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Jubileumjaar 
De eerste maanden van 
het nieuwe jaar zijn 
alweer voorbij. Het 
wordt een bijzonder jaar 
want als Stichting zijn 
we alweer 25 jaar bezig 
met het verlenen van 
hulp aan de medemens 
in Roemenië.  
Vanaf 1989 zijn er 
hulptransporten vanuit 
Nederland geweest, 
maar vanaf 1991 gaan 
deze transporten onder 
de vlag van de stichting 
Contacten Roemenië – 
Vianen. Oprichter van 
het eerste uur is Herman 
Schutrups, die op dit 
moment nog steeds als 
voorzitter aan onze 
stichting verbonden is.  
In verband met ons 25 
jarig jubileum zijn we 
druk bezig met de 
voorbereidingen van een 
jubileum bijeenkomst. 
Elders in deze 
Nieuwsflits vind u een 
eerste aankondiging 
voor deze 
feestelijkheden.  
 
Voorjaarstransport 

Naast deze 
voorbereidingen zijn we 
op dit moment ook druk 
bezig met de 
voorbereidingen van een 
voorjaarstransport.  

Nieuwsflits vNieuwsflits vNieuwsflits vNieuwsflits van de an de an de an de vicevvicevvicevvicevoorzitteroorzitteroorzitteroorzitter    
 

Het uitzoeken van de 
spullen, het klaarmaken 
van de paklijsten, het 
regelen van vrijwilligers 
die kunnen helpen bij 
het laden, afspraken 
maken in Gilau en 
Reghin over de 
aankomst van het 
transport en het lossen 
van de goederen, en 
nog veel meer 
organisatorische zaken, 
het heeft inmiddels 
allemaal weer 
plaatsgevonden en met 
voldoening kunnen we 
uitkijken naar 
woensdag 30 maart 
wanneer de 
vrachtwagen geladen 
gaat worden om 
opnieuw af te reizen 
naar onze vrienden in 
Roemenië. 
 
Vriendschapsband 
Er is al jaren een 
stedenband tussen de 
stad Reghin en Vianen. 
Op het ene moment is 
deze band wat hechter 
dan op de het andere 
moment, maar met de 
komst van 
burgemeester Wim 
Groeneweg zijn de 
contacten in ieder geval 
toegenomen. In het 
afgelopen jaar zijn er 
meerdere contacten  

geweest tussen de 
gemeente Reghin en 
Vianen en zijn de 
burgemeesters van beide 
steden bij elkaar op 
kennismakingsbezoek 
geweest.  
De vriendschapsband 
tussen Vianen en Reghin 
is hiermee zichtbaarder 
geworden. 
 
Gledin 
Eén van onze projecten: 
een nieuw te bouwen 
bejaardentehuis in de 
plaats Gledin is in volle 
gang en het lijkt erop dat 
dit gebouw in de loop 
van dit jaar gereed gaat 
komen.  

We zijn inmiddels druk 
bezig met het inzamelen 
van geld en goederen 
voor de inrichting en uw 
hulp hierbij blijft altijd 
welkom. 
 
Ik wens iedereen – of u 
nu straks op vakantie 
gaat of thuis blijft- een 
fijne tijd toe en hoop  
daarna dat we weer 
uitgerust ons hulpwerk 
kunnen voortzetten.    

Sjaak van der Leij 



 

 
 

Als mensen leren 
geven en delen met 
elkaar, 
dan vieren wij het 
leven en wordt de 
vrede waar.  

Wilt u ook een steentje bijdragen, dan kunt u dat doen door geld over 
te maken naar rekening NL06 INGB 0000 037548 t.n.v. stichting 
Contacten Roemenië-Vianen. Uw gift is aftrekbaar van de belasting, 
want onze stichting is door de belastingdienst erkend als ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Stichting door belastingdienst erkend als ANBI 
 

Vorige maand heeft 
Burgemeester Wim 
Groeneweg opnieuw 
een bezoek gebracht 
aan Reghin, nu samen 
met de Viaanse 
ondernemer Frank de 
Kleer, die plannen heeft 
om o.a. gitaren vanuit 
de muziekinstrumenten 
fabriek in Reghin te 
gaan importeren in 
Nederland. 
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In mei 1991 werd officieel de Stichting Contacten Roemenië – Vianen 
opgericht, nadat er vanaf 1989 op particulier initiatief al enkele transporten 
vanuit Vianen naar Roemenië hadden plaatsgevonden. 

