
FINANCIELE VERANTWOORDING OVER 2013:

1. Staat van baten en lasten per 31 december 2013:

Baten: Lasten:
Giften € 49.269,50 Projecten Roemenië € 48.274,00
Opbrengst acties €       992,35 Kosten acties €       245,50
Collecten €       811,25 Overige kosten €    1.989,78
Verkoop goederen €       407,75
  _________ _________
Totaal €  51.480,85 Totaal € 50.509,28

Het voordelig verschil tussen baten en lasten is € 971,57. De stichting heeft zowel een betaalrekening
als een spaarrekening:

Betaalrekening: 
Saldo  01-01-2013:         € 1.626,45 
Saldo  31-12-2013:         € 2.127,84

               ________
Toegevoegd aan saldo €     501,39

Spaarrekening:
Saldo  01-01-2013:         € 1.454,39 
Saldo  31-12-2013:         € 1.889,60

               ________
Toegevoegd aan saldo   €    435,21

In totaal is dus  in 2013 € 936,60 (€ 501,39 + € 435,21) toegevoegd aan de banksaldi.  Het overschot 
op de staat van baten en lasten was € 971,57. Er is dus sprake van een klein (negatief) kasverschil van
€ 34,97 (€ 971,57 - € 936,60). 

      1.1 Toelichting op de baten:
Giften: 
Deze post bestaat voornamelijk uit incidentele en periodieke bijdragen van particulieren. Giften zijn  
o.a. ontvangen voor de aankoop van een boerderij. Van de plaatselijke kringloopwinkel ontving de 
stichting een maandelijkse bijdrage. 
Opbrengst acties:
Deze post bestaat uit de opbrengst van een bingoavond, die is gehouden in een zorgcentrum. Ook 
zijn in deze post de opbrengsten van deelname aan een braderie in Boskoop opgenomen. Om extra 
periodieke bijdragen te werven is de stichting eind 2013 begonnen met een actie ‘Vrienden van Aria’.
Collecten: Dit is de opbrengst van een collecte, die in een kerk is gehouden. Daarnaast zijn in deze 
post de bijdragen van mensen in busjes opgenomen. Deze busjes zijn op verzoek van de stichting 
geplaatst in winkels en bedrijven.
Verkoop goederen: 
Deze post bestaat uit ontvangsten van verkoop van tweede handskleding.



1.2  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 en het opzetten van een kleinschalige boerderij in Corbasca.  In 
Telechiu heeft de stichting een boerderij aangekocht. In de boerderij is een ruimte ingericht om 
activiteiten voor kinderen en tieners mogelijk te maken. Om de grond op de boerderij te bewerken 
zijn materialen en zaden aangekocht.
Kosten acties: Deze post bestaat uit de kosten die zijn gemaakt voor de acties zoals vermeld in de 
toelichting bij de baten.  
Overige kosten:
Deze post bestaat uit kosten van transporten van kleding en andere goederen naar Roemenie, 
telefoonkosten, administratiekosten, kosten notaris en kadaster ivm aankoop boerderij enz.

2. Balans per 31 december 2013:

Saldo betaalrekening bank €   2.127,84 Eigen vermogen   € 25.017,44
Saldo spaarrekening bank €   1.889,60
Onroerend goed € 21.000,00

         __________     _________
         € 25.017,44     € 25.017,44

      2.1 Toelichting op de balans:
Saldo betaalrekening bank:
Dit is het positieve saldo op de betaalrekening zoals hierboven aangegeven bij de staat van baten en 
lasten
Saldo spaarrekening bank:
Dit is het positieve saldo op de spaarrekening zoals hierboven aangegeven bij de staat van baten en 
lasten
Onroerend goed: 
Medio 2013 heeft de stichting in Telechiu, Roemenië, een boerderij aangekocht met in totaal 7000 
m2 grond. De boerderij is door enkele bestuursleden van de stichting uit eigen middelen aan de 
stichting geschonken.
De stichting gebruikt deze zgn. activiteitenboerderij om haar doelstellingen te realiseren  
(verbetering werk -en leef omstandigheden van de Roma, waarbij de Roma zelf actief zijn om hun 
bestaan vorm te geven). Op de boerderij wordt het land bewerkt en worden cursussen gegeven om 
vaardigheden aan te leren en een vruchtbare samenwerking op gang te brengen.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen is het totaal van de bezittingen van de stichting per 31 december 2013 
(banksaldi + onroerend goed)


