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JAARVERSLAG 2011-2012
ALGEMEEN
Dit verslag is opgesteld conform de regelgeving van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
650 voor fondsenwervende instellingen (RJ 650).
Oprichting
Op 5 juli 2011 is Stichting Familie Sponsorplan Roemenië (FSR), statutair gevestigd te
Aalsmeer, bij notariële akte opgericht. Per 1 januari 2012 heeft FSR de hulpverleningsactiviteiten onder de allerarmsten in Roemenië voortgezet, die tot dat moment werden uitgevoerd door de stuurgroep Familie Sponsorplan Roemenië, als onderdeel van Stichting
De Ondergrondse Kerk (SDOK) te Gorinchem. SDOK heeft als hoofdoelstelling de hulp
aan vervolgde christenen. In Roemenië is inmiddels sprake van vrijheid van godsdienst.
En omdat Familie Sponsorplan Roemenië ook voor de langere termijn meer continuïteit
en mogelijke groei voorzag als een zelfstandige organisatie, is in nauw overleg met SDOK
voor gekozen voor voortzetting van de activiteiten in de nieuwe stichting.
Het bestuur van FSR is SDOK zeer dankbaar voor de samenwerking, waardoor jarenlang
vele allerarmste Roemenen geholpen konden worden met de meest primaire levensbehoefte. In de samenwerking tijdens al die jaren en in de uiterst soepele manier waarop
de verzelfstandiging heeft kunnen plaatsvinden, hebben de hand van God mogen ervaren. Aan Hem alle eer.
Verlengd boekjaar
Bij de oprichting is gekozen voor een verlengd boekjaar, dat loopt van 5 juli 2011 tot en
met 31 december 2012. Hoewel de activiteiten officieel per 1 januari 2012 zijn overgegaan van SDOK naar de nieuwe stichting FSR, waren er in 2011 toch al enkele sponsors
die hun bijdragen aan de stichting overmaakten.
Beleid
Reserves en fondsen
Om de voortgang van het werk in redelijke mate te waarborgen, heeft het bestuur besloten om een zodanige reserve aan te houden dat steeds een maand aan vaste sponsorbijdragen aan gezinnen, studenten en kosten van lokale contactpersonen kan worden betaald. Per 31 december 2012 bedraagt deze reserve € 6.000.
Giften die worden ontvangen voor een van de specifieke doelen van de stichting, kunnen
uitsluitend voor dat doel worden besteed. Wanneer die besteding niet heeft plaatsgevonden in het verslagjaar, wordt hiervoor een bestemmingsfonds gevormd.
Communicatie
Een aantal keren per jaar verstuurt het bestuur een nieuwsbrief over de voortgang van
het werk aan haar sponsors en andere belangstellenden.
Daarnaast onderhoudt FSR de informatieve website www.fsrom.nl voor sponsors en geïnteresseerden. Via onze infobox komen regelmatig reacties binnen van belangstellenden,
die informatie willen ontvangen, sponsor willen worden of van mensen die goederen willen afstaan.
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Overige beleidsterreinen
Ten aanzien van het in RJ 650 genoemde beleggingsbeleid en vrijwilligersbeleid heeft het
bestuur geen specifiek beleid geformuleerd.
Besteding aan doelen
Van de totale baten is in de verslagperiode 1,5% besteed aan kosten van eigen fondsenwerving en 87% aan de doelen van de stichting.
DOELSTELLING
Familie Sponsorplan Roemenië heeft de volgende doelstelling:
Geïnspireerd door Gods liefde omzien naar de allerarmsten in Roemenië door middel van
het geven van hulp op maat, zoals:







het verstrekken van voedsel, stookhout, vitaminen, zaaigoed, schoenen en kleding
als noodhulp;
het financieren van medische hulp en hulpmiddelen;
het sponsoren van een (beroeps)opleiding voor kinderen uit arme gezinnen en het
verlenen van agrarische hulp en pastorale zorg als structurele hulp;
het aanbieden van een vakantie aan kinderen, studenten en personen uit de gezinnen
die gesponsord worden;
het verstrekken van geldleningen aan gezinnen die gesponsord worden; en
het verrichten van alle overige handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden en/of daartoe bevorderlijk zijn.