Dit 25-jarig jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom 
zal er op zaterdag 21 mei 2016 een “feestje” plaatsvinden in “De 
Hoeksteen”, gelegen aan de Groenekade 7 te Vianen. 

Velen van u zullen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar 
ook als u die niet krijgt bent u van harte welkom. Wel graag even opgeven bij 
de secretaris; Els ter Haar, Franciscushof 129, 4133 BD  Vianen.  

Telefoonnr. 0347-377 594 of E-mail; els@terhaar65.nl  

UITNODIGING 25UITNODIGING 25UITNODIGING 25UITNODIGING 25----JARIG JUBILEUM STICHTING JARIG JUBILEUM STICHTING JARIG JUBILEUM STICHTING JARIG JUBILEUM STICHTING     
OP ZATERDAG 21 MEI 

 

      
Mooie initiatieven die 
passen in het 
uitbouwen van de 
vriendschap tussen  de 
inwoners van Vianen en 
Reghin. 

  

  

 

Ook in Reghin waren ze 
blij met dit bezoek en 
werd er zelfs op de 
lokale televisie 
uitgebreid aandacht aan 
besteedt. 



 
 
 
 
 

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 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 
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Onze Stichting wordt o.a. gesponsord door:  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

AANMELDING ALS ‘VRIEND’ VAN DE STICHTING   …….  

 
Stichting Contacten 

Roemenië - Vianen 

VOORZITTER 
Dhr. H.R. Schutrups 

 
ADRES 

Rijsenborch 303 
4132 HT  Vianen 

 
TELEFOON: 

(0347) 351 446 
 

E-MAIL: 
h.r.schutrups@casema.nl 

 
SECRETARIS 

Mw. E.P. ter Haar-Mevius 
 

TELEFOON: 
(0347) 377 594 

 
E-MAIL: 

els@terhaar65.nl 
 

PENNINGMEESTER 
Dhr. J. van Beek 

 
TELEFOON: 

(0347) 341 619 
 

E-MAIL: 
Jvanbeek01@kpnmail.nl 

 
Rekeningnummer: 

NL06 INGB 0000 037548 
 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.stichtingroemenie-vianen.nl 

  

  

Draagt u het werk van de Stichting contacten Roemenië  – Vianen een 
warm hart toe en wilt u ook een onderdeel uitmaken van onze stichting? 
Door ‘vriend’ (donateur) van onze stichting te worden kunt u ons en de 
medemens in Roemenië helpen. Een jaarlijkse bijdrage van uw kant zorgt 
ervoor dat wij ons werk nog (lange tijd) door kunnen zetten. 
 
Om u op te geven als ‘vriend’ van de Stichting contacten Roemenië  – 
Vianen vragen wij u om onderstaande strook in te vullen en deze tijdens 
de inzamelingsdagen af te geven in ons magazijn aan de Lange Dreef. 
Aanmelding via de email is natuurlijk ook mogelijk door een berichtje te 
sturen naar onze penningmeester: jvanbeek01@kpnmail.nl 
 
Wij zouden het erg leuk vinden om u als ‘vriend’ van onze stichting te 
mogen verwelkomen. 

AANMELDING ALS ‘VRIEND’ VAN DE STICHTING CONTACTEN 
ROEMENIE – VIANEN. 

 
Naam : 
 

Adres: 
 
Postcode & woonplaats : 

 
Telefoonnummer:  
 
E-mailadres : 

 
Meldt zich aan als ‘vriend’ van de Stichting contacten Roemenië  
– Vianen.  

 
Mijn jaarlijkse vriendenbijdrage van € ……….. maak ik over op 
ING-banknummer NL06 INGB 0000 0375 48  ten name van 

Stichting contacten Roemenië  – Vianen. 


