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FINANCIEEL OVERZICHT 2018 
 

Overeenkomstig het jaar 2017 heeft de stichting dit jaar 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 2017 heeft de stichting een aanbod gekregen van een familie uit Hagestein om hun 

leegstaande loods gedurende een jaar te gebruiken voor de opslag van goederen die we 

in de loods van dhr. T. Agterberg niet meer kwijt kunnen. In oktober 2018 is het 

aanbod voor deze opslag met een jaar verlengd. 

• De inzamelingstijdstippen – op de laatste zaterdag van elke maand van 10 tot 12 uur – 

van goederen 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, volgend op de inzamelingstijdstippen, 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 en 

Reghin georganiseerd. Via deze transporten is er in totaal zo’n 200 m³aan goederen 

aan onze contactpersonen in deze plaatsen overhandigd.  

• Via de nieuwsbrief en onze website (www. Stichting Roemenie-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. 

• Aangezien de stichting de schoolmeubels van de school De Voorhof – die per februari 

2019 gaat verhuizen naar een nieuw gebouw – zal ontvangen, is besloten om in 2019 een 

extra transport (met schoolmeubels) naar Reghin te organiseren. De oproep aan 

gemeente, donateurs en sympathisanten voor een extra donatie heeft een groter 

bedrag dan aanvankelijk begroot opgeleverd. Omdat deze extra donaties nog niet de 

totale kosten van het schoolmeubeltransport dekken, zullen we in 2019 worden 

geconfronteerd met een groter tekort op de begroting dan in voorgaande jaren. 

• In 2019 zullen we daarom geconfronteerd worden met een verminderde 

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

tot een minimum te beperken. Dit betekent onder meer, dat we als bestuur kritisch 

zijn op de diverse kostenplaatsende (onder meer op het aantal nieuwsbrieven en op de 

begeleiding van de transporten naar Roemenië).  
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De financiële afrekening voor het gehele jaar 2018 ziet er als volgt uit: 

 

 
 
 

Uit het vorenstaande mag wel blijken dat we als bestuur van de stichting  in staat zijn 

om (met het nodige “kunst- en vliegwerk”) de beoogde werkzaamheden uit te voeren. Daarom 

hebben we – gelet op de nog steeds tegenkomende nood en armoede in Roemenië – 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 de ANBI-status hebben. 

 

 

We willen bij deze in de eerste plaats onze vrijwilligers bedanken, waardoor we in staat zijn 

om de hulpgoederen in goede banen te leiden en tevens een hartelijk dank al onze 

begunstigers voor de van u ontvangen spullen en giften. Wij vertrouwen erop, dat we onze 

activiteiten in 2019 - met uw steun - kunnen en mogen continueren. 

 

Vianen, januari 2019 - Jan van Beek, penningmeester 

Kostenplaatsen  Realisatie  Kostenplaatsen   Realisatie  

Inkomsten:  Uitgaven    

Incidentele giften via Giro      3.215,00  Diverse uitgaven       369,00  

Inzameling Vianen 

          

586,00  Drukwerk          630,00  

Giften vast per maand 

          

325,00  Begeleiding - geen WIZZ/auto          118,00  

Rente - Subsidie 

           

2.006,00  WIZZ/ autokosten                                                           525,00 

Inkomsten uit verkoop/acties       1.315,00  Transportkosten vracht 
         

4.840,00  

 
Energie bijdrage             0,00  Oasen            0,00  

 
Speciale giften hulpvraag        0,00  Greenchoice           0,00  

     

Inkomsten medegebruikers        0,00  Bankkosten           139,00  

 
  Autokosten NL  265,00 

   Speciale hulpaanvraag            0,00  

    

Totale inkomsten     7.447,00  Totale uitgaven       6.886,00 

     

Negatief saldo 0,00 Positief saldo  561,00 
     

Totaal      7.447,00  Totaal      7.447,00 


