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JAARRAPPORT 2017

BESTUURSVERSLAG 2017
Algemeen
Dit verslag is opgesteld conform de regelgeving van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor
Fondsenwervende Organisaties (RJ 650).
Op 5 juli 2011 is Stichting Familie Sponsorplan Roemenië (FSR), statutair gevestigd te Aalsmeer, bij
notariële akte opgericht. De hulpverleningsactiviteiten onder de allerarmsten in Roemenië worden al
vanaf begin jaren ‘90 uitgevoerd door de toenmalige stuurgroep Familie Sponsorplan Roemenië. Met
ingang van 1 januari 2012 zijn deze activiteiten ondergebracht in Stichting Familie Sponsorplan Roemenië.
Doelstelling
FSR 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.

Missie en visie
Wij geloven dat God aan ons mensen de opdracht heeft gegeven om Hem lief te hebben boven alles
en onze naasten lief te hebben als ons zelf (Matteüs 22:34-40).
Als ultiem voorbeeld heeft Hij hiertoe zijn Zoon Jezus Christus gegeven die, gehoorzaam aan zijn Vader in de hemel, Zichzelf volkomen weggecijferd heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft eeuwig
leven zal ontvangen (Johannes 3:16).
De medewerkers van het Familie-Sponsorplan Roemenië willen zich, gedreven door deze liefde, inzetten voor de allerarmsten in de Roemeense samenleving.
Wij doen dit door middel van:



Noodhulp: Het verstrekken van voedsel, medische zorg en kleding.
Structurele hulp: Het sponsoren van een beroepsopleiding voor kinderen uit arme gezinnen,
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en het verlenen van agrarische hulp en pastorale zorg.
Bestuur
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen daarna worden herkozen.
Er hebben zich in deze verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het bestuur van FSR.
Het bestuur ontvangt geen beloningen voor de verrichte bestuurstaken. Eventuele kosten die bestuursleden maken ten behoeve van de stichting worden op basis van een declaratie, voorzien van de
betalingsbewijzen, aan bestuursleden vergoed.
Het bestuur is per datum van dit rapport als volgt samengesteld:




Bestuur van FSR:
Naam

Functie

Fred Drenth
Jan Venema
Cees Lock
Evert Brouwer
Jan Agterhof
Gert-Jan Groeneveld
André Buijs

Algemeen adjunct
Coördinator
Algemeen bestuurslid
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Secretaris
Voorzitter

