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FINANCIEEL OVERZICHT 2015 
 
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).  
 
In financieel opzicht is 2015 voor onze stichting een voortreffelijk jaar geworden, dat 
enerzijds in grote lijnen is verlopen, zoals aan het begin van het jaar was begroot en 
anderzijds (dankzij enkele vorstelijke giften van organisaties, die anoniem wensen te 
blijven) het mogelijk werd om de twee geplande transporten te realiseren. De 
tegenvallende inkomsten uit verkoop/acties werden daardoor ruimschoots 
gecompenseerd, zodat we zelfs wat geld hebben kunnen toevoegen aan ons 
slinkende vermogen in de afgelopen jaren. 
 
Uit onderstaand overzicht over 2015 blijkt, dat het bestuur in staat is gebleken om 
(mede dankzij de genoemde giften) “in de zwarte cijfers” te blijven. Bij deze willen 
we alle schenkers van (grote en minder grote) giften hartelijk danken. 
 
De volgende posten wijken meer dan 10 % (+/-) van de in januari 2015 opgestelde 
begroting af: 

 Onze contribuanten hebben zich in het afgelopen jaar weer “van hun royale 
kant” laten zien. Op onze “bedankbrieven” aan het einde van 2015 is door de 
ontvangers spontaan positief gereageerd met een gift. 

 Dat de bussen bij de maandelijkse inzameling uiteindelijk minder bevatten dan 
begroot zal ongetwijfeld ook te maken hebben, dat de aankondigingen van 
deze inzamelingen niet altijd door de redacties van de streekbladen werden 
opgenomen.  

 De door onze magazijnbeheerder en vrijwilligers zorgvuldig geselecteerde 
goederen, die niet geschikt waren om naar Roemenië te versturen, konden 
(vanwege de crisistoestand in Oekraïne) in mindere mate doorverkocht 
worden dan begroot was. 

 De eerder genoemde “vorstelijke giften” hebben we geboekt onder “Speciale 
giften hulpaanvraag”. 

 De post “Diverse uitgaven” is hoger uitgevallen vanwege facturen inzake de 
website en E-herkenning. 

 Ten gevolge van de verhoging van tarieven is de post “Bankkosten” ook hoger 
uitgevallen. 

 De autokosten binnen Nederland zijn hoger uitgevallen omdat voor het 
leeghalen van de vleugel van Hotel Vianen enkele keren een vrachtauto moest 
worden gehuurd. 
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De financiële afrekening voor het gehele jaar 2015 ziet er als volgt uit: 
 

Kostenplaatsen  Realisatie  Kostenplaatsen   Realisatie  

Inkomsten:  Uitgaven    

Incidentele giften via Bank en Giro       2.683,00  Diverse uitgaven       506,00  

Inzameling Vianen 
          

487,00  Drukwerk          986,00  

Giften vast per maand 

          

290,00  Begeleiding - geen WIZZ/auto          240,00  

Rente - Subsidie 

           

1.144,00  WIZZ/ auto kosten          356,00 

Inkomsten uit verkoop/acties       1.744,00  Transport kosten vracht 

         

5.022,00  

 
Energie bijdrage             0,00  Oasen            0,00  

Speciale giften hulpvraag 
       

3.000,00  Greenchoice           0,00  

     

Inkomsten medegebruikers        0,00  Bankkosten           130,00  
 

  Autokosten NL  251,00 

   Speciale hulpaanvraag               0,00  

    

Totale inkomsten     9.348,00  Totale uitgaven       9.348,00 

     

Negatief saldo 0,00 Positief saldo  1.857,00 
     

Totaal      9.348,00  Totaal      9.348,00 

 
 
Het komende jaar bestaat onze stichting 25 jaar, een mooi moment om terug te 
kijken op de afgelopen jaren, maar ook om vooruit te zien. Alles overziend is onze 
stichting kerngezond: de bevolking uit Vianen en omgeving komt maandelijks 
(kwalitatief goede) goederen in ons depot aan de Lange Dreef afleveren, we hebben 
voldoende vrijwilligers om deze goederen te selecteren, we hebben (vooralsnog) de 
financiële middelen om transporten en begeleiding te bekostigen en (last but not 
least) we hebben in Roemenië in de diverse plaatsen betrouwbare contactpersonen, 
die de goederen op een evenwichtige en discrete wijze verdelen onder de (nog 
steeds aanwezige) armlastige bevolking. Kortom, een mooie uitdaging om op de 
ingeslagen weg verder te gaan!  
 
Nogmaals hartelijk dank voor de van u ontvangen spullen en giften en wij 
vertrouwen erop, dat we onze activiteiten in 2016 - met uw steun - kunnen en 
mogen continueren. 
 
Vianen, Januari 2016 - Jan van Beek, 
penningmeester 


