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FINANCIELE VERANTWOORDING 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

 ============================

31-12-2017 31-12-2016

       ________        ________ 

Deelneming Legenda srl 1 1

Langlopende vordering Legenda srl 35.000 35.000

Bankrekeningen 4.704 4.132

Vorderingen korte termijn 174 13.541

        ________        ________ 

39.879 52.674

        =======         ======= 

Eigen vermogen -8.151 3.674

Fondsen 534 0

Langlopende schulden 40.000 43.000

Kortlopende schulden 7.496 6.000

        ________         ________ 

39.879 52.674

         =======          ======= 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

 ===================================

BATEN           - 2017 -           - 2016 - 

 --------       ________       ________ 

Giften 21.195 14.740

Subsidies 9.500

Collecten 3.071 2.478

Rente 7 7

      ________       ________ 

24.273 26.725

LASTEN            ----------             ---------

 ---------

Toelagen/vergoedingen 10.658 8.310

Bijdragen diakonaal project 14.196 14.019

Overige kosten 11.244 5.185

       ________       ________ 

36.098 27.514

           ----------             ---------

Normaal resultaat -11.825 -789

Bijzondere baten/lasten 0 13.539

      ________       ________ 

-11.825 12.750

         =======          ======= 



 

TOELICHTING

 ===========

Algemeen

Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Tenzij anders vermeld worden uitgaven voor investeringen in Roemenie als lasten 

verantwoord.

Lasten worden toegerekend aan de periode waar zij betrekking op hebben.

Baten worden verantwoord in de periode waarin ze worden ontvangen.

Deelneming Legenda srl

Dit betreft een 80% deelneming in de uitstaande aandelen van Legenda srl te Suceava.

De belangrijkste activa van deze srl zijn:

 - grond en opstallen in Fintinele, waaronder stallen, een woning en een watertoren.

 - ca 18 ha landbouwgrond.

Aangezien onvoldoende zekerheid bestaat over de waardering van deze deelneming, wordt 

deze op 1 euro gewaardeerd.

Langlopende vordering

Dit betreft een in 2005 verstrekte renteloze lening aan Legenda srl

Dit bedrag is besteed aan grondaankopen.

Aflossing zal plaatsvinden nadat de betreffende gronden zijn verkocht.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 3.674

Resultaat -11.825

       ________ 

Stand 31 december -8.151

         ======= 

Langlopende schulden

1.  € 35.000

Dit betreft leningen van prive-investeerders ten behoeve van de financiering van 

grondaankopen.

De leningen zijn in mei/juni 2005 afgesloten en hebben een looptijd van 5 jaar.

Deze leningen dragen geen rente.

2.  € 5.000

In 2013 is dit bedrag renteloos geleend van Stichting Mieras Burger

Over aflossingstermijn zijn geen nadere afspraken gemaakt.



                                              

 

 

                                            

                                                                                                                                           

DOELSTELLING EN ACTIVITEITENVERSLAG 2017 

 

Doelstelling 

 

De stichting heeft ten doel: het onbaatzuchtig verwerven van goederen en gelden ten behoeve 

van armen en hulpbehoevende instellingen in Oost-Europa en voorts al het geen met een en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin des woord.  

 

Algemeen 2017 

 

In 2017 hebben de plannen die in 2015 zijn gemaakt, geleid tot het oprichten van een 

Roemeense rechtspersoon: AS Crestere (“Vereniging Groei”) Een vereniging die zich met 

name richt op de geestelijke en sociale nood van de plaatselijke bevolking. Dat betekent ook 

dat wij de boerderij (beesten, machines en voeder) hebben overgedragen aan Hans en Maaike 

Plaggenmarsch, waardoor zij beter in staat zijn om lokale subsidies te kunnen krijgen. 

Het deel van de gebouwen dat zij voor de boerderij nodig hebben zal in 2018 aan hen worden 

overgedragen, een ander deel wordt aan AS Crestere overgedragen.  

Wij hebben dus afscheid genomen van de activiteiten van de boerderij van Hans en Maaike 

om hen de ruimte te geven de boerderij verder te ontwikkelen. Voor ons betekent dit dat wij 

ons nu beter kunnen richten op onze sociale/diaconale doelstellingen. 

 

Activiteiten 

 

Cees en Thea 

Inmiddels hebben Cees en Thea van Oudenallen zich in Fintinele gevestigd. 

In de zomer van 2016 hebben zij een voorlopige, maar wel zelfstandige woonruimte 

ingericht en is met behulp van subsidie het bouwen van een eigen definitief onderdak gestart.  