Aftredend in
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2021

Adviseur van FSR:
Henk Liebeek

Beleid
Reserves en fondsen
Om de voortgang van het werk in redelijke mate te waarborgen, heeft het bestuur besloten om een
Continuïteitsreserve aan te houden, zodat steeds een maand aan vaste sponsorbijdragen aan gezinnen, studenten en kosten van lokale contactpersonen kan worden betaald. Per 31 december 2017 is
dit bedrag bepaald op € 8.000. De reserve wordt gevormd vanuit de bestemming van het saldo van
de staat van baten en lasten.
Het bestuur wenst de Overige reserve zo klein mogelijk te houden. Voor eventuele positieve saldi van
de Overige reserve zullen in overleg met de contactpersonen in Roemenië hulpprojecten worden
gekozen, passend binnen de doelstelling van de stichting.
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.
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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.
Overige beleidsterreinen
Ten aanzien van het in RJ 650 genoemde beleggingsbeleid en vrijwilligersbeleid heeft het bestuur
geen specifiek beleid geformuleerd.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De hulpverlening is afhankelijk van de bijdragen van sponsoring in Nederland. Daarom wordt er naar
gestreefd de vaste hulp in lijn te houden met de vaste inkomsten en de projectmatige hulp uit te
voeren indien en voor zover er specifieke projectgiften of vrij besteedbare giften worden ontvangen.
De groep van vaste sponsors is voldoende groot en breed samengesteld, zodat er geen grote afhankelijkheid bestaat van individuele sponsors.
De feitelijke hulpverlening wordt uitgevoerd door lokale Roemeense christenen. Door de recente
uitbreiding van 2 naar 3 personen is de personele afhankelijkheid afgenomen.
Het bestuur bestaat uit zeven personen met een onderling aanvullende spreiding qua kennis en ervaring, waardoor ook hier geen grote personele afhankelijkheid bestaat.
Onder dit kopje moet ook worden vermeld dat binnen het bestuur sprake is van een oprecht geloofsvertrouwen dat God voorziet is alles wat nodig is voor dit werk. Het bestuur bouwt daarbij voort op
de grote reeks aan gebeurtenissen uit het bestaan van de stichting en daaraan voorafgaande jaren.
Financiële situatie
Baten uit fondsenwerving
De totale baten uit fondsenwerving bedroegen in 2017 ruim € 146.000 en waren bijna € 15.000 hoger dan vorig jaar. De baten van 2017 hadden voor 63% (2016: 62%) een vast karakter. De resterende
37% (2016: 38%) van de baten zijn eenmalig gegeven voor specifieke projecten of als vrij besteedbare giften.
De totale baten van 2016 en 2017 en van de begroting 2017 worden beïnvloed door de aanschaf in
2017 van de nieuw auto voor de hulpverlening voor bijna € 22.000, waarvoor de giften voor € 10.000
in 2016 en voor € 12.000 in 2017 zijn geworven. Wanneer dit effect wordt geëlimineerd, zijn de totale baten gestegen met € 17.000 gestegen van € 120.000 naar € 137.000, een stijging van ruim 14% en
een stijging van ruim € 4.000 ten opzichte van de begroting. Met name groeiden de giften voor vaste
sponsoring van gezinnen en studenten en voor winterhulp. In tegenstelling tot vorig jaar ontving FSR
specifiek bestemde giften voor onder meer het moedersweekend en voor schoolmaterialen.
Besteed aan doelen
Exclusief de aanschaf van de auto bedroeg de totale besteding aan doelen in 2017 € 119.000. Dit
bedrag is € 6.000 meer dan in het jaar daarvoor. In de begroting van 2017 was gerekend met meer
groei van de vaste sponsoring. Deze uitgaven zijn vrij strak gekoppeld aan de ontvangen giften voor
vast sponsoring. Aan de inkomsten zagen we ook dit effect, met dien verstande dat in de giften een
grote gift voor meerdere jaren is opgenomen, die via de verdeling van het overschot in een bestemmingsfonds is opgenomen. Tevens is in 2017 de koppeling tussen gesponsorde gezinnen en studenten en de dekking van een sponsor, wat strakker ingericht.
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De meeste uitgaven gedroegen zich verder aardig conform de begroting. Uitgaven aan onderhoud
woningen bleven beperkt omdat daarvoor geen giften werden ontvangen. De post Overige hulp, die
bestaat uit allerlei vaak kleinere hulpverzoeken uit het veld, is € 2.000 lager dan de begroting, doordat bewust iets voorzichtiger is gereageerd op deze verzoeken, om als stichting de benodigde continuïteitsreserve verder te kunnen opbouwen. Bijzonder was dit jaar de uitgave voor schoolmaterialen.
Deze werd zeer blij ontvangen door de schoolgaande kinderen in de vorm van een mooie gevulde
rugtas.
Van de totale baten is in de verslagperiode 0,2% (2016: 0,1%) besteed aan de wervingskosten en
97,0% (2016: 85,2%) aan de doelen van de stichting. De resterende baten zullen worden besteed in
het komende boekjaar.
Saldo
In 2017 sluit de Staat van baten en lasten met een overschot van bijna € 4.000. In de bestemming van
dit overschot is bijna € 4.000 toegevoegd aan de Continuïteitsreserve en € 3.000 aan de Overige reserve van de stichting. Daarnaast is per saldo € 3.000 onttrokken aan de bestemmingsfondsen. Dit
betreft enerzijds met name de reservering van gelabelde giften voor onder meer opleidingen van
jongeren en voor winterhulp en anderzijds de gedeeltelijke financiering van de aangeschafte auto
vanuit het bestemmingsfonds van de gelabelde giften van vorig jaar.
Reserves
Dit jaar is de vorming van de benodigde Continuïteitsreserve voltooid. Deze buffer is bedoeld om
teruglopende giften enigszins op te vangen en dekt ongeveer 1 maand vaste sponsorlasten voor gezinnen en studenten en kosten van lokale contactpersonen.
Daarnaast is een kleine Overige reserve gevormd. De stichting streeft niet naar het vormen van de
Overige reserve en is voornemens deze gelden snel aan te wenden voor hulp in Roemenië.
Dat geldt eveneens voor de Bestemmingsfondsen, waarvan de bestemmingen door de gevers zijn
bepaald.

