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FINANCIEEL OVERZICHT 2017 
 
In tegenstelling tot het jaar 2016 heeft de stichting een evenwichtig en rustig jaar gekend: 

 Ondanks het feit, dat we het grootste deel van het afgelopen jaar een beperkte 
opslagruimte hebben gehad, heeft de opslag van goederen geen al te grote 
problemen opgeleverd. Door de twee transporten zodanig te plannen, dat we niet 
in de problemen kwamen met ruimte voor de opslag, hebben we alles in goede 
banen kunnen leiden. 

 In het derde kwartaal van dit jaar hebben we een aanbod gekregen van een familie 
uit Hagestein om hun leegstaande loods (tijdelijk) te gebruiken voor de opslag van 
goederen die we in de loods van dhr. T. Agterberg niet meer kwijt kunnen. Zoals 
het zich nu laat aanzien is er sprake van een tijdelijke situatie: er zijn met de 
familie afspraken gemaakt, dat de stichting tot en met de maand oktober 2018 kan 
beschikken over deze opslag. Indien u suggesties heeft voor een definitieve 
oplossing, dan houden we ons aanbevolen! 

 De inzamelingstijdstippen – op de laatste zaterdag van elke maand van 10:00 tot 
12:00 uur – hebben dermate veel goederen opgeleverd, dat we de kwalitatief 
mindere spullen kunnen doorverkopen aan een handelaar. Hierdoor kunnen we het 
begrotingstekort flink beperken. 

 Op maandagmiddag worden de resterende binnengekomen goederen door 
vrijwilligers keurig gesorteerd en in dozen verpakt. 

 Er zijn twee transporten; in het voorjaar en het najaar naar de steden Gilau, Cluj 
Napoca en Reghin georganiseerd. Via deze transporten is er in totaal zo’n 200 
m³aan goederen aan onze contactpersonen in deze plaatsen overhandigd.  

 Via de nieuwsflitsen en -brief en onze website (www. StichtingRoemenie-Vianen.nl) 
hebben we belangstellenden op de hoogte gehouden van onze activiteiten en 
actualiteiten uit Roemenië.  

 De inkomsten en uitgaven wijken weinig af van de gebudgetteerde cijfers. 
 Ten gevolge van royale giften van sympathisanten en donateurs (tijdens de 

maandelijkse inzamelingen resp. overboekingen naar onze bankrekening 
NL06 INGB 0000 0375 48) hebben we het begrootte negatieve saldo kunnen 
beperken tot enkele honderden euro’s. 

 
Vermogenspositie 
Wel maken we ons zorgen omtrent de 
vermogenspositie van onze stichting: dit jaar zal  
het voor de tweede keer zijn, dat we onze financiële 
reserves zullen moeten aanspreken. We doen er 
alles aan om onze uitgaven tot een minimum te 
beperken. Dit betekent ondermeer, dat we als 
bestuur besloten hebben om dit jaar beide 
transporten zonder begeleiding naar Roemenië te 
laten gaan. Op zich geen probleem, maar we hechten er ook aan om onze 
contactpersonen in Roemenië regelmatig persoonlijk te ontmoeten en hun wensen en 
noden met hen te bespreken. Dit betekent in ieder geval, dat er volgend jaar een 
transport met begeleiding zal plaatsvinden. Ook voor een dit jaar ontvangen uitnodiging 
voor het bijwonen van de opening van een verzorgingshuis in Gledin (op ca. 25 kilometer 
van Reghin, waarvoor we ook veel goederen beschikbaar hebben gesteld), hebben we om 
die reden bedankt. 

 



 2 

De financiële afrekening voor het gehele jaar 2017 ziet er als volgt uit: 
 

Kostenplaatsen  Realisatie  Kostenplaatsen   Realisatie  

Inkomsten:  Uitgaven    

Incidentele giften via Giro      2.510,00  Diverse uitgaven       575,00  

Inzameling Vianen 
          

537,00  Drukwerk 
         

1.371,00  

Giften vast per maand 

          

325,00  Begeleiding - geen WIZZ/auto          63,00  

Rente - Subsidie 

           

1112,00  WIZZ/ autokosten                                                                0,00 

Inkomsten uit verkoop/acties       2.347,00  Transportkosten vracht 

         

5.022,00  

 
Energie bijdrage             0,00  Oasen            0,00  

 
Speciale giften hulpvraag        0,00  Greenchoice           0,00  

     

Inkomsten medegebruikers        0,00  Bankkosten           151,00  
 

  Autokosten NL  125,00 

  Speciale (financiële) hulpaanvraag               0,00  

    

Totale inkomsten     6.831,00  Totale uitgaven       7.107,00 

     

Negatief saldo 276,00 Positief saldo  0,00 
     

Totaal      7.107,00  Totaal      7.107,00 

 

 
Uit het vorenstaande mag wel blijken dat we als bestuur van de stichting – met het nodige 
“kunst- en vliegwerk” – in staat zijn om de stichting draaiende te houden en – gelet op de 
nog steeds tegenkomende nood en armoede in Roemenië – hebben we het vaste 
voornemen - om door te gaan met de halfjaarlijkse transporten. Ook bij de 
sympathisanten ontmoeten we veel waardering voor onze activiteiten. Daarom doen wij 
een beroep op u en andere (trouwe) contribuanten, om ons via de collectebus bij de 
inzameling, dan wel via een (eindejaars)gift te blijven steunen.  
We attenderen u erop, dat een gift aan onze stichting aftrekbaar is van de belastingen, 
aangezien wij als stichting – sinds begin 2012 – erkend zijn als charitatieve instelling. 
Deze instellingen zijn terug te vinden op de website van ANBI (Algemene Nut Beogende 
Instellingen).  
 
Nogmaals hartelijk dank voor de van u ontvangen spullen en giften en wij vertrouwen 
erop, dat we onze activiteiten in 2018 - met uw steun - kunnen en mogen continueren. 
 
Vianen, 18 januari 2018 - Jan van Beek, 
penningmeester  


