
 

 

 
 
JAARVERSLAG 2016 
St Roemenië Manna 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 
Bijlage: financieel verslag. 
 
1. Gezinnen 

Het aantal gezinnen dat werd ondersteund per 31 december 2016 bedraagt 14. Bij één gezin werd 
de sponsoring eind 2016 afgebouwd. Per januari 2017 zullen zij geen sponsoring meer ontvangen. 
Ze hebben nu voldoende bronnen om van rond te komen. 

 
2. Sponsoring 

Begin 2016 hebben we alle argumenten die leiden tot sponsoring van gezinnen geëvalueerd. We 
kwamen tot de conclusie dat bestaande argumenten soms niet meer relevant waren. Een 
bezoekreis van het hele bestuur in mei 2016 in Roemenië verduidelijkte dat er tal van extra en 
nieuwe  redenen bleken te zijn om de bestaande sponsoring in de meeste gevallen voor te zetten. 
Deze argumenten waren eerder nog niet betrokken in onze overwegingen. We besloten: 
● Standaardisatie van de sponsorbedragen in Roemenië; 
● Als voor enig sponsorgezin meer sponsoring binnenkomt dan het standaard bedrag, dan het 

restant gebruiken om gezinnen waarvoor niet voldoende binnenkomt daarmee te compenseren. 
● De totale sponsoring in evenwicht te houden met de sponsorinkomsten en desnoods de te 

sponsoren bedragen aan te passen aan de sponsorinkomsten;  
● Uit efficiency overwegingen de bezoekreizen terug te brengen tot één keer per jaar. Teneinde de 

verslaglegging te borgen zegde ons contact in Roemenië toe om twee maal per jaar verslag van 
de gezinnen te doen. Bijzondere dingen worden direct gemeld. 

Genoemde besluiten zijn aan de sponsors voorgelegd. Deze regeerden positief. Gevolg was dat 
Manna door kon gaan met het verrichten van haar missie in Roemenië. 
 

3. Pasen en Kerst 
Ook in 2016 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: 
● Enkele sponsors gaven extra sponsorbedragen die 100% werden doorgegeven aan betreffende 

gezinnen; 
● Voor een jongvolwassene in een gezin kon therapie om rugproblemen te corrigeren worden 

betaald; 
● Er werd bijgesprongen met studiekosten in een gezin; 
● Een gezin dat een schuld had, werd geholpen om de afbetaling daarvan te kunnen doen. Dit 

project zal in 2017 nog doorlopen tot februari. Er is sponsor voor dit project; 
● In december werd een extra bedrag aan sponsoring gegeven aan de sponsorgezinnen. 

 
5. Bezoekreis 

In mei kon een bezoekreis worden gemaakt door het hele bestuur. De bezoeken werden gedaan 
samen met ons Roemeens contact. Voor deze reis kregen we een aantal dozen mee van de sponsors 
voor de sponsorgezinnen. Deze werden afgeleverd. Tijdens de bezoeken hebben we ook een 
attentiebedrag gegeven.  
 

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 
Door op de extra ondersteuning scherp te zijn kon er budgettair neutraal worden gewerkt.  
Stichting Manna heeft de intentie om gezinnen die we op 1/1/2017 ondersteunen, voorlopig te 
blijven helpen mits we daar voor sponsorgelden blijven ontvangen. 
Een financieel overzicht van 2016 is te vinden in bijlage 1. 

 
 
Verslag goedgekeurd door Bestuur St Roemenië Manna dd 6 april 2016. 
 
 
 
 



 

Bijlage 1 
 
 
Financieel verslag 2016 Stichting Roemenië Manna 
 

inkomsten   uitgaven   

        

ING betaal 1-1-2016  €         4.857,24  sponsoring  €         11.027,08  

ING sponsoring 1-1-2016  €         1.047,91  kerstgiften  €             280,00  

ING spaarrekening 1-1-2016  €            724,50  kerstpakketten  €             344,65  

Kas 1-1-2016  €            181,98  paaspakketten  €             311,73  

sponsoring  €        11.142,76  bezoekreis  €           2.024,31  

kerstpakketten  €            300,00  noodfonds  €             433,07  

bezoekreizen  €            924,84  extra giften voor gezinnen  €             950,00  

noodfonds  €            550,00  diversen  €               56,66  

algemene giften  €            930,00  bankkosten  €             353,99  

extra giften voor gezinnen  €            950,00  ING betaal 31-12-2016  €           4.463,79  

winter brandstof  €            300,00  ING sponsoring 31-12-2016  €             551,68  

rente  €                3,59  ING spaarrekening 31-12-2016  €             728,09  

extra gift: te betalen in januari 2017  €            130,00  Kas 31-12-2016  €             517,77  

        

   €        22.042,82     €         22.042,82  

 