Activiteitenverslag
1. Algemeen
Met grote dankbaarheid kijkt het bestuur van Stichting Familie-Sponsorplan Roemenië (FSR) terug
op haar hulpverleningsactiviteiten in het verslagjaar. Wij konden onze werkzaamheden in Roemenië, zoals hieronder benoemd, op hetzelfde niveau handhaven. 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 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 FSR op deze wijze met de tot haar beschikking staande middelen een zo optimaal mogelijke hulpverlening te realiseren.
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Gezinnen en alleenstaanden
Met Gods onmisbare zegen en leiding kon 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 2017 werd op deze wijze aan 97 (ultimo 2016: ook 97) 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 reis- en 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 2016 – 2017 rondden 15 (2016: 12) jongeren hun studie
met positief gevolg af. Ultimo 2017 werden 69 studenten (2016: 67) door FSR gesponsord.
Bestuur FSR
Er heeft in deze verslagperiode geen wijziging in de samenstelling van het bestuur van FSR plaatsgevonden. Het bestuur is met de huidige 7 bestuursleden op volle sterkte.
Beleidsplan
In ons beleidsplan voor de jaren 2017-2019 hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd. In
de tabel op de volgende pagina is aangegeven in hoeverre de doelstellingen voor 2017 zijn behaald.
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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
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 reis- en internaatkosten. Daarnaast hebben onze contactpersonen een belangrijke rol gespeeld bij het signaleren van situaties, waarin acute noodhulp of medische hulp noodzakelijk was.
De hulpverlening in de regio Oradea vindt plaats in de stad Oradea zelf en in een aantal omliggende dorpen, waaronder Varciorog, Lazareni, Corbesti, Tetchea, Serghis, Tarian en Sinicolau Roman.
Omdat we in 2015 ten aanzien van de regio Dumbraveni hebben besloten om onze hulpverlening
in deze regio in 4 jaar tijd geleidelijk af te bouwen, werden hier ultimo 2017 nog 10 adressen
(2016: 15) door FSR ondersteund. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2019 met de sponsoring van de laatste gezinnen in deze regio worden gestopt.
Doordat de Roemeense regering weinig oog heeft voor de problemen van de armen onder haar
bevolking, blijven de hulpvragen van arme gezinnen in Roemenië toenemen. 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
als een geschenk uit de hemel ervaren.
In de verslagperiode werden vanuit Nederland weer een aantal transporten met kleding georganiseerd. Zoals eerder vermeld is deze kleding in Aalsmeer door verschillende vrijwilligers uit Aalsmeer e.o. gesorteerd en in dozen verpakt.
In het voorjaar is opnieuw een grote zending groentezaden naar Oradea getransporteerd. Deze
groentezaden zijn verdeeld onder de gezinnen in de dorpen waar FSR actief is. De oogstresultaten
waren over het algemeen goed te noemen.
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In januari 2017 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.
Er zijn diverse schoolmaterialen geleverd aan de kinderen van de sponsorgezinnen, zoals schriften, multomappen, papier en schrijfwaren. Hierdoor hoeven de kinderen uit onze sponsorgezinnen zich niet achtergesteld te voelen ten opzichte van andere kinderen uit hun klas. Afgelopen
jaar zijn er bovendien aan alle kinderen in ons sponsorprogramma school rugtassen verstrekt. De
kinderen waren hier ontzettend blij mee.
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Naast bovengenoemde ondersteuning werd in incidentele gevallen hulp verleend door levering
van kachels, stookhout en/of medische hulpmiddelen voor minder validen. Doordat de medische
zorg in Roemenië steeds duurder wordt, wordt er ook steeds meer beroep gedaan op FSR voor
medische hulp.

In incidentele gevallen is er ook geholpen bij woningverbeteringen en andere bouwmaterialen.
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.
Ook werd er weer een weekend georganiseerd in Boga voor de vrouwen uit ons sponsorprogramma. Deze vrouwen hebben het veelal heel zwaar thuis en zijn daarom heel dankbaar dat zij
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hun moeiten kunnen delen met andere vrouwen en met de leiding. Na het weekend gaan zij vaak
weer getroost en opgebouwd naar huis.

