
FINANCIEEL OVERZICHT 2014 
 
In financieel opzicht is 2014 een redelijk turbulent jaar geworden: We wisten al, dat het derde 
transport van 2013 ten laste van de begroting van dit jaar zou komen en dat hebben we dan 
ook (natuurlijk) in deze begroting opgenomen. Maar dat er dit jaar – in financieel opzicht, naast 
de twee regulier geplande transporten – ook nog een vierde transport moest worden afgeboekt 
hebben we bij het opstellen van de begroting niet kunnen voorzien. Meer over dit extra 
transport leest u in het jaarverslag van onze secretaris. Dat er forse afwijkingen ten opzichte 
van de begroting zijn opgetreden is dan ook niet zo verwonderlijk. 
 
De fikse “tegenvallers” op de uitgavenposten hebben we gelukkig kunnen compenseren door de 
verkoop van kwalitatief mindere goederen, die we in de loop van dit jaar hebben mogen 
ontvangen. De beslissing hieromtrent heeft het bestuur in het begin van 2014 genomen, anders 
konden de (geplande) transporten niet worden gefinancierd! 
 
Uit onderstaand overzicht over 2014 blijkt, dat het bestuur  
– door voortdurend op de uitgaven te letten – in staat is 
gebleken om ruim binnen het begrote negatieve saldo van  
€ 4.700,= te blijven. Daarbij kan worden aangetekend dat 
de stichting per 31 december 2014 nog een tweetal te 
ontvangen bedragen heeft openstaan van instanties, die 
financiële bedragen hebben toegezegd. Daardoor zou het 
negatieve saldo nog lager uitgevallen zijn! 
 
De volgende posten wijken meer dan 10 % (+/-) van de in januari 2014 opgestelde begroting 
af: 

 Onze contribuanten hebben zich in het afgelopen jaar weer “van hun royale kant” laten 
zien. Daarvoor onze hartelijke dank. 

 Door zorgvuldig selecteren van onze magazijnbeheerder en de vrijwilligers konden de 
goederen, die niet geschikt waren om naar Roemenië te versturen, apart worden gelegd 
voor de verkoop aan opkoophandelaren, hetgeen dan ook de nodige financiën heeft 
opgebracht. 

 Vanuit kerkelijke instanties hebben we in het afgelopen jaar enkele speciale giften voor 
hulpaanvraag en transportkosten mogen ontvangen. We zijn de desbetreffende 
instanties daarvoor zeer erkentelijk! 

 De burgemeester van de gemeente Vianen is meegegaan om het najaarstransport te 
begeleiden en tevens een beleefdheidsbezoek aan Reghin te brengen. Voor dit bezoek 
heeft de stichting de kosten van de vluchten en het begeleiden van het transport 
voorgeschoten; inmiddels heeft de gemeente de gemaakte kosten terugbetaald. 

 Ten gevolge van een extra transport in november (zie het jaarverslag) zijn de 
transportkosten hoger uitgevallen dan begroot. 

 Op verzoek van de gemeente Vianen is de afsluiting van de elektriciteit op ons vorige 
depot - op het Sluiseiland – eerst per 1 april 2014 geschied. Door een naheffing van 
2013 en deze late afsluiting zijn de stroomkosten hoger uitgevallen dan begroot. De 
gemeente Vianen heeft hiervoor een tegemoetkoming gegeven. 

 De autokosten binnen Nederland zijn hoger uitgevallen omdat een aantal ritten naar de 
afnemer van kleding moesten worden gemaakt. Bovendien is er voor het leeghalen van 
de vleugel van het van der Valk Hotel Vianen (zie jaarverslag) een vrachtauto gehuurd. 

 Het bestuur heeft besloten om in het najaar een extra donatie beschikbaar te stellen om  
schrijnende gevallen in Gilau te ondersteunen.     

 

De financiële afrekening voor het gehele jaar 2014 ziet er als volgt uit: 
 



Kostenplaatsen  Realisatie  Kostenplaatsen   Realisatie  

Inkomsten:  Uitgaven    

Incidentele giften via Bank en Giro     2.255,00  Diverse uitgaven       427,00  

Inzameling Vianen 
          

579,00  Drukwerk 
         

1.099,00  

Giften vast per maand 
          

290,00  Begeleiding - geen WIZZ/auto 
         

645,00  

Rente - Subsidie 
           

1.117,00  WIZZ/ auto kosten  
                

1.113,00 

Inkomsten uit verkoop/acties 
      

4.447,00  Transport kosten vracht 
         

9.680,00  
 
Energie bijdrage 

            
283,00  Oasen   

         
28,00  

Speciale giften hulpvraag 
       

2.150,00  Greenchoice  
         

457,00  

Inkomsten medegebruikers        264,00  Bankkosten  
         

116,00  
 
  Autokosten NL  415,00 

   Speciale hulpaanvraag  
                                                     

350,00  

Totale inkomsten                    
    

11.385,00  Totale uitgaven       14.330,00 

     

Negatief saldo 2.945,00 Positief saldo  0,00 

Totaal  
    

14.330,00  Totaal  
    

14.330,00 

 
Ook tijdens het laatste najaarstransport is gebleken, dat – mede ten gevolge van de financiële 
crisis – de omstandigheden voor de Roemeense bevolking alleen maar zijn verslechterd: De 
prijzen van voedsel en andere middelen stijgen nog steeds, de zorghulp neemt voortdurend af, 
medicijnen worden niet meer vergoed vanuit het ziekenfonds, op pensioens- en 
uitkeringsbedragen wordt gekort enz., enz. 
 
Dat motiveert ons als stichtingbestuur extra om op de huidige voet verder te gaan met het 
sturen van goederen en middelen ten behoeve van de armlastige burgers van Roemenië.  
Indien financieel mogelijk doen we dat via twee transporten per jaar. Om dit te realiseren is uw 
financiële steun daarbij onmisbaar! 
 
In onze berichtgeving in de afgelopen jaren is al regelmatig aangegeven, dat een gift of een 
donateurschap ten baten van de Stichting Contacten Roemenie - Vianen aftrekbaar is bij de 
belastingopgave.  
Dit komt doordat wij als stichting – sinds begin 2012 – (wederom) 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 hopen, dat we onze 
activiteiten in 2015 - met uw steun - kunnen en mogen continueren. 
 
Vianen, Januari 2015 - Jan van Beek, penningmeester 

 
 


