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Stichting Contacten Roemenië- Vianen 
 

Jaaroverzicht secretariaat 2021 
 

In het onderstaande overzicht vind u een opsomming van de verschillende 

activiteiten die in 2021 binnen de stichting hebben gespeeld. 

 

Bestuur 

Per 1 januari 2021 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

 

 

 

 

 

 

Sjaak van der Leij -             Jan van Beek –          Jos Vroege -  

Voorzitter                            penningmeester              bestuurslid 

 

Sjaak van der Leij en Jan van Beek hebben gezamenlijk 

invulling aan het secretariaat gegeven.  

 

Vanwege COVID-19 heeft het bestuur in 2021 slechts 

eenmaal (regulier) vergaderd. Actuele onderwerpen 

werden ad-hoc telefonisch en of via de email besproken 

en waar nodig werden daarover besluiten genomen. 

 

Ook in 2021 is Dik Baars als magazijnmeester 

opgetreden. Voor alle voorkomende werkzaamheden is hij 

daarin bijgestaan door Jos Vroege, In verband met het 

beperkt beschikbaar zijn van een daarvoor geschikte 

ruimte verzorgden Dik en Jos tijdens en na de 

(maandelijks) gehouden inzamelingen het sorteren en 

inpakken van goederen en aangevuld met - een aantal  

vrijwilligers het laden van de vrachtwagens t.b.v. de drie 

transporten.  

 

Op 7 mei 2021 bestaat de stichting 30 jaar. In 

verband met de heersende Corona en de beperkte 

liquide middelen van de stichting zijn er aan dit 

heuglijke feit noodgedwongen geen feestelijkheden 

verbonden. 
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Activiteiten 

In 2021 zijn de volgende activiteiten ontplooid: 

• Inzamelen van goederen (maandelijks, met uitzondering van januari, maart, 

juli en december). 

• Selecteren en inpakken van goederen (waar mogelijk maandelijks). 

• Ophalen van goederen bij leveranciers en particulieren (naar behoefte). 

• Transporten naar Roemenië (in mei, juli en november). 

 

 

 

• De geplande bezoeken aan de plaatsen Gilau, Cluj en Reghin in Roemenië 

hebben – vanwege COVID-19 – geen doorgang kunnen vinden. 

• De geplande vrijwilligersavond heeft om dezelfde reden geen doorgang 

gevonden. 

 

Gesprekken van de voorzitter en de penningmeester met de wijkambassadeur van 

de gemeente Vijfheerenlanden hebben – vanwege COVID-19 – geen doorgang 

kunnen vinden. Dringende zaken zijn telefonisch afgehandeld. 

 

Nieuwsbrief 

In mei is een nieuwsbrief uitgegeven en 

verspreid naar sympathisanten, donateurs en 

ondersteuners van de Stichting. In deze 

nieuwsbrief is met name aandacht geschonken 

aan het feit, dat de stichting 30 jaar bestond. 

De voorzitter heeft aan de vrijwilligers 

kerstkaarten verstuurd. 
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Financiën 

Hierover wordt in een apart overzicht gerapporteerd. 

 

Huisvesting 

Het gehele jaar zijn de goederen 

van de stichting ondergebracht in 

het gebouw aan de Lange Dreef. 

Hoofdbewoner van het pand is 

dhr. Ton Agterberg, die dit pand 

van de gemeente huurt.  

 

Hier vinden ook de inzameling, de 

sortering van de goederen, alsook 

het laden van de transporten naar Roemenië plaats. Aangezien dhr. Agterberg de 

loods ook nodig heeft voor zijn zakelijke activiteiten, wordt het merendeel van 

de goederen opgeslagen in een container voor het pand. Het bestuur blijft in 

overleg met de gemeente Vijfheerenlanden op zoek naar een adequate 

vervangende opslagruimte. 

 

Tot Slot  

Het bestuur van de stichting wordt – door informatie van de 

contactpersonen in Roemenië en via andere kanalen – 

geconfronteerd met de erbarmelijke toestand waarin een gedeelte 

van de bevolking in de plaatsen, waar goederen worden verstrekt, 

zich nog steeds bevindt. Het bestuur heeft dan ook het vaste voornemen om – 

zolang de stroom aan hulpgoederen aangeboden blijft worden en het financieel 

ook nog te behappen is – haar activiteiten voort te zetten.   

   

Vianen, januari 2022     Jan van Beek, wnd. secretaris 