3. Fondsenwerving en promotie
Met dankbaarheid heeft FSR mogen constateren dat in de verslagperiode het aantal sponsors, dat
bereid is het werk van het FSR te ondersteunen, gegroeid is. Deze sponsors zorgen voor een
maandelijkse vaste inkomstenstroom, waardoor FSR ook in de verslagperiode in staat was de vaste uitgaven te dekken. Naast de vaste bijdrage van de sponsors mocht FSR, evenals in voorgaande
jaren, deze periode weer regelmatig eenmalige giften ontvangen. Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar weer een aantal substantiële bijdragen vanuit vermogensfondsen mogen ontvangen,
bestemd voor diverse projecten van FSR.
In de verslagperiode heeft FSR driemaal een nieuwsbrief aan haar sponsors en andere belangstellenden verzonden.
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 FSR gezond is. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat en een toename van het eigen vermogen. Het 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 waren zeer positief. Onze dank gaat
ook uit naar allen, die het werk van 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 FSR realiseren zich
dat dit werk niet gedaan kan worden zonder Gods onmisbare zegen. We zijn dan ook zeer dank-
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baar voor het feit dat we ook in de afgelopen periode die zegen op ons werk weer mochten ervaren.

Toekomst en begroting 2018
Activiteiten 2018
In het jaar 2018 zullen de lopende activiteiten ongewijzigd worden voortgezet. Daarnaast streeft het
bestuur ernaar om voor specifieke projecten extra fondsen te verwerven. Uitgaven voor deze specifieke projecten zullen alleen worden goedgekeurd indien de fondsenwerving daarvoor geslaagd is.

Begroting 2018
Begrote Staat van baten en lasten 2018
Begr. 2018
€
Baten uit eigen fondsenwerving
Besteed aan doelen

132.700
128.700
4.000

Wervingskosten
Beheer en administratie

250
1.750

Saldo van baten en lasten

2.000

Begrote baten fondsenwerving
Begr. 2018
€
Giften vaste sponsoring
Giften medische hulp, vitaminen en waspoeder
Giften kachels/hout/schoenen
Giften vakantie kinderen
Giften schoolmateriaal
Giften transporten
Overige giften
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88.000
6.500
10.700
3.000
2.000
1.000
21.500
132.700
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Begrote besteding aan doelen
Begr. 2018
€
Sponsoring gezinnen
Sponsoring studenten
Medische hulp, vitaminen en waspoeder
Kachels/hout/schoenen
Vakantie kinderen
Schoolmateriaal
Overige hulp
Transport goederen
Sponsoring lonen Alpha & Omega
Kosten hulpverlening
Sponsorplanreizen

29.500
43.000
6.500
10.700
3.000
2.000
5.000
1.500
20.800
5.500
1.200
128.700

Aan de bovengenoemde begrote bestedingen aan doelen zijn geen kosten van beheer en administratie toegerekend.
De begrote wervingskosten en kosten van beheer en administratie bedragen 1,5% (2017: 1,3%) van
de begrote baten uit fondsenwerving.
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Beheer en administratie

Sponsorplanreizen

Kosten hulpverlening

Sponsoring lonen Alpha & Omega

Overige hulp

Transporten

Schoolmateriaal

Vakantie kinderen

Kachels/hout

Medische hulp, vitaminen

Sponsoring studenten

Sponsoring gezinnen

Bijlage bij begrote bestedingen 2018
Stichting Familie Sponsorplan Roemenië

Werving baten

Totaal

GezamenWervings- lijke
Acties Subsi- Belegkosten
acties derden dies
gingen

Subsidies en bijdragen
29.500
Afdrachten
Aankopen en verwerving
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
29.500
Totaal
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43.000

6.500

10.700

3.000

2.000

1.500

5.000

20.800

5.500

1.200

250
1.750
43.000

6.500

10.700

3.000

2.000

1.500

5.000

20.800

5.500

1.200

250

0

0

0

0

1.750

128.700
0
0
0
250
0
0
1.750
0
130.700

Bestuursverslag 2017 - Stichting Familie Sponsorplan Roemenië

JAARRAPPORT 2017

JAARREKENING 2017
Balans per 31 december 2017

ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen

31-12-2017
€

31-12-2016
€

0

0

55.777

42.165

55.777

42.165

Continuïteitsreserve
Overige reserve
Reserves

8.000
2.961
10.961

4.207
0
4.207

Bestemmingsfondsen

18.855

21.816

Langlopende schulden

6.000

0

Kortlopende schulden

19.961

16.142

55.777

42.165

Liquide middelen
Banktegoeden

PASSIVA
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Staat van baten en lasten 2017
2017
€

