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FINANCIEEL OVERZICHT 2020 
 
Door de COVID-19 pandemie is 2020 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 maart t/m juli zijn er geen inzamelingen gehouden. 

• De markt voor tweedehands artikelen is volledig ingestort, waardoor we 

(kwalitatief mindere) goederen niet konden verkopen. 

• Andere sportieve- of culturele samenwerkingsacties konden niet worden 

opgestart. 

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

worden afgeblazen. 

 

Al met al dreigde het daarom voor de stichting ook financieel een schrale 

aangelegenheid geworden. Gelet op de feiten was het gedurende het jaar continu 

passen en meten of financieel de eindjes aan elkaar geknoopt konden worden. 

Dankzij de giften van donateurs en stichtingen (waaronder enkele genereuze 

giften) zijn aan het einde van het jaar de financiele zorgen enigszins verlicht en 

kijken we weer met meer vertrouwen naar de toekomst 

 

We zijn blij en dankbaar, dat het ons toch nog gelukt is, om twee transporten te 

verzorgen naar Gilau, Cluj en Reghin (voorjaarstransport) en Reghin 

(najaarstransport). Het voorjaarstransport was gepland op 14 t/m 17 april (op 

het hoogtepunt van de pandemie…….), maar heeft uiteindelijk toch 

plaatsgevonden van 23 t/m 26 juni. Gelet op de in september op gang gekomen 

tweede golf van de pandemie leek een najaarstransport niet tot de 

mogelijkheden te behoren. Evenwel, na de inzamelingen van augustus en 

september puilde ons depot aan de Lange Dreef uit………. Goede raad was duur, 

dus besloot het bestuur om in deze moeilijke tijden toch de mogelijkheden van 

een transport te bekijken. Daartoe werd zowel bij de gemeente 

Vijfheerenlanden (“Is het mogelijk om te kunnen laden?”) als in Reghin (“Is een 

transport welkom?”) geïnformeerd. Vanuit beide gemeentes werd positief 

gereageerd, mits de geldende regels in acht werden genomen. Op 28 oktober 

stond een truck met oplegger voor de deur van de loods, waarna op 3 november 

de medewerkers van de plantsoenendienst in Reghin de lading hebben 

overgeladen in hun magazijn. 

  

Ten gevolge van de ontstane crisis is de in januari 2020 opgestelde begroting 

totaal op zijn kop gegaan en sluit deze nauwelijks aan op de huidige financiële 

positie van onze stichting. Eén ding weten we zeker: dat we financieel in redelijk 
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zwaar weer terecht gekomen zijn. Door een zuinig beleid en dankzij de reeds 

genoemde giften doen we er alles aan om één en ander in goede banen te leiden.  

 

Uit het vorenstaande mag wel blijken dat we als bestuur van de stichting – met 

het nodige “kunst- en vliegwerk” – ons best hebben gedaan om de stichting 

(zowel bestuurlijk als financieel) draaiende te houden. Dit hebben we kunnen 

bereiken door aan de uitgevenkant de kosten zoveel als mogelijk te beperken. 

 

Eén en ander betekent het volgende: 

 

• Ten gevolge van opgetreden pandemie is er in de loop van 2020 een 

netelige (financiële)situatie voor de stichting ontstaan. Hierover hebben 

we melding gemaakt in de “bedelbrieven” die we aan onze donateurs en 

instanties hebben verstuurd. Daarnaast heeft er een uitgebreid artikel in 

de Kersteditie van “Het Kontakt” gestaan waarin we aandacht hebben 

gevraagd voor de positie van onze stichting. Op deze brieven en oproep is 

door de ontvangers ruimhartig geregeerd, waardoor we uiteindelijk aan 

het einde van het jaar een redelijk positief saldo kunnen boeken. Hiervoor 

onze hartelijke dank!  

• Ook in 2021 zullen we geconfronteerd worden met een geringe 

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 kostenposten. Zoals het nu zich 

laat aanzien kunnen we echter ook in 2021 twee transporten naar 

Roemenië organiseren.  

• Gelet op de financiële positie zullen we helaas geen grote (feestelijke) 

aandacht kunnen besteden aan het 30-jarig jubileum van de stichting. 

Hoewel dit een heugelijk feit is, is de hulpverlening belangrijker dan een 

feest.  
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De financiële afrekening voor het gehele jaar 2020 ziet er als volgt uit: 
 

Kostenplaatsen  Realisatie  Kostenplaatsen   Realisatie  

Inkomsten:  Uitgaven    

Incidentele giften via Giro       6190,00  Diverse uitgaven       205,50  

Inzameling Vianen 

          

444,50  Drukwerk          733,05  

Giften vast per maand 

          

290,00  Begeleiding - geen WIZZ/auto          77,83  

Rente - Subsidie 

           

1.000,00  WIZZ/ autokosten                                                            0,00 

Inkomsten uit verkoop/acties       0,00  Transportkosten vracht 
         

5.057,10  

 
Energie bijdrage             0,00  Bankkosten            153,99  

 

Speciale giften         0,00  Autokosten NL           119,43  

  

 

Speciale 
hulpaanvraag   

            
100,30 

Totale inkomsten    7.924,50  Totale uitgaven       6.447,20 

     

Negatief saldo 0,00 Positief saldo  1.477,30 

     

Totaal      7.924,50  Totaal      7.924,50 

 

 

We willen bij dezen 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 2021 - met uw steun - kunnen 

en mogen continueren. 

 

Vianen, januari 2021 - Jan van Beek, penningmeester 


