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Balans per 31 december 2022 
(na saldobestemming) 

        

   31.12.2022    31.12.2021 

   €    € 

ACTIEF        

        

Vlottende Activa        

        

Rekening courant OTTO Facilitair B.V.   3.246    - 

Liquide middelen   418.315    115.197 

        

        

   421.561    115.197 

    

 

    

 

        

   31.12.2022    31.12.2021 

   €    € 

PASSIEF        

        

Vermogen   421.040    115.197 

        

        

Kortlopende schulden         

        

Rekening courant OTTO Facilitair B.V.   499    - 

Crediteuren   22    - 

        

   421.561    115.197 
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Staat van baten en lasten over het jaar 2022 
 

 
 2022 2021 

 € € 

Baten   

Ontvangen giften voor Oekraïne 337.232 - 

Verdubbeling giften door OWF 337.232 - 

Ontvangen giften van OWF 81.100 85.403 

Ontvangen donaties voor Oekraïne 4.158 6.230 

Totale baten 759.222 91.633 

   

Schenkingen voor Oekraïne   

• Financiële ondersteuning voor medewerkers en familie 134.168 - 

• Opvang voor vluchtelingen incl. voedsel, kleren etc 54.314 - 

• Sponsoring picnic/zomerkamp voor kinderen opvanghuis 55.548 - 

• Sponsoring schoolspullen voor kinderen uit Oekraïne 29.696 - 

• Donatie Warchild (Can't wait to learn programma) 100.000 - 

• Donatie Warchild (Team up programma) 50.000 - 

• 50 kinderfietsen voor kinderen in Oekraïne 11.461 - 

• Sponsoring parade "Welcome Ukraine" s'-Hertogenbosch 10.000 - 

• Overige bestedingen 229 - 

   

Overige schenkingen   

• Donatie operation child Heart Centre 2.500 - 

• Stichting Plska Szkola w Tilburg 300 - 

• RK Poolse Parochie, sinterklaas 1.500 1.500 

• Donatie Stichting Kinderen van de voedselbank - 25.000 

• Donatie Stichting DRoomdag - 10.000 

• Donatie Stichting Elterninitiative diabetischer Kinder und 

Jugendlicher 

- 2.000 

• Donatie PSONI, aankoop plafondlift voor gehandicapten  - 3.000 

• Donatie KidzBase - 500 

• Sponsoring Friendly Heart - 1.000 

• Donatie gezinnen/personen in Polen - 1.000 

Totaal schenkingen 449.716 44.000 

   

Algemene kosten 4.163 182 

   

Totaal saldo baten en lasten 305.843 47.451 
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Uitgevoerde activiteiten 2022 
Afgelopen jaar had OTTO Foundation financiële ondersteuning geschonken aan de volgende projecten: 
 
Schenkingen voor Oekraïne 

• Financiële ondersteuning voor medewerkers en familie in Oekraïne 

• Opvang voor vluchtelingen (inclusief voedsel, kleren et cetera) 

• Sponsoring picknick/zomerkamp voor kinderen opvanghuis 

• Sponsoring schoolspullen voor kinderen uit Oekraïne 

• Donatie Warchild (Can't wait to learn programma) 

• Donatie Warchild (TeamUp programma) 

• 100 fietsen voor Oekraïense vluchtelingen 

• Sponsoring parade "Welcome Ukraine" 's-Hertogenbosch 

• Overige bestedingen 
Overige schenkingen 

• Donatie operation child Heart Centre  

• Stichting Plska Szkola w Tilburg  

• RK Poolse Parochie (sinterklaas) 
 
 
Geplande activiteiten 2023 
Voor het huidige jaar heeft OTTO Foundation financiële ondersteuning voor de volgende projecten 
gepland: 

• Financiële ondersteuning voor medewerkers en familie in Oekraïne 

• Opvang voor vluchtelingen (inclusief voedsel, kleren et cetera) 

• Kerstbijeenkomst voor de tijdelijke werknemers van OTTO uit Oekraïne 

• RK Poolse Parochie 
 
Daarnaast zullen eenmalige projecten worden ondersteund op basis van een selectie van verzoeken die 
bij OTTO Foundation binnen komen. Dit kunnen verzoeken van organisaties zijn maar ook individuele 
personen. 
 
 
Ontvangen donaties en bestedingen voor slachtoffers oorlog Oekraïne 
 
OTTO Work Force voelt een grote betrokkenheid met de situatie in Oekraïne, mede doordat OTTO met 
3.000 internationale medewerkers, 100 stafmedewerkers en 7 lokale kantoren actief is op de Oekraïense 
markt. Onomstotelijk zijn wij door de oorlog daar geraakt. Zo hebben wij vijf kantoren moeten sluiten en 
zijn vele medewerkers (met hun families) gevlucht. Het gaat ook om onze mensen en wij helpen hen 
waar nodig. We take care of our people. Ons motto waar wij ons echt voor inzetten.  
 
Vanwege onze verbondenheid met Oekraïne en de oorlogsslachtoffers werd begin 2022 in Polen een 
crisisteam opgericht. Zij hebben zich voornamelijk beziggehouden met: 

• de hereniging van Oekraïense gezinnen in Polen en samenwerking met lokale instanties 

• het verzorgen van adequate communicatie en informatievoorziening, zoals onze 24/7 hulplijn 

• financiële ondersteuning voor onze medewerkers door vervroegde betalingen en verhoogde 
voorschotten 
 

In dit kader is OTTO Foundation een fondsenwervingsactie gestart voor de oorlogsslachtoffers in 
Oekraïne. Deze actie is uitgezet naar onze staf- en internationale medewerkers in de 15 Europese landen 
waar we actief zijn, maar ook bij klanten en andere stakeholders van OTTO. Het ingezamelde geld is 
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gebruikt om lokale hulporganisaties en projecten te kunnen ondersteunen. Iedere gedoneerde euro voor 
de slachtoffers is door OTTO Work Force verdubbeld. 
 
Eén van onze projecten is het OTTO Centrum in Biskupice Podgórne, Polen. Deze opvanglocatie biedt 
een veilige haven voor Oekraïense gezinnen en een uitweg voor de problemen waarmee zij te maken 
hebben. Mede dankzij IKEA werd deze locatie ingericht met meubilair en inventaris.  
 
Op Nationale Dag van het Kind in Polen organiseerden we een familiepicknick met veel leuke activiteiten 
voor de bewoners van ons centrum. Wij geloven dat initiatieven zoals de familiepicknick een bron van 
vreugde, hoop en wil zijn om te vechten voor een betere toekomst voor de bewoners. 
 
Vanuit Dekkers Tweewielers ontvingen wij 50 fietsen voor Oekraïense vluchtelingen in ons 
opvangcentrum. Dit mooie initiatief werd door OTTO Foundation verdubbeld, waardoor in totaal 100 
fietsen naar Polen gingen voor Oekraïense vluchtelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