Begroot
2017

2016
€

€

Baten uit eigen fondsenwerving

146.521

131.934

154.500

Besteed aan doelen

140.597

112.373

150.500

5.924

19.561

4.000

Wervingskosten
Beheer en administratie

355
1.776

161
1.958

250
1.750

Saldo van baten en lasten

3.793

17.442

2.000

3.793
2.961
4.444
4.123
8
311
358
-12.205
3.793

4.207
-423
0
-125
1.578
0
0
12.205
17.442

Bestemming van het saldo
Mutatie Continuïteitsreserve
Mutatie Overige reserve
Mutatie bestemmingsfonds Opleiding jongeren
Mutatie bestemmingsfonds Winterhulp
Mutatie bestemmingsfonds Kampen
Mutatie bestemmingsfonds Schoolmaterialen
Mutatie bestemmingsfonds Kledingtransport
Mutatie bestemmingsfonds Nieuwe auto

15

Jaarrekening 2017 - Stichting Familie Sponsorplan Roemenië

JAARRAPPORT 2017

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. 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, gebaseerd
op verkrijgingsprijzen.
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Organisaties (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 2017 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
2017

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Liquide middelen

ABN Amro, ontvangsten rekening 49.48.08.926
ABN Amro, rekening voor Roemenië 49.48.10.696

31-12-2017
€

31-12-2016
€

38.421
17.356
55.777

27.309
14.856
42.165

De banktegoeden zijn vrij opneembaar.
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Continuïteitsreserve
Om de voortgang van het werk in redelijke mate te waarborgen, heeft het bestuur besloten een zodanige reserve ter grootte van € 8.000 aan te houden, zodat een maand aan vaste sponsorlasten
voor gezinnen, studenten en kosten van lokale contactpersonen kan worden betaald. Deze reserve
wordt gevormd vanuit de bestemming van het saldo van de staat van baten en lasten en in de jaarrekening opgenomen indien en voor zover de overige reserves dat toelaten. Het verloop is als volgt:
2017
€
Stand begin boekjaar
Bestemming saldo boekjaar
Stand einde boekjaar

2016
€

4.207
3.793
8.000

0
4.207
4.207

Overige reserve
2017
€
Stand begin boekjaar
Bestemming saldo boekjaar
Stand einde boekjaar

17

2016
€

0
2.961
2.961

423
-423
0
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Bestemmingsfondsen
31-12-2017
€

31-12-2016
€

Opleidingen jongeren
Stand begin boekjaar
Ontvangen gift
Besteed in het verslagjaar
Stand einde boekjaar

7.000
17.000
-12.556
11.444

7.000
12.000
-12.000
7.000

Winterhulp (kachels / stookhout / schoenen)
Stand begin boekjaar
Ontvangen gift
Besteed in het verslagjaar
Stand einde boekjaar

1.033
15.023
-10.900
5.156

1.158
6.625
-6.750
1.033

Kinder-, moeder- en studentenkampen
Stand begin boekjaar
Ontvangen gift
Besteed in het verslagjaar
Stand einde boekjaar

1.578
2.838
-2.830
1.586

0
4.116
-2.538
1.578

Schoolmaterialen
Stand begin boekjaar
Ontvangen gift
Besteed in het verslagjaar
Stand einde boekjaar

0
2.311
-2.000
311

0
0
0
0

Kledingtransporten
Stand begin boekjaar
Ontvangen gift
Besteed in het verslagjaar
Stand einde boekjaar

0
1.658
-1.300
358

0
0
0
0

Nieuwe auto
Stand begin boekjaar
Ontvangen gift
Besteed in het verslagjaar
Stand einde boekjaar

12.205
9.500
-21.705
0

0
12.205
0
12.205

Totaal

18.855

21.816
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Langlopende schulden
31-12-2017
€
Lening