Gedurende 2017 zijn de definitieve woonplekken van Cees en Thea en die van Gheorghe 

afgebouwd en ingericht. Cees en Thea en Gheorghe hebben nu een passende, goed 

geïsoleerde en verwarmde woning. 

 

Inmiddels staat er nu nog een gastenverblijf op afbouw en inrichting te wachten. Het is de 

bedoeling dat hier in de toekomst mensen voor wat langere termijn kunnen verblijven om een 

bijdrage te leveren aan onze activiteiten of om gewoon een tijdje weg te zijn uit hun eigen 

omgeving. 
 

  



 

 

 

 

 

Huiswerkbegeleiding/kinderwerk 

 

Het in 2014 opgestarte programma voor huiswerkbegeleiding en kinderwerk loopt ook dit jaar 

door. 

Op zaterdagmorgen vindt de huiswerkbegeleiding plaats en op zaterdagmiddag zijn er de 

kinderactiviteiten. 

In dit alles is er aandacht voor een stukje geestelijke vorming voor de kinderen. We proberen 

hen de liefde van Christus over te brengen alleen al door er gewoon te zijn, een praatje te 

maken en iets leuks te doen. 

 

Maaltijdverstrekkingen 

 

In de  ruimte voor het huiswerkproject is in 2015 een keuken geïnstalleerd. 

Deze keuken is inmiddels volledig operationeel. 

Regelmatig worden arme en eenzame mensen in het dorp bezocht en krijgen zij behalve 

warme aandacht ook een warme maaltijd.   

 

Brandhoutproject 

 

In 2017 is een begin gemaakt met brandhoutverstrekking aan gezinnen die dit zelf niet kunnen 

betalen. En brandhout is belangrijk om je huis te kunnen verwarmen maar tegelijkertijd ook 

om op te koken. Het gaat maar om een kubieke meter per gezin, maar dat maakt al een groot 

verschil. Wij kunnen in het groot inkopen en de lokale kerk weet precies welke gezinnen het 

nodig hebben. 

 

Groepen 

 

In 2017 is het nog niet gelukt om groepen aan te trekken voor zomer/kinderwerk. 

Dat heeft vooral te maken met het ontbreken van de benodigde faciliteiten. We hebben de  

grote zaal helemaal beschikbaar en een kleinere(slaap)zaal die bijna af is. 

Wat resteert is nog een tweede slaapzaal en een badkamer. Alles in ruwbouw aanwezig, maar 

het moet nog worden afgewerkt. 

 

Contact Universiteit Suceava 

 

In 2017 zijn de eerste contacten gelegd met de universiteit van Suceava met als doel om 

stageplaatsen voor studenten te creëren die op die manier in aanraking kunnen komen met 

sociaal/diaconaal werk. We zullen zien hoe zich dit verder ontwikkelt.  

 

Toekomstplannen 

 

We zijn ook bezig om een winkeltje op te starten met vooral 2
e
 hands kleding en verf uit 

Nederland. De verkoopruimte is door de gemeente Fintinele toegezegd en we hebben daar 

zelf voldoende opslag om de aanvoer op te vangen. 

Wat nog een lastig punt is, is de logistiek in Nederland. Maar daar wordt aan gewerkt. 

Wat de bouwactiviteiten betreft zouden we graag het gastenverblijf en de tweede slaapzaal 

afbouwen. En als Gheorghe zijn buitenterras in gebruik zou kunnen nemen zijn we helemaal 

tevreden.  
 

  



                                         

 

 

 

 

 

Beleidsvoornemens  2018 

 

Onderstaand volgen de beleidsvoornemens voor het komende halfjaar. 

 Bestaande programma; 

 Samenwerking met Universiteit van Suceava; 

 Verbouwing; 

 Winkeltje. 

 

 Bestaande programma 

 

De bestaande programma’s bestaan op dit moment uit  kinderwerk, huiswerkproject, 

ouderenwerk, armenbezoek en gehandicapten hulp. 

 Kinderwerk  

Het programma draait op dit moment alleen op de zaterdag en er wordt gekeken of wij in 

september, wanneer de scholen weer beginnen, kunnen teruggaan naar de oude situatie .    Dit 

betekent naar de woensdag-  en de donderdagmiddag. 

 Huiswerkproject  

Dit draait nu alleen op de zaterdagochtend en wordt door Violeta gedaan. Dit programma gaat 

straks ook begeleid worden door studenten van de Universiteit van Suceava en wordt dan 

uitgebreid naar meerdere dagen, waardoor ook de moeilijk-lerende kinderen met dit project 

kunnen worden bereikt.  