BESTUUR
Het bestuur is als volgt samengesteld:




Bestuur van Familie-Sponsorplan Roemenië (ultimo 2012):
Naam

Functie

André Buijs
Fred Drenth
Jan Venema
Gert-Jan Groeneveld
Evert Brouwer
Herro Vogel
Jan Agterhof

Voorzitter
Algemeen adjunct
Coördinator
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Aftredend
in
2013
2014
2014
2016
2015
2014
2015

Adviseur van Familie-Sponsorplan Roemenië:
Henk Liebeek
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ACTIVITEITENVERSLAG

Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Familie Sponsorplan Roemenië (FSR). Deze
stichting is op 5 juli 2011 opgericht. Dit verslag beslaat derhalve de periode 5 juli 2011
tot en met 31 december 2012.
Tot eind 2011 werden de activiteiten van FSR uitgevoerd als werkgroep Familie Sponsorplan Roemenië, onderdeel van Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) te Gorinchem.
Omdat de hoofddoelstelling van SDOK het ondersteunen van vervolgde christenen is, en
FSR voor de continuïteit van haar noodhulpverlening betere perspectieven ziet als zelfstandige organisatie, is in goed onderling overleg met SDOK gekozen voor voortzetting
van de activiteiten in de nieuwe stichting.

1. Algemeen
Met grote dankbaarheid kijkt het bestuur van Stichting Familie-Sponsorplan Roemenië
(FSR) terug op haar hulpverleningsactiviteiten in het verslagjaar. Ondanks de economische crisis, waarin we ons sinds oktober 2008 nog steeds bevinden, konden wij onze werkzaamheden in Roemenië op vrijwel hetzelfde niveau continueren. Dit is te danken aan Gods leiding en onze trouwe achterban, de sponsors en donateurs in Nederland en België, die ons jaar op jaar de kans geven om iets te doen aan de armoede in
Roemenië.
Evenals in voorgaande jaren was ook in het verslagjaar de focus van het FSR gericht
op het sponsoren van arme gezinnen, alleenstaanden en studenten. ‘Hulp op maat’ –
waarin van geval tot geval de behoefte wordt beoordeeld – is daarbij nog steeds ons
motto. Bij zowel de familiesponsoring als het studentenprogramma probeert het FSR
op deze wijze met de tot haar beschikking staande middelen een zo optimaal mogelijke hulpverlening te realiseren.
Gezinnen en alleenstaanden
Door Gods onmisbare zegen en leiding kon het FSR in de verslagperiode weer veel gezinnen in de regio’s Oradea en Dumbraveni structureel ondersteunen en pastorale zorg
geven. Zo werden vele gezinnen geholpen met voedsel, kleding, stookhout, waspoeder, zaaigoed, medicijnen, medische hulp of geld. Ultimo 2012 werd op deze wijze aan
93 (ultimo 2011: 87) adressen hulp verleend. Afgezien van kleding, zaaigoed, incontinentiemateriaal en vitaminen werden de goederen in Roemenië aangeschaft om op die
manier ook de lokale economie te steunen. De kleding werd ingezameld in Nederland,
door lokale vrijwilligers gesorteerd en verpakt en periodiek getransporteerd, door een
Nederlands transportbedrijf, naar Roemenië, waar het onder de gezinnen werd verdeeld. Op deze wijze en zoals hier verder genoemd, mocht de liefde van Christus gestalte krijgen.
Studenten
Ook gedurende deze verslagperiode werd een groot aantal jongeren geholpen door
een bijdrage in de verschuldigde studie- en/of internaatkosten. Het betreft kinderen
uit arme gezinnen, waarvoor de studie- en of internaatkosten niet door de ouders zelf
opgebracht kunnen worden. De sponsoring van deze studenten geeft hen een kans om
na hun lagere school een beroepsopleiding te volgen. Aan het einde van het studiejaar
2011 – 2012 rondden 12 (2011: 10) jongeren hun studie met positief gevolg af. Ultimo 2012 werden 48 studenten (2011: 44) door het FSR gesponsord.
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Bestuur FSR
Er heeft in deze verslagperiode één wijziging in de samenstelling van het bestuur van
FSR plaatsgevonden. Op 23 november 2012 is overleden ons bestuurslid Arie
Eveleens. Arie is al vanaf het prille begin betrokken geweest bij de hulpverlening in
Roemenië die uiteindelijk geleid heeft tot stichting FSR. Als bestuur zijn we dankbaar
voor zijn betrokkenheid en toewijding die we zeker zullen missen.