31-12-2016
€

6.000

0

De oorspronkelijke hoofdsom van de lening bedroeg € 10.000. De lening is rentevrij en heeft een
looptijd van 5 jaar. De aflossingsverplichting binnen 1 jaar is opgenomen onder de kortlopende
schulden. Tegenover de lening staat een lijfrenteschenking die parallel loopt aan de aflossingstermijnen van de lening.
Kortlopende schulden
31-12-2017
€
Lening, kortlopend deel

31-12-2016
€

2.000

0

Nog te besteden door Roemeense partner
Accountantskosten
Nog te betalen projecten

17.356
605
0
17.961

14.856
605
681
16.142

Totaal kortlopende schulden

19.961

16.142

Overige schulden

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.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Baten uit fondsenwerving
2017
€
Giften vaste sponsoring
Giften medische hulp, waspoeder, vitaminen
Giften onderhoud woningen
Giften kachels/hout/schoenen
Giften vakantie kinderen
Giften vakantie moeders / studenten
Giften schoolmateriaal
Giften transporten
Giften aanschaf nieuwe auto
Giften sponsorplanreizen
Overige giften

Begroot
2017

2016
€

91.876
3.613
0
15.023
2.838
1.152
2.311
1.658
9.500
1.123
17.427
146.521

€
82.275
4.465
300
6.625
4.116
0
0
840
12.205
923
20.185
131.934

87.000
5.500
0
10.700
3.000
1.400
2.000
1.000
21.800
600
21.500
154.500

Herkomst van de baten
2017
€
Particulieren
Charitatieve instellingen

€
101.761
44.760
146.521

Begroot
2017

2016
€
110.924
21.010
131.934

154.500

De baten van particulieren bestaan vrijwel geheel uit donaties, giften en collecten via kerken.

20

Jaarrekening 2017 - Stichting Familie Sponsorplan Roemenië

JAARRAPPORT 2017

Besteed aan doelen
2017

2016

€
Sponsoring gezinnen/studenten
Medische hulp, vitaminen, waspoeder
Onderhoud woningen
Kachels/hout/schoenen
Vakantie kinderen
Weekend moeders/studenten
Schoolmateriaal
Transporten
Overige hulp
Vervanging auto hulpverlening
Sponsoring lonen Alpha & Omega
Kosten hulpverlening
Sponsorplanreizen

Begroot
2017

€
69.088
5.593
250
10.900
2.830
1.175
2.000
1.300
919
21.896
19.200
4.326
1.120
140.597

€
69.183
5.021
2.645
6.750
2.538
0
0
1.000
837
0
18.240
4.975
1.184
112.373

72.000
5.500
1.000
10.700
3.000
1.400
2.000
1.500
3.000
21.800
22.500
4.900
1.200
150.500

Aan de bovengenoemde bestedingen aan doelen zijn geen kosten van beheer en administratie toegerekend.
Wervingskosten
2017

Begroot
2017

2016

€

€

Nieuwsbrieven

€

355

161

250

De wervingskosten bedragen 0,2% (2016: 0,1%) van de baten uit fondsenwerving.
Kosten van beheer en administratie
2017
€
Kosten Centraal Bureau Fondsenwerving
Accountantskosten
Brandstofkosten
Software IBAN incasso's
Bankkosten
Overige kosten

€
250
605
0
57
792
72
1.776

Begroot
2017

2016
€
380
605
65
57
762
89
1.958

1.750
1.750

De kosten van beheer en administratie bedragen 1,2% (2016: 1,5%) van de baten uit fondsenwerving.
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Werving baten

Wervingskosten

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

69.088

5.593

250

10.900

2.830

1.175

1.300

2.000

919

19.200

4.326

Beheer en administratie

Sponsorplanreizen

Kosten hulpverlening

Sponsoring lonen Alpha & Omega

Overige hulp

Schoolmateriaal

Transporten

Weekend moeders/studenten

Vakantie kinderen

Kachels/hout

Onderhoud woningen

Medische hulp, vitaminen

Sponsoring gezinnen/studenten

Bijlage bij bestedingen 2017

Gezamenlijke
Acties
acties
derden

Subsidies

Beleggingen

1.120

355

1.776
69.088

5.593

250

10.900

2.830

1.175

1.300

2.000

919

19.200

4.326

1.120

355

0

0

Totaal

0

0

1.776

118.701
0
0
0
355
0
0
1.776
0
120.832

Totaal
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