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Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 
 
 
 

Nieuwerkerk ad IJssel, november 2013 
 
 
Bijlage: financieel verslag. 
 
1. Gezinnen 

Het aantal gezinnen dat werd gesponsord nam met één af. Het aantal gezinnen dat wordt 
ondersteund per 31 december 2012 bedraagt 15. Voor 3 gezinnen was er niet meer 100% dekking 
van directe sponsors. In de loop van het jaar zakte dat aantal met één. 

 
2. Pasen en Kerst 

Met Pasen en met Kerst werden in Roemenië pakketten klaargemaakt en rondgebracht bij de 
sponsorgezinnen. 

 
3. Projecten 

� Dit jaar werd een grote gift van een kerkgenootschap ontvangen. De gift mochten we gebruiken 
om de gezinnen van Bijbelse boeken te voorzien en aan extra ondersteuning waar nodig in de 
gezinnen (noodfonds). Na inventarisatie van de problemen werd een verdeling gemaakt hoe de gift 
op te splitsen. 
���� De ondersteuning voor bijlessen kon worden gecontinueerd.  
���� De Medicijnpot werd gebruikt om bij diverse gezinnen ondersteuning te verlenen zodat 
noodzakelijke medicijnen konden worden gekocht. 
���� We hielpen 8 gezinnen met winterondersteuning. Het betrof kachelhout en ondersteuning van 
de energierekening. 

 
4. Extra hulp aan gezinnen (noodfonds) 

Er waren diverse extra hulpprojecten. Per gezin: 
���� Het vervangen van de waterpomp en een accu voor een elektrische rolstoel 
���� Aansluiting van een huis op het elektriciteitsnet 
���� Extra ondersteuning energiekosten en tandartskosten 
���� Extra ondersteuning van tandartskosten 
���� Extra aanschaf van kachelhout 
���� Hulp bij terugbetaling van een bij vergissing ontvangen uitkering 
���� Hulp bij betaling van schuld tbv huis 
���� Aanschaf onderdelen voor een machine op een boerderij 
���� Reparatie van een wasmachine. 
 

5. Bezoeken 
� In  oktober kon een bezoekreis worden gemaakt. We kregen voor deze bezoeken een aantal 
dozen mee van de sponsors voor de sponsorgezinnen.  
 

6. Communicatie 
� Er werden 2 Nieuwsbrieven gemaakt. Eén werd er geheel door ons Roemeense contact 
geschreven! 
� De gezinssponsors kregen een bezoekverslag, zo mogelijk met foto’s van het bezoek. De bezoeken 
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werden gedaan in oktober door twee bestuursleden. 
� De internetsite werd onderhouden. 
 

7. Bestuur 
Door de naweeën van een ziekte van één der bestuursleden kon er slechts één bezoekreis worden 
gemaakt. 
Door verhuizing van de Secretaris verhuist per 27 december het correspondentie adres van de 
Stichting naar Gytsjerk. Het vestigingsadres blijft in Nieuwerkerk ad IJssel. 

 
 
Aldus goedgekeurd in bestuursvergadering 18 november 2013. 
 
Bert Stortenbeker, Secretaris St Roemenië Manna 
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Financieel 
Jaaroverzicht 2012       

        

ontvangsten   uitgaven   

        

sponsoring  € 11.011,10  sponsoring  € 11.039,42  

kerst- en paaspakketten  €     812,00  
kerst- en 
paaspakketten  €  1.247,74  

winterondersteuning  €  3.400,00  winterondersteuning  €  2.222,87  

noodfonds  €  3.541,00  noodfonds  €  3.856,24  

bezoeken  €     509,53  bezoeken  €     766,55  

bijlessen  €     170,00  bijlessen  €     181,26  

medicijnpot  €  1.000,00  medicijnpot  €     753,48  

algemene giften  €     915,00  bankkosten  €     454,30  

rente  €       62,48  
kamer van 
koophandel  €       24,08  

    saldo  €     875,17  

   € 21.421,11     € 21.421,11  
 