2. Uitvoering
Ook in de verslagperiode vond de coördinatie van de werkzaamheden in Roemenië
voor een belangrijk deel plaats vanuit Oradea. Dankzij een onverminderde betrokkenheid en bewogenheid van onze Roemeense contactpersonen, kon het sponsorwerk in
deze regio worden voortgezet. Onze contactpersonen zijn medewerkers van de stichting Alpha & Omega. Met deze organisatie hebben wij reeds jarenlang een goede samenwerking. Het bestuur van FSR heeft ook in deze verslagperiode weer met dankbaarheid kunnen constateren dat onze Roemeense contactpersonen een goede band
hebben opgebouwd met zowel de sponsorgezinnen als met de gesponsorde studenten.
Dankzij deze goede contacten en geheel in lijn met onze visie blijft de hulpverlening
door het FSR niet beperkt tot materiële hulp, maar konden we ook pastorale hulp en
ondersteuning bieden. Via een wekelijkse rapportage per e-mail werd het bestuur van
FSR op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden in het veld en
kon er alert op worden gereageerd en zo nodig bijgestuurd.
Vanuit Oradea werden ook ondersteunende activiteiten in de omliggende plaatsen uitgevoerd, waaronder het inkopen van voedsel, het samenstellen en distribueren van
voedselpakketten en het betalen van internaatkosten. Daarnaast hebben onze contactpersonen een belangrijke rol bij gespeeld bij het signaleren van situaties, waarin
acute noodhulp of medische hulp noodzakelijk was.
De hulpverlening in de stad Oradea en een aantal omliggende dorpen, waaronder Varciorog, Lazareni en Corbesti kon worden gecontinueerd. Door de langdurige wereldwijde economische crisis, waar ook de bevolking van Roemenië steeds meer last van ondervindt, is de hulpverlening van FSR van steeds groter belang. Diverse sponsorgezinnen zijn namelijk getroffen door bezuinigingsmaatregelen en/of door werkloosheid.
Veelal kan er geen beroep worden gedaan op de beperkte sociale voorzieningen,
waardoor een aantal gezinnen nauwelijks nog kan rondkomen. Juist onder deze omstandigheden wordt de hulp van FSR letterlijk ervaren als een geschenk uit de hemel.
In de regio Dumbraveni kon het werk worden voortgezet dankzij de inzet van onze
contactpersonen ter plaatse. Dankbaar zijn we ook voor hun goede contacten met de
sponsorgezinnen in Dumbraveni en omgeving. Ultimo 2012 werden hier 19 adressen
door het FSR ondersteund. FSR streeft er naar om in de nabije toekomst de omvang
van de hulpverlening in dit gebied op het huidige niveau te continueren. We zijn dankbaar dat de verantwoordelijkheid voor de hulpverlening is overgedragen aan een jonger echtpaar, waardoor het oudere echtpaar haar werkzaamheden de komende jaren
kan afbouwen.
In de verslagperiode werden vanuit Nederland weer diverse transporten met kleding
georganiseerd. Met het transportbedrijf uit Nederland dat sinds 2010 onze transporten
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verzorgt, hebben wij inmiddels goede contacten. Zij hebben toegezegd een aantal keren per jaar transporten voor het FSR te willen verzorgen.
In het voorjaar is opnieuw een grote zending groentezaden naar Oradea getransporteerd. Deze groentezaden zijn verdeeld onder de gezinnen in de dorpen waar het FSR
actief is. De oogstresultaten waren over het algemeen goed te noemen.
In januari 2012 zijn er voor de schoolgaande kinderen uit de gezinnen winterschoenen
gekocht. Deze vorm van hulpverlening zorgt er voor dat de kinderen met droge en
warme voeten naar school kunnen. Een aantal jaren wordt dit schoenenproject nu uitgevoerd en de ontvangers van deze hulp zijn daar erg dankbaar voor.
Het vitamineproject leverde ook in de verslagperiode weer een positieve bijdrage aan
de gezondheidssituatie van veel gezinnen. De vitaminen worden verstrekt voor gebruik gedurende de wintermaanden. De vitaminen dragen bij aan een betere weerstand en een toename van de eetlust van met name de kinderen. Bijkomend en belangrijk voordeel is dat de kinderen hierdoor zich beter kunnen concentreren en dus
beter presteren op school.
Naast bovengenoemde ondersteuning werd in incidentele gevallen hulp verleend door
levering van kachels, stookhout en/of medische hulpmiddelen voor minder validen.
