JAARVERSLAG 2013
St Roemenië Manna
Nieuwerkerk aan den IJssel
Bijlage: financieel verslag.
1.

Gezinnen
Het aantal gezinnen dat werd ondersteund per 31 december 2013 bedraagt 15. Het afgelopen jaar
wijzigde dat niet. Voor 3 gezinnen was er geen 100% dekking van directe sponsors.

2. Pasen en Kerst
Met Pasen en met Kerst werden in Roemenië pakketten klaargemaakt en rondgebracht bij de
sponsorgezinnen.
3. Extra hulp aan gezinnen (noodfonds)
● Er werd 8x keer ondersteuning gegeven voor bijlessen;
● De Medicijnpot werd ook 8 keer gebruikt voor ondersteuning in ge val van extra tandarts kosten
en tbv diverse medische kosten. Voor een jonge moeder werd een kuur ondersteund tegen ernstige
haaruitval;
● 9 keer werd er hulp verleend om de winterbrandstof (hout of gas) aan te schaffen;
● Er werd een bij een tochtig huis geholpen om dit te isoleren;
● In een voor ons nieuw jong gezin met kinderen waarvoor nog geen sponsors zijn, werd een
wasmachine gegeven (ze hadden er geen);
● Om flinke korting te krijgen bij het betalen van belasting, werd een kleine lening toegekend;
● Er werd op advies van onze Roemeense adviseur, literatuur aangeschaft en verdeeld.
4. Bezoeken
● In mei kon een bezoekreis worden gemaakt. Voor deze reis kregen we een aantal dozen mee van
de sponsors voor de sponsorgezinnen. Deze werden afgeleverd.
● In oktober kon ook een reis worden gemaakt. Deze reis kon door vroeg boeking goedkoop per
vliegtuig worden gemaakt.
5.

Communicatie
● Er werden 2 Nieuwsbrieven verspreid.
● De gezinssponsors kregen bezoekverslagen, zo mogelijk met foto’s van het bezoek. De bezoeken

werden gedaan in mei en oktober door bestuursleden samen met ons Roemeens contact.
● De internetsite werd onderhouden.
6. Stichting
De stichting kon eenvoudig voldoen aan alle ANBI verplichtingen. Die status werd daardoor
gecontinueerd.
Er werd door de vele ondersteuningsvragen een flink bedrag ingeleverd op de reserve. Er wordt
gekeken hoe daarmee om te gaan in 2014.
Aldus goedgekeurd door het bestuur dd 9 september 2014,
Bert Stortenbeker, Secretaris St Roemenië Manna

Stichting Roemenië Manna te Nieuwerkerk ad IJssel
● p/a Simke Kloostermanstr 19 ● 9061 BB Giekerk
telefoon: +31 58 7850997 ● e-mail: spons@ro-manna.nl ● website: http://www.ro-manna.nl
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Bijlage 1
Financieel verslag 2013
inkomsten
sponsoring
bijlessen
medicijnpot
kerst- en paaspakketten
bezoeken
noodfonds
winterondersteuning
algemene giften
rente
negatief saldo

uitgaven
€ 10.817,03
€ 300,00
€ 550,00
€ 417,00
€ 232,21
€ 877,00
€ 250,00
€ 930,00
€
92,72
€ 4.259,65

sponsoring
bijlessen
medicijnpot
kerst- en paaspakketten
bezoeken
noodfonds
winterondersteuning
kamer van koophandel
bankkosten

€ 18.725,61

€ 12.098,18
€ 346,43
€ 558,56
€ 1.203,35
€ 1.743,58
€ 979,86
€ 1.336,32
€
3,03
€ 456,30

€ 18.725,61
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