FINANCIELE VERANTWOORDING OVER 2016:
1. Staat van baten en lasten per 31 december 2016:
Baten:
Giften
Opbrengst acties
Collecten
Verkoop goederen
Totaal

€ 2.393,60
€
655,00
€
768,55
€ 2.565,15
_________
€ 6.382,30

Lasten:
Projecten Roemenië
Kosten acties
Overige kosten

€ 6.173,05
€
95,00
€ 2.300,39

Totaal

_________
€ 8.568,44

Het nadelig verschil tussen baten en lasten is € 2.186,14.
Alle geldtransacties lopen via de bankrekeningen van de stichting.
De stichting heeft twee betaalrekeningen en één spaarrekening:
Betaalrekeningen 1:
Saldo 01-01-2016:
Saldo 31-12-2016:
Toegevoegd aan betaalrekening 1
Betaalrekening 2:
Saldo 01-01-2016:
Saldo 31-12-2016:
Toegevoegd aan betaalrekening 2
Spaarrekening:
Saldo 01-01-2016:
Saldo 31-12-2016:
Onttrokken aan spaarrekening

€ 770,62
€ 1.298,50
________
€ 527,88

€
44,55
€ 263,13
_________
€ 218,60

€ 8.520,17
€ 5.544,58
________
€ 2.975,59

Per saldo is dus in 2016 in totaal € 2.229,11 (€ 527.88 + € 218,60 - € 2.975,59) onttrokken aan de
banksaldi. Het nadelig verschil op de staat van baten en lasten was € 2.186,14. Er is dus sprake van
een (negatief) kasverschil van € 42,97 (€ 2.229,11 - € 2.186,14).
1.1 Toelichting op de baten:
Giften:
Het totaal aan giften (€ 2.393,60) is aanzienlijk lager dan de giften die zijn ontvangen in 2015
(€ 13.845,50). De verklaring hiervoor is dat in 2015 een eenmalige gift werd ontvangen van € 9.696
voor o.a. de renovatie en inrichting van de activiteitenboerderij.

De post van € 2.393,60 bestaat uit incidentele en periodieke bijdragen van particulieren. Van de
plaatselijke kringloopwinkel ontving de stichting een bijdrage van in totaal € 1200.
Opbrengst acties:
In deze post zijn de opbrengsten van deelname aan een braderie in Boskoop opgenomen. Ook de
opbrengsten van een bingoavond zijn hierin ondergebracht. Om extra periodieke bijdragen te
werven is de stichting eind 2013 begonnen met een actie ‘Vrienden van Aria’.
Collecten: Dit is de opbrengst van collectes in de plaatselijke Christelijk Gereformeerde Kerk.
Verkoop goederen:
Deze post bestaat uit ontvangsten van verkoop van tweede handskleding en andere goederen. In
februari 2016 kreeg de stichting van de gemeente Alphen aan den Rijn de beschikking over een
leegstaande kleuterschool. In deze school heeft zij een tweedehands winkeltje ingericht. De
verkopen zijn daardoor in 2016, in vergelijk met voorgaande jaren, sterk toegenomen.
1.2 Toelichting op de lasten:
Projecten:
Deze post bestaat uit uitgaven die zijn gedaan in projecten in Telechiu om de levensomstandigheden
van de Roma te verbeteren. Ook breidt de stichting haar activiteiten uit naar de arme autochtone
inwoners van het dorp.
Bij de projecten valt te denken aan het uitdelen van voedselpakketten. Ook is geld besteed aan het
renoveren van huisjes. Verder zijn materialen en zaden aangekocht om activiteiten voor kinderen,
tieners en gezinnen op de boerderij mogelijk te maken, zowel in de daartoe bestemde cursusruimte
als op het land (groentetuinen).
In 2016 heeft de stichting In Roemenië nog enkele markten gehouden voor de verkoop van goederen
die vanuit Boskoop naar Telechiu zijn getransporteerd. De opbrengsten hiervan zijn weer ten goede
gekomen van de armen.
Van de eenmalige donatie van vorig jaar van € 9.696 heeft de stichting o.a. de verdere renovatie en
inrichting van de boerderij bekostigd.
Kosten acties: Deze post bestaat uit de kosten die zijn gemaakt voor deelname aan de braderie zoals
vermeld in de toelichting bij de baten.
Overige kosten:
Deze post bestaat uit kosten van transporten (€ 1.750) van kleding en andere goederen naar
Roemenië, bankkosten, telefoonkosten en administratiekosten. Ook hoort hiertoe de contributie
voor het lidmaatschap van het Christelijk Platform Oost Europa (€ 100), de premie voor een
aansprakelijkheidsverzekering (€ 142,71) en lokale belastingen in verband met het eigendom van de
boerderij in Telechiu (€ 160,68).
2. Balans per 31 december 2016:
Saldo betaalrekeningen bank
Saldo spaarrekening bank
Onroerend goed

€ 1.561,63
€ 5.544,58
€ 21.000,00
__________
€ 28.106,21

Eigen vermogen € 28.106,21

_________
€ 28.106,21

2.1 Toelichting op de balans:
Saldo betaalrekeningen bank:
Dit is het positieve saldo op de betaalrekeningen zoals hierboven aangegeven bij de staat van baten
en lasten. De stichting heeft naast de betaalrekening in Nederland ook een betaalrekening in
Roemenië (betaalrekening 2)
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 stichting gebruikt deze zgn. activiteitenboerderij om haar doelstellingen te realiseren.
Op de boerderij worden moestuinen gemaakt en worden cursussen gegeven om vaardigheden aan te
leren en samenwerking op gang te brengen.
Op 23 juli 2014 is de boerderij officieel geopend door de Nederlandse ambassadeur in Roemenië.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen is het totaal van de bezittingen van de stichting per 31 december 2016
(banksaldi + onroerend goed)