Ook werden op verschillende plaatsen bijbels uitgedeeld in het kader van de pastorale
activiteiten van onze Roemeense contactpersonen.
Financiële ondersteuning werd ook gegeven aan de zomerkampen in Boga. Mede als
gevolg daarvan hebben tientallen kinderen uit onder andere de sponsorgezinnen, tijdens de zomermaanden een mooie vakantieweek beleefd. Naast sport en spel stond
ook het evangelie centraal tijdens deze vakantieweken. Gebleken is dat deze weken
een onuitwisbare indruk heeft achter gelaten bij de kinderen. Bovendien dragen deze
weken bij aan het versterken van de onderlinge band tussen de kinderen uit de sponsorgezinnen en onze lokale contactpersonen in Oradea. Behalve voor de kinderen werd
er het in het voorjaar ook een weekend georganiseerd voor de vrouwen uit ons sponsorprogramma. Dit weekend is ontzettend belangrijk voor de deelnemers. De meeste
vrouwen ervaren hun thuissituatie als moeilijk en zwaar. Tijdens het weekend kunnen
ze zich ontspannen en worden ze bemoedigd. Hierdoor kunnen ze weer gesterkt naar
huis gaan en kunnen ze het leven over het algemeen weer beter aan.
3. Fondsenwerving en promotie
Met dankbaarheid heeft het FSR mogen constateren dat in de verslagperiode het aantal sponsors, dat bereid is het werk van het FSR te ondersteunen, vrijwel stabiel is gebleven. Dit, ondanks het feit dat FSR in een zelfstandige stichtingsvorm is verder gegaan. Deze sponsors zorgen voor een maandelijkse vaste inkomstenstroom, waardoor
het FSR ook in de verslagperiode in staat was de vaste uitgaven te dekken. Naast de
vaste bijdrage van de sponsors mocht het FSR, evenals in voorgaande jaren, deze periode weer regelmatig eenmalige giften ontvangen.
In de verslagperiode heeft het FSR driemaal een nieuwsbrief aan haar sponsors en andere belangstellenden verzonden. Ook hebben alle sponsors en andere belangstellenden aan het eind van het jaar een extra nieuwsbrief ontvangen in verband met het
overlijden van ons bestuurslid Arie Eveleens.
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In de verslagperiode heeft een aantal nieuwe sponsors zich aangemeld. Daartegenover
staat dat gedurende de verslagperiode ook enkele sponsors hebben aangegeven hun
ondersteuning te willen beëindigen.
Via de website verschaft FSR informatie aan haar sponsors en andere belangstellenden. Via onze infobox komen regelmatig reacties binnen van belangstellenden, die informatie willen hebben of van mensen die goederen willen afstaan.
4. Inkomsten en uitgaven
De definitieve jaarcijfers zijn toegevoegd als bijlage bij dit verslag. We mogen met
dankbaarheid constateren dat de financiële situatie van het FSR gezond is. De ontvangsten zijn licht gestegen en het saldo van de ontvangsten en uitgaven was in de
verslagperiode € 14.299,-. Hoewel de kosten toenemen als gevolg van prijsstijgingen
voor levensonderhoud in Roemenië, mogen we tegelijkertijd vaststellen dat de donaties eveneens gestegen zijn. Voor meer details verwijzen we naar de bijlage.
5. Ten slotte…
Terugkijkend op de verslagperiode heeft het bestuur van FSR alle reden om dankbaar
te zijn. Niet alleen de ontwikkeling van de werkzaamheden in Roemenië, maar ook de
stabiliteit van onze inkomsten uit bijdragen van vaste sponsors en eenmalige giften
geven ons alle reden om dankbaar te zijn. Onze dank gaat ook uit naar allen, die het
werk van het FSR de afgelopen periode hebben gesteund. Een grote groep mensen
draagt ons werk een warm hart toe in de vorm van gebed, geld en goederen.
Bovenal gaat onze dank uit naar onze Hemelse Vader. De medewerkers van het FSR
realiseren zich dat dit werk niet gedaan kan worden zonder Gods onmisbare zegen.
We zijn dan ook zeer dankbaar voor het feit dat we ook in het afgelopen periode die
zegen op ons werk weer mochten ervaren.
Woerden, 10 februari 2013
G.J. Groeneveld
Secretaris
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TOEKOMST EN BEGROTING 2013
ACTIVITEITEN 2013
In het jaar 2013 en zullen de lopende activiteiten ongewijzigd worden voortgezet. De
hieronder vermelde begroting ligt derhalve in de lijn van de baten en lasten die in 2012
zijn gerealiseerd.
BEGROTING 2013
Begrote Staat van baten en lasten 2013
Begr. 2013
€
Baten uit eigen fondsenwerving

