
FINANCIELE VERANTWOORDING OVER 2020    :

1. Staat van uitgaven en inkomsten over 2020:

Uitgaven:                                                                     Inkomsten:                                                            
  6%    Algemeen €      699,-
  7%    Transporten €      750,- Algemene donaties €   4.502,-
42%    Boerderij €   4.486,- Specifieke donaties €   6.265,-
  8%    Land, voedselbos €      817,-      m.b.t.  boerderij €   1.813,-
  2%    Boerderij activiteiten €      181,-      m.b.t.  voedselbos €   1.000,-
34%    Ondersteuning €   3.709,-      m.b.t.  voedselpakketten €   2.117,-
  1%    toename liquide mid. €      125,-      m.b.t.  ondersteuning €   1.335,-

________ ________
Uitgaven totaal €   10.767,- Inkomsten totaal €  10.767,-

1.1 Toelichting op de inkomsten:
Algemene donatie:     
- Donaties, ten behoeve van ondersteuning van het werk in Telechiu, o.a. verkregen van: 

‘vrienden van Aria’;  de plaatselijke kringloopwinkel en collecten.
Specifieke donaties:     
- Zowel tijdens de eerste als de tweede corona-golf, zijn er veel donaties ontvangen t.b.v. 

voedselpakketten en giften t.b.v. specifieke ondersteuning van mensen in Telechiu.  Deze 
donaties zijn volledig aan hun doelen besteed.

- Van de zendingscommissie van de Protestantse Gemeente Boskoop is  € 1.000,-  ontvangen.
Voor het ontwikkelen van een voedselbos.  Echter, i.v.m. corona, zijn op dit onderdeel nog 
geen vorderingen gemaakt. Voor het voedselbos is nog €  1.209  in budget.

- Voorts heeft de stichting ook donaties gekregen in de vorm van: gratis transport naar 
Telechiu;  aardappels;  voedselpakketten  en  materialen voor de mensen in Telechiu. 
De waarde van deze donaties en hun ‘uitgaven’ zijn niet meegenomen in bovenstaande 
financieel overzicht.

1.2  Toelichting op de lasten
Algemeen: 
- Deze post bestaat uit bankkosten, kosten lidmaatschap CPOE (Christelijk Platform voor Oost

Europa), kosten voor opslag van goederen en vergoedingen voor vervoer in Roemenië.
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, water, hout, internet en lokale 

belastingen. Dit jaar zijn een bouwvallige muur en schuur voor een groot gedeelte 
afgebroken. De muur is weer opgebouwd  en de schuur is gedeeltelijk vervangen.

Boerderij activiteiten: 
- Deze post bestaat uit uitgaven die zijn gedaan voor activiteiten en netwerk-activiteiten.

Activiteiten voor kinder- en tienergroepen zoals schilderen, kleien, mozaïeken, Engelse les.
Netwerkactiviteiten, zoals gezamenlijk eten met : behoeftige, bestuurders en vrijwilligers.



Ondersteuning: 
- Deze post bestaat uit uitgaven die zijn gedaan ter ondersteuning van de plaatselijke 

bevolking. Dit betreft voedselpakketten, medische voorzieningen en materialen voor 
renovatie van huisjes.  

2. Balans per 31 december 2020:

Bezittingen:                                                                 Verklaring:                                                            
Onroerend goed € 21.000,- Eigen vermogen € 24.366,-
Bankrekening €   3.194,-
Spaarrekening €      100,-
Kas €        72,-

________ ________
Bezitting totaal €   24.366,- Verklaring totaal €   24.366,-

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 en gebouwen. 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, Spaarrekening en Kas:
- Dit is het saldi zoals hierboven aangegeven op de balans.  

Per saldo, zijn deze in 2020 toegenomen met  €  125,- 
Eigen vermogen:
- Het eigen vermogen is het totaal van de bezittingen van de stichting per 31 december 2020.

(liquide middelen + onroerend goed)


