
JAARVERSLAG 2018 
St Roemenië Manna 
Nieuwerkerk aan den IJssel  

 
 
Gezinnen 
Het aantal gezinnen dat werd ondersteund per 1 januari 2018 bedroeg 13. Daarin kwam in 
2018 geen verandering. 
 
1. Sponsoring 

Bij één gezin kon de sponsoring worden gehalveerd. Daardoor kon bij een 
ander gezin de sponsoring op het benodigde niveau blijven. De sponsors 
continueerden hun bijdragen. Manna kon doorgaan met het verrichten van 
haar missie in Roemenië. 
 

2. Wet AVG 
Er werd een protocol opgesteld om aan de nieuwe privacywetgeving te 
voldoen. Op de digitaal benodigde persoonsgegevens werden encryptie 
toegepast. Ook werd  password beveiliging toegevoegd. Er is daardoor 
dubbele beveiliging. Toegang heeft één bestuurslid. Een ander bestuurslid 
heeft voor het geval dat, een verzegelde instructie om bij de data te komen. 
Omdat in publicaties altijd al met fictieve namen werd gewerkt was hier geen 
verandering nodig. 
 

3. Pasen en Kerst 
Ook in 2018 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 beschikking staande middelen de 
volgende extra dingen realiseren: 
● In het najaar bleek dat een aantal gezinnen te weinig geld had om 

winterbrandstof in te kopen (veelal hout). Besloten werd extra te 
ondersteunen. Dankzij een actie in Evangelische Gemeente de Terp en 
diverse speciale giften kwam voldoende geld binnen voor deze extra 
ondersteuning; 

● 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 die konden worden gedeeld met de 
sponsors 
 

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



● De internetsite werd onderhouden. 
 

7. Stichting 
In 2018 kwam €2229 meer binnen dan er werd uitgegeven. Dit bedrag werd 
gereserveerd voor komende extra ondersteuningen. 
Stichting Manna heeft de intentie om gezinnen die we op 31/12/2018 
ondersteunen, te blijven helpen in 2019 mits we daar voor sponsorgelden 
blijven ontvangen. Voor de laagste sponsorbedragen kan een kleine 
verhoging worden toegepast welke geheel gedekt is door inkomsten. 
Een financieel overzicht van 2018 is te vinden in bijlage 1. 
 

8. Financieel verslag 2018 Stichting Roemenië Manna 
 
jaarrekening 2018

Inkomsten Bestedingen

sponsoring 10.350,01€   sponsoring 10.394,12€   

algemene giften 1.580,00€    kerst extra 360,00€      

tbv kerst en paas extra's 365,00€      paaspakketten 289,08€      

tbv noodfonds 695,00€      kerstpakketten 362,20€      

tbv winterverwarming 748,00€      winterverwarming 757,79€      

tbv actie winter 2018/19 1.350,00€    

tbv ondersteuning studie 500,00€      ondersteuning studie 350,00€      

tbv extra ondersteuning 25,00€       extra ondersteuning 25,00€       

tbv reiskosten 455,00€      reiskosten 904,31€      

rente 0,73€        bankkosten 397,05€      

toevoegen aan reserves 2.229,19€    

Totale inkomsten 16.068,74€   Totale kosten/bestedingen 16.068,74€   

Activa Passiva

Bank 7.875,15€    Eigen vermogen 5.675,15€    

Sponsoring 2019 500,00€      

Studiekosten ondersteuning 350,00€      

Winterwarmte 1.350,00€    

Totale activa 7.875,15€    Totale passiva 7.875,15€    

 
 
 
Verslag goedgekeurd door Bestuur St Roemenië Manna dd 5 april 2019: 
 
 
 
 
 
 