89.550

Besteed aan doelen

88.050
1.500

Beheer en administratie

1.500

Saldo van baten en lasten

0

Begrote baten uit eigen fondsenwerving
Giften vaste sponsoring
Giften vitaminen
Giften onderhoud woningen
Giften kachels/hout
Giften vakantie kinderen
Giften weekend moeders/studenten
Giften schoenen
Overige giften

Begr. 2013
€
63.000
0
1.000
2.000
2.000
500
0
21.050
89.550

Begrote besteding aan doelen
Sponsoring gezinnen/studenten
Medische hulp, vitaminen
Vitaminen
Onderhoud woningen
Kachels/hout
Vakantie kinderen
Weekend moeders/studenten
Schoenen
Sponsoring lonen Alpha & Omega
Kosten hulpverlening
Sponsorplanreizen
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Begr. 2013
€
51.000
3.500
1.250
2.500
4.500
3.100
1.000
4.500
11.500
4.000
1.200
88.050
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Aan de bovengenoemde begrote bestedingen aan doelen zijn geen kosten van beheer en
administratie toegerekend.
De begrote kosten van beheer en administratie bedragen 1,7% van de begrote baten uit
fondsenwerving.
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Beheer en administratie

Sponsorplanreizen

Sponsoring lonen Alpha & Omega

Overige hulp

Schoenen

Weekend moeders/studenten

Vakantie kinderen

Kachels/hout

Onderhoud woningen

Waspoeder

Medische hulp, vitaminen

Sponsoring gezinnen/studenten

Bijlage bij begrote bestedingen 2013
Stichting Familie Sponsorplan Roemenië

Kosten hulpverlening

JAARRAPPORT 2011-2012

Werving baten

Totaal

Eigen Gezamenfonds- lijke
Acties Subsi- Belegwervingacties derden dies
gingen

Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwerving
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

51.000

3.500

1.250

2.500

4.500

3.100

1.000

4.500

51.000

3.500

1.250

2.500

4.500

3.100

1.000

4.500

0

11.500

4.000

1.200

89550

11.500

4.000

1.200

89.550

1.500

Totaal
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0

0

0

0

1.500

1.500
0
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
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JAARREKENING 2011-2012
Balans per 31 december 2012

ACTIVA

31-12-2012
€

Vorderingen
Overige vorderingen

0

Liquide middelen
Banktegoeden

20.520
20.520

PASSIVA
Overige reserve

10.699

Bestemmingsfonds

3.600

Kortlopende schulden
Overige schulden

6.221
20.520

Staat van baten en lasten 2011-2012
2011-2012
€

Begroot 2012
€

Baten uit eigen fondsenwerving

121.588

88.350

Besteed aan doelen

105.498

85.350

16.090
Beheer en administratie
Saldo van baten en lasten

Bestemming van het saldo
Toegevoegd aan de Overige reserve
Toegevoegd aan bestemmingsfonds Opleidingen jongeren

10

3.000

1.791

3.000

14.299

0

10.699
3.600
14.299
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GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING EN BEPALING VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
De stichting is opgericht op 5 juli 2011 en heeft als doelstelling de hulpverlening aan de
allerarmsten in Roemenië. Het eerste boekjaar loopt van 5 juli 2011 tot en met 31 december 2012. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als
geheel. De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen
en resultaat, hetwelk is gebaseerd op verkrijgingsprijzen.
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
voor fondsenwervende instellingen (RJ 650).
Grondslagen voor de balanswaardering
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de reserves en de schulden opgenomen
tegen de nominale waarde. Bestemmingsfondsen worden gevormd voor giften die voor
een speciaal doel zijn ontvangen en die per balansdatum nog niet voor het doel zijn besteed.
Grondslagen voor de bepaling van baten en lasten
Baten worden verantwoord in de periode waarin zij aan de stichting ter beschikking zijn
gesteld. De bestedingen worden opgenomen met inachtneming van de vermelde grondslagen voor de waardering van activa en passiva. De bestedingen worden toegerekend
aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 EN DE STAAT VAN BATEN
EN LASTEN OVER 2011-2012
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
Liquide middelen
31-12-2012
€
ABN Amro, ontvangsten rekening 49.48.08.926
ABN Amro, rekening voor Roemenië 49.48.10.696

