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FINANCIEEL OVERZICHT 2021 
 
Evenals in 2020 is dit jaar – ten gevolge van de nog steeds heersende Covid-19 

pandemie - voor onze stichting een moeilijk jaar geworden. Een gedeelte van de 

voor dit jaar geplande activiteiten kon daardoor niet worden uitgevoerd.  

 

We benoemen: 

• In de maanden januari en maart zijn er geen 

inzamelingen gehouden. 

• De markt voor tweedehands artikelen is (nagenoeg) 

volledig ingestort, waardoor we (kwalitatief mindere) 

goederen nauwelijks konden verkopen en daardoor 

geen financiele middelen konden genereren om de 

transportkosten te betalen. 

• Andere inzamel- en of donatieacties konden 

nauwelijks worden opgestart. 

• Een bezoek van een delegatie uit onze stichting aan Roemenië moest 

(wederom) worden afgeblazen. 

 

Volgens de in januari 2021 opgestelde begroting dreigde het voor de stichting 

financieel een moeilijk jaar te worden, waarin flink zou moeten worden ingeteerd 

in de zorgvuldig opgebouwde reserves. Aan het begin van het jaar hadden we de 

verwachting, dat we – met een zuinig financieel beleid – twee transporten 

richting Roemenië zouden kunnen verzorgen.    

 

We zijn dan ook blij en dankbaar, dat het ons gelukt is, om – ondanks de 

heersende pandemie - twee (geplande) transporten in mei en juli te verzorgen. 

Na de zomervakantie kregen we echter te maken met een enorme toestroom aan 

goederen vanuit de bevolking van Vianen en omstreken. Dit leverde problemen op 

met betrekking tot de beperkte opslagruimte die ons ter beschikking staat; 

gelet op het feit, dat de bevolking in Roemenië ook te maken heeft met de 

pandemie, is besloten om in november nog een derde transport te organiseren. 

  

Als bestuur van de stichting hebben we in deze crisistijd met het nodige “kunst- 

en vliegwerk” – ons best gedaan om de stichting (zowel bestuurlijk als financieel) 

draaiende te houden. Dit hebben we kunnen bereiken door aan de uitgaven kant 

de kosten zoveel als mogelijk te beperken. 

 

Dit betekent onder andere dat; 

• als gevolg van de opgetreden pandemie er in de loop van 2021 een netelige 

financiële situatie voor de stichting is ontstaan. Om zoveel mogelijk geld ter 
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beschikking te houden voor de transporten hebben we o.a. besloten geen 

feestelijke activiteiten te koppelen aan het 30-jarige bestaan van de 

stichting. Op zich een feestelijke mijlpaal, maar het was noodzakelijk om ‘de 

tering naar de nering’ te zetten. 

Hierover hebben we melding gemaakt in 

de “bedelbrieven” die we aan onze 

donateurs en instanties hebben 

verstuurd. Op deze brieven is door de 

ontvangers ruimhartig geregeerd, 

waardoor we aan het einde van het jaar 

een ‘overzienbaar’ negatief saldo konden 

boeken (ter grootte van het extra 

transport). Hartelijk dank voor al uw gulle bijdragen!  

 

• we ook in 2022 geconfronteerd zullen worden met een verslechterende 

vermogenspositie van onze stichting. We doen er als bestuur alles aan om 

onze uitgaven tot een minimum te beperken. We kijken kritisch naar de 

diverse kostenplaatsen. Ten gevolge van het derde transport in 2021 laat het 

nu zich aanzien, dat we in 2022 slechts één transport naar Roemenië kunnen 

organiseren.  

 

De financiële afrekening voor het gehele jaar 2021 ziet er als volgt uit: 
 

Kostenplaatsen  Realisatie  Kostenplaatsen   Realisatie  

Inkomsten:  Uitgaven    

Incidentele giften via Giro       4.600,00  Diverse uitgaven       810,00  

Inzameling Vianen 
          

724,00  Drukwerk          867,00  

Giften vast per maand 
          

290,00  Begeleiding - geen WIZZ-Air/autokosten          179,00  

Rente - Subsidie 
           

1.000,00  WIZZ-Air/ autokosten                                                                0,00 

Inkomsten uit verkoop/acties      402,00  Transportkosten vracht 

         

7.538,00  
 

Energie bijdrage             0,00  Bankkosten            182,00  
 

Speciale giften         0,00  Autokosten NL           100,00  

 
  

 
Speciale hulpvraag                                                     0,00 

 
Totale inkomsten    7.016,00  Totale uitgaven       9.676,00 

     

Negatief saldo       2.660,00 Positief saldo  0,00 
     

Totaal      9.676,00  Totaal  9.676,00 
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We willen in de eerste plaats onze vrijwilligers bedanken, die ondanks alle 

beperkingen waarmee we geconfronteerd werden toch in staat zijn geweest om 

de hulpgoederenstroom in goede banen te leiden.  

 

Daarnaast hartelijk dank aan al onze begunstigers voor de van u ontvangen 

goederen en financiële giften. We attenderen u erop, dat een gift aan onze 

stichting aftrekbaar is van de belastingen, aangezien wij de ANBI-status 

hebben. 

 
 

Wij hopen en vertrouwen erop, dat we onze activiteiten in 2022 - met uw steun - 

kunnen en mogen continueren. 

 

 

 

Vianen, januari 2022 - Jan van Beek, penningmeester 

 

 