 Ouderenwerk  

Dit bestaat nu alleen nog uit bezoeken, waarbij wij eten meenemen. Wellicht gaan wij dit in 

de toekomst combineren met een tafeltje-dekje programma. Verder bezoeken wij eens per 

maand twee ouderenhuizen en brengen daar kleding en medische materialen zoals rollators, 

wandelstokken, rolstoelen en verbandmiddelen. Deze tehuizen worden door particuliere 

organisaties geleid en krijgen dus geen geld en materiaal van de staat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Armenbezoek. 

Dit programma bestaat uit bezoeken en een keer per maand een voedselpakket brengen. In het 

kader van het M&M project hebben wij nu een vrouw van een gezin dat wij bezochten (en 

eens per maand een voedselpakket brachten) in dienst genomen voor het schoonmaken van de 

groepsruimte.  

 Gehandicapten 

Dit betreft momenteel voornamelijk het helpen van Gheorghe. Hiervoor is nu een woning 

beschikbaar. Bij andere gehandicapten brengen wij nu voornamelijk hulpmiddelen. 

 

 Samenwerking met Universiteit van Suceava 

In september gaan we samenwerken met de universiteit van Suceava; deze samenwerking 

houdt  in dat er studenten naar ons centrum komen en van daaruit hun studieprogramma onder 

onze supervisie gaan uitvoeren, overigens ook in samenwerking met de sociaalwerker van de 

gemeente Fintinele. In dit studieprogramma is ons bestaande programma verwerkt. Er wordt 

met twee studenten begonnen, de resultaten gaan we  met de universiteit evalueren  en bezien 

hoe we het huiswerkproject kunnen inpassen bij de studierichting van de studenten die een 

lerarenopleiding volgen. 

De samenwerking met betrekking tot gehandicaptenzorg wordt besproken met twee andere 

partijen; dit zal pas tegen het einde van het jaar zijn. Overigens gaan we wel met Gheorghe bij 

deze twee partijen op bezoek om een presentatie te geven waarbij Gheorghe ook zijn inbreng 

kan leveren. 

Wat betreft de studenten voor de studierichting sociaalwerker: deze zullen ook betrokken 

worden bij het kinderwerk, ouderenbezoek en het armenbezoek.  

 

 Verbouwing 

We zijn bezig met een subsidieaanvraag voor de renovatie van het woongebouw. Om te 

beginnen hebben we een aanvraag ingediend voor de vervanging van het dak. De kosten 

hiervan zij nog niet bekend noch het subsidie bedrag.  

De afbouw van het hoofdgebouw houdt in  de afbouw van de tweede slaapzaal en de 

logeerwoning. Met beide is reeds een aanvang gemaakt maar er moet er nog veel werk 

worden verzet om het te realiseren. Voor deze klussen zoeken wij  nog een bouwploeg uit 

Nederland. 

 

 Winkeltje 

De winkel maakt deel uit van het M&M plan. Hiervoor willen we het voormalig ziekenhuisje 

gebruiken dat op zijn vroegst eind volgend jaar beschikbaar komt.  Tot die tijd willen we een 

gebouw gaan huren. Dit gebouw staat vlakbij het voormalig ziekenhuis en is al eens als 

winkel in gebruik geweest. In juli praten met de eigenaar of en onder welke voorwaarden wij 

van zijn gebouw gebruik kunnen maken. De materialen zullen vanuit Nederland worden 

aangeleverd en het verkoopresultaat zal dienen ter ondersteuning van onze andere activiteiten.  

 

 

  



 

VOORLOPIGE BEGROTING  2018

 =====================================

(bedragen in euro's)

Begroot Werkelijk

BATEN     - 2018 -      - 2017 - 

 --------   ________   ________ 

Incidentele giften 30.300 14.515

Periodieke giften 6.600 6.680

Diakonieen en collecten 3.000 3.003

Overige baten 0 68

Rente  - 7

   ________    ________ 

39.900 24.273

LASTEN    ----------    ---------- 

 ---------

Toelagen/vergoedingen 9.960 10.658       

Belastingen 2017 en 2018 3.300

Projectkosten Fintinele 2.000 14.196       

Overige kosten 5.000 11.243       

   ________    ________ 

Totaal lasten 20.260 36.097

   ----------      ---------- 

Resultaat 19.640 -11.825

     ======      ======

KASSTROOMOVERZICHT 2018

 =====================================

Positief resultaat 19.640      

Aflossing leningen 11.000      

  ________ 

Beschikbare middelen 8.640        

     ======