14.328
6.192
20.520

De banktegoeden zijn vrij opneembaar.
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Overige reserve
2011-2012
€
Stand per 5 juli 2011
Overschot verslagjaar 2011-2012
Toevoeging aan bestemmingsfonds
Stand per 31 december 2012

0
14.299
-3.600
10.699

Bestemmingsfondsen
31-12-2012
€
Opleidingen jongeren
Ontvangen gift
Besteed in het verslagjaar

5.400
1.800
3.600

Kortlopende schulden
Overige schulden
31-12-2012
€
Nog te besteden door Roemeense partner

6.221

De post ‘Nog te besteden door Roemeense partner’ betreft door het bestuur goedgekeurde bestedingen aan projecten die door de Roemeense partner Alpha & Omega worden
uitgevoerd, maar waarvan de gelden nog niet door Alpha & Omega zijn opgenomen.
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011-2012
Baten uit fondsenwerving
Giften vaste sponsoring
Giften medische hulp
Giften onderhoud woningen
Giften kachels/hout
Giften vakantie kinderen
Giften weekend moeders/studenten
Giften schoenen
Giften sponsorplanreizen
Overige giften
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2011-2012
€
85.669
1.850
1.000
1.587
1.832
529
235
780
28.106
121.588

Begroot 2012
€
63.400
2.200
1.500
4.000
3.000
1.000
3.500
600
9.150
88.350
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Besteed aan doelen
2011-2012
€
65.627
2.385
900
1.765
6.530
2.785
900
4.000
4.075
11.112
3.820
1.599
105.498

Sponsoring gezinnen/studenten
Medische hulp, vitaminen
Waspoeder
Onderhoud woningen
Kachels/hout
Vakantie kinderen
Weekend moeders/studenten
Schoenen
Overige hulp
Sponsoring lonen Alpha & Omega
Kosten hulpverlening
Sponsorplanreizen

Begroot 2012
€
52.400
2.500
1.250
1.500
4.000
3.000
1.000
3.500
0
11.000
4.000
1.200
85.350

Aan de bovengenoemde bestedingen aan doelen zijn geen kosten van beheer en administratie toegerekend.
Kosten van beheer en administratie
2011-2012
€
580
1.211
1.791

Kosten Centraal Bureau Fondsenwerving
Overige kosten

Begroot 2012
€
3.000
3.000

De kosten van beheer en administratie bedragen 1,5% van de baten uit fondsenwerving.
Aalsmeer,

Datum: 13 februari 2013

Het bestuur
Was getekend:
A. Buijs, voorzitter
G. J. Groeneveld, secretaris
F. Drenth, algemeen adjunct
J.S. Venema, coördinator
H. Vogel, algemeen bestuurslid
J.G. Agterhof, algemeen bestuurslid
J.E. Brouwer, penningmeester
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OVERIGE GEGEVENS
Bestemming saldo van baten en lasten
De statuten kennen geen specifieke regeling ten aanzien van een jaarlijkse bestemming
van het saldo van baten en lasten. Rekening houdend met de giften waarvoor bestemmingsfondsen moeten worden gevormd, wordt het saldo van baten en lasten toegevoegd
c.q. onttrokken aan de overige reserve en is voor het bestuur vrij besteedbaar binnen de
doelstelling van de stichting.
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Werving baten
Eigen
fondswerving

Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwerving
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

65.627

2.385

900

1.765

6.530

2.785

900

4.000

65.627

2.385

900

1.765

6.530

2.785

900

4.000

4.075

11.112

3.820

1.599

121.588

11.112

3.820

1.599

121.588
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Totaal

Gezamenlijke
Acties Subsi- Belegacties derden dies
gingen

1.791

Totaal
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Beheer en administratie

Sponsorplanreizen

Kosten hulpverlening

Sponsoring lonen Alpha & Omega

Overige hulp

Schoenen

Weekend moeders/studenten

Vakantie kinderen

Kachels/hout

Onderhoud woningen

Waspoeder

Medische hulp, vitaminen

Sponsoring gezinnen/studenten

Bijlage bij bestedingen 2011-2012

0

0

0

0

1.791

16.090
0
0
0
0
0
0
-1.791
0
14.299

