die wij als stichting hebben, zijn de transport- en 

brandstofkosten. Onder de overige bestedingen vallen de drukkosten.  

 

5. Balans en resultatenrekening 

 

 

Balans 2016 

 

Balans Stichting Parwin 31 december 2016 in € 

Debet  Credit  
Bank  981,99 Vermogen (5795,10) 

Kas 222,91 Lening 7000,00 

Totaal  1204,90 Totaal  1204,90 

 

 

 Resultatenrekening 2016 

Resultaten Rekening 2016 in € 

Donaties  15407,80  
Opbrengsten uit lompen 80,55  
Overige inkomsten 142,50  

Totale inkomsten  15630,85 
   
Brandstof 790,68  
Transport 15955  
Kosten Rabobank 184,65  
Eten 59,04  
Overige kosten 736,31  

Totale kosten  (17725,68) 
   

Resultaat  (2094,83) 

 



Afsluiting 

We hebben goede stappen gezet in 2016 en hopen dit nog beter te gaan doen in 2017. We 

beschikken nu immers over meer kennis en hebben een nog bredere netwerk om dat te 

verwezenlijken.  

Voorts is er nu een gezonde financiële basis gelegd onder de stichting. Dit willen we continueren 

voor het jaar 2017 en een nog beter resultaat behalen. Wel moeten wij al stichting nog werken aan 

het behalen van voldoende liquide middelen om nieuwe activiteiten te organiseren en nog meer 

hulpgoederen te kunnen transporteren.  

We hopen in 2017 samen met jullie nog meer mensen in nood te kunnen helpen en mooie 

activiteiten op te starten.  


