
Financiële verantwoording over 2012

1.   Staat van baten en lasten:

Baten: Lasten:
Giften €  12.370,62 Projecten Roemenië € 19.226,01
Verkoop goederen €       421,73 Onkosten €   1.720,03
 _________ _________
Totaal €  12.792,35 Totaal € 20.946,04

Het nadelig verschil tussen baten en lasten is € 8.153,69. Om dit tekort te financieren is gedurende het 
jaar geld opgenomen van de bank.  De stichting heeft zowel een betaalrekening als een spaarrekening.
Betaalrekening: 
Saldo  01-01-2012:       € 4.363,53 
Saldo  31-12-2012:       € 1.626,45

            ________
Opgenomen in 2012:   € 2.737,08  

Spaarrekening:
Saldo  01-01-2012:       € 6.996,75. 
Saldo  31-12-2012:       € 1.454,38

            ________
Opgenomen in 2012    € 5.542,36

In totaal is dus  in 2012 € 8.279,44 (€ 2.737,08 + € 5.542,38) opgenomen van de bank.  Het tekort op de 
staat van baten en lasten was € 8.153,69. Er is dus sprake van een klein kasverschil van € 125,75 
(€ 8.279,44 - € 8.153,69). 

2. Toelichting op de baten:
Giften: 
Deze post bestaat voornamelijk uit incidentele en periodieke bijdragen van particulieren. Daarnaast 
ontving de stichting een maandelijkse bijdrage van de plaatselijke kringloopwinkel. Ook zijn giften 
ontvangen na presentaties van de visie en de projecten van de stichting o.a. in een zorgcentrum. Op 
verzoek van de stichting zijn in winkels en bedrijven busjes geplaatst waarin mensen konden bijdragen.
Verkoop goederen : 
Deze post bestaat uit ontvangsten van verkoop van tweede handskleding op een locatie in Boskoop, die 
tevens diende als opslagruimte.

3. Toelichting op de lasten:
Projecten: 
Deze post bestaat uit uitgaven die zijn gedaan in projecten in Telechiu en Corbasca om de 
levensomstandigheden van de Roma te verbeteren. Te denken valt aan kleding en voedsel, het renoveren 
en bouwen van huisjes, het opzetten van een winkel en kleinschalige boerderij, zaden om grond te 
bewerken, activiteiten voor kinderen en tieners.
Onkosten:
Deze post bestaat uit kosten van transporten van kleding en andere goederen naar Roemenie, 
telefoonkosten, administratiekosten  enz.


