JAARVERSLAG 2017
St Roemenië Manna
Nieuwerkerk aan den IJssel

Bijlage: financieel verslag.
1. Gezinnen
Het aantal gezinnen dat werd ondersteund per 1 januari 2017 bedroeg 13. Daarin
kwam in 2017 geen verandering.
2. Sponsoring
Er kwamen geen veranderingen in de 2016 vastgestelde sponsorbedragen. De
sponsors continueerden hun bijdragen. Daardoor kon Manna doorgaan met het
verrichten van haar missie in Roemenië.
3. Pasen en Kerst
Ook in 2017 werden er met Pasen en met Kerst in Roemenië pakketten klaargemaakt
en rondgebracht bij de sponsorgezinnen.
4. Extra hulp aan gezinnen
In het afgelopen jaar konden we met de ter beschikkingstaande middelen de
volgende extra dingen realiseren:
● Een gezin dat een schuld had, werd geholpen om de afbetaling daarvan te kunnen
doen. Dit project kon in 2017 worden beëindigd. Het werd 100% gesponsord;
● Tijdens de bezoekreis kon een extraatje bij alle gezinnen worden achtergelaten;
● Een mankement aan de ex-auto van Manna kon worden verholpen;
● Enkele sponsors gaven extra sponsorbedragen die 100% werden doorgegeven aan
betreffende gezinnen;
● Studiekosten in een gezin konden worden ondersteund;
● In december werd een extra bedrag aan sponsoring gegeven aan de
sponsorgezinnen.
5. Bezoekreis
In mei kon een bezoekreis worden gemaakt door twee bestuursleden. De bezoeken
werden gedaan samen met ons Roemeens contact. De reis leverde veel informatie
over onze gezinnen op.
6. Communicatie
● Er werden 2 Nieuwsbrieven verspreid.
● De gezinssponsors kregen bezoekverslagen, zo mogelijk met foto’s van het bezoek.
● De internetsite werd onderhouden.
7. Stichting
Ook in 2017 kwam €615 minder binnen dan er werd uitgegeven. Dit bedrag kon uit
de reserve worden bijgedragen. Stichting Manna heeft de intentie om gezinnen die
we op 31/12/2017 ondersteunen, te blijven helpen in 2018 mits we daar voor
sponsorgelden blijven ontvangen.
Een financieel overzicht van 2017 is te vinden in bijlage 1.
Verslag goedgekeurd door Bestuur St Roemenië Manna dd 11 april 2017.

Bijlage 1

Financieel verslag 2017 Stichting Roemenië Manna

jaarrekening 2017
Inkomsten
sponsoring
algemene giften
tbv kerst extraatjes
tbv noodfonds
tbv winterverwarming
tbv ondersteuning studie
tbv extra ondersteuning
rente
Onttrekking aan reserves
Totale inkomsten

€
9.900,76
€
880,00
€
50,00
€
875,00
€
100,00
€
300,00
€
300,00
€
1,65
€
615,37
€ 13.022,78

Activa
Bank

€

5.718,19

Totale activa

€

5.718,19

Bestedingen
sponsoring
kerstgift
paaspakketten
kerstpakketten
hulp bij winterverwarming
ondersteuning studie
extra ondersteuning
netto reiskosten
bankkosten
Totale kosten/bestedingen

€ 10.487,80
€
260,00
€
288,45
€
339,47
€
199,40
€
101,47
€
467,56
€
492,97
€
385,66
€ 13.022,78

Passiva
Eigen vermogen
Kerstgiften 2017
Studiekosten ondersteuning
Totale passiva

€
€
€
€

5.318,19
100,00
300,00
5.718,19

