
FINANCIELE VERANTWOORDING OVER 2018:

1. Staat van baten en lasten per 31 december 2018:

Baten: Lasten:
Specifieke donaties en budgetten  €   3.250,- Algemeen                                       €       796,-
Algemene donaties en budgetten  € 10.258,- Transporten                                       €    1.250,-     
                                                                                      Boerderij algemeen en onderhoud    €       689,-

 Boerderij faciliteiten           €   4.966,-
 Boerderij activiteiten           €   2.727,-
 Ondersteuning           €   6.188,-  

 
     _________           _________
Totaal      € 13.508,- Totaal           €  16.616,-

Het nadelig verschil tussen baten en lasten is € 3.108,-. 

De stichting had in 2018 een betaalrekening en een spaarrekening.

Betaalrekening: 
Saldo  01-01-2018:                            €  1.951,- 
Saldo  31-12-2018:                            €     206,-

                                 ________
     € -1.745,-

Spaarrekening:
Saldo  01-01-2018:                            €   4.058,- 
Saldo  31-12-2018:                            €   3.459,- 

                                  ________
Onttrokken aan spaarrekening       €     -599,-

De mutaties in kas zijn als volgt:
Saldo 01-01-2018 €      387,-
Saldo 31-12-2018 €      129,-

_________
Nadelig verschil €     -258,-

Per saldo is dus in 2018 in totaal € 2.602,- (€ 1.745,- + € 599,- + € 258,-) onttrokken aan de banksaldi 
en de kas. Het nadelig verschil op de staat van baten en lasten is echter € 3.108,-. Het verschil (per 
saldo € 506,-) is te verklaren door kosten die betrekking hebben op 2018, maar pas in het jaar daarop
via de bank zijn verrekend. 



1.1 Toelichting op de baten:
Specifieke donaties en budgetten: 
In 2018 ontving de stichting opnieuw een donatie van € 3000,-. Deze was bestemd voor de 
bouw van een badkamer voor gehandicapten en voor de inrichting van een binnenruimte op 
de boerderij. Tevens ontving de stichting een bijdrage van € 250,- van de zendingscommissie 
van een kerk in Boskoop. Hiervoor zijn Bijbels gekocht voor mensen die in Telechiu gedoopt 
worden. 
Algemene donaties en budgetten:
Deze donaties en budgetten zijn o.a. verkregen van particuliere gevers (o.a. via de actie 
‘vrienden van Aria’), van de plaatselijke kringloopwinkel en van collecten.

1.2  Toelichting op de lasten
Algemeen: 
Deze post bestaat uit o.a. bankkosten, kosten lidmaatschap CPOE (Christelijk Platform voor 
Oost Europa) en vergoedingen.
Transporten: 
Deze post bestaat uit uitgaven voor transporten van goederen van Boskoop naar Telechiu in 
Roemenië. Deze goederen komen ten goede van de plaatselijke bevolking. 
Boerderij algemeen en onderhoud: 
Deze post bestaat uit uitgaven voor o.a. elektra, gas, hout en lokale belastingen. Het 
onderhoud betreft reparatie aan de houtkachel.
Boerderij faciliteiten:
Deze post bestaat uit uitgaven voor de bouw van een badkamer voor gehandicapten en voor 
het geschikt maken van een binnenruimte op de boerderij als speelplaats voor kinderen. 
Inmiddels voorziet de speelplaats o.a. in een trampoline, zandbak en een tafeltennistafel. 
Ook zijn er op het land van de boerderij enkele vruchtbomen gepland.
Boerderij activiteiten: 
Deze post bestaat uit uitgaven die zijn gedaan voor activiteiten van kinder -en tienergroepen 
op de boerderij. Dit betreft activiteiten als schilderen, kleien, mozaïeken, Engelse les en 
lessen in koken.
Ondersteuning: 
Deze post bestaat uit uitgaven die zijn gedaan ter ondersteuning van de plaatselijke 
bevolking. Dit betreft o.a  voedselpakketten, medische voorzieningen en materialen voor 
renovatie en bouw van huisjes.  

2. Balans per 31 december 2018:

Onroerend goed €  21.000,- Eigen vermogen   € 24.288,-
Bankrekening €        206,- Nog te betalen     €      591,-
Spaarrekening €     3.459,-
Kas €        129,-
Nog te ontvangen €          85,-

         __________     _________
         €  24.879,-     € 24.879,-

2.1 Toelichting op de balans:



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 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.
Bankrekening:
Dit is het positieve saldo op de betaalrekeningen zoals hierboven aangegeven bij de staat van baten 
en lasten. 
Spaarrekening:
Dit is het positieve saldo op de spaarrekening zoals hierboven aangegeven bij de staat van baten en 
lasten. 
Nog te ontvangen:
Dit te ontvangen bedrag heeft betrekking op 2018, maar is pas in het jaar daarop verrekend.
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen is het totaal van de bezittingen van de stichting per 31 december 2018 
(banksaldi + onroerend goed)
Nog te betalen: 
Dit te betalen bedrag heeft betrekking op 2018, maar is pas in het jaar daarop verrekend. 


