
JAARVERSLAG 2019 
St Roemenië Manna 
Nieuwerkerk aan den IJssel 

 

 
 
Algemeen 
Het aantal gezinnen dat werd ondersteund per 1 januari 2019 bedroeg 13. Daarin kwam in 
2019 geen verandering. Helaas overleed in één gezin de vader op 88 jarige leeftijd. Zijn 
jongere vrouw heeft een pensioen. Manna houdt een vinger aan de pols. 
De inflatie in Roemenië is fors en de inkomens van ‘onze’ gezinnen stijgen niet of nauwelijks 
mee. Dat betekent dat we in de komende tijd meer hulpvragen kunnen verwachten.  
 
1. Sponsoring 

De ‘lage’ sponsor bedragen konden 2019 iets worden verhoogd in Roemenië. 
Dit lukte aanvankelijk budgettair neutraal. In de loop van het jaar vielen wat 
sponsorbedragen weg. Andere kwamen er voor terug. Aan het einde van het 
jaar hadden we voor €14 nog geen maandelijkse sponsor. De aanvulling komt 
uit de algemene middelen nu. We verwachten dat dit loop 2020 zal worden 
recht getrokken. 
 

2. Pasen en Kerst 
Ook in 2019 werden er met Pasen en met Kerst in Roemenië pakketten 
klaargemaakt en rondgebracht bij de sponsorgezinnen. Met Kerst werd ook 
een kleine extra sponsoring gegeven. 

 
3. Extra hulp aan gezinnen 

In het afgelopen jaar konden we dankzij speciale giften de volgende extra 
ondersteuning geven: 
● Ook dit jaar konden we weer helpen bij de aanschaf van winterbrandstof. 

Mede dankzij de winter-actie in 2018 konden we uit bestaande budget dit 
financieren; 

● Enkele sponsors gaven extra sponsorbedragen die 100% werden 
doorgegeven aan betreffende gezinnen; 

● Studiekosten in een gezin konden worden betaald; 
● Extra tandartskosten konden worden betaald. 

 
4. Bezoekreis 

In mei werd een bezoekreis gemaakt door twee bestuursleden. De bezoeken 
werden gedaan samen met ons Roemeens contact. De reis leverde veel 
informatie over onze gezinnen op. Deze werd gedeeld met de sponsors. 
Tevens werd geconstateerd dat de auto van ons contact waarmee hij het 
werk in Roemenië doet, aan vervanging toe is na 380000 km in 18 jaar. 
 

5. Auto 
Er werd een actie opgestart om de verouderde auto van ons contact in 
Roemenië te vervangen. Ons contact leeft van giften. Reden om te helpen. Te 
meer omdat de auto een belangrijk instrument is voor het Manna werk in 
Roemenië. Door spontane grote giften werd bijna het beoogde bedrag 
gehaald. Te verwachten is dat begin 2020 voldoende geld ter beschikking is 
om een nieuwe auto te kunnen aanschaffen. 
 



6. Communicatie 
● Er werden 3 Nieuwsbrieven verspreid. Eén Nieuwsbrief werd geheel aan 

de auto actie gewijd. 
● De gezinssponsors kregen bezoekverslagen, indien mogelijk met foto’s van 

het bezoek. 
● De internetsite werd onderhouden en waar maar mogelijk nog verfder 

geanonimiseerd. 
 

7. Stichting 
In 2019 sloten we af met een positief saldo. Dit was vooral ingegeven door de 
auto actie. Als we dat niet meerekenen dan zien we dat het saldo iets 
negatief is, hetgeen uit de reserve werd aangevuld. 
Stichting Manna heeft de intentie om gezinnen die we op 31/12/2019 
ondersteunen, te blijven helpen in 2020 mits we daar voor sponsorgelden 
blijven ontvangen.  
Een financieel overzicht van 2019 is te vinden in onder punt 8. 
 

8. Financieel verslag 2019 Stichting Roemenië Manna 
 
Jaarrekening 2019

Inkomsten Bestedingen

tbv sponsoring 9.640,56€   sponsoring 10.446,37€  

tbv bezoekreis 662,20€     bezoekreis 1.324,01€   

tbv kerst extra's 450,00€     kerst extra's 602,76€     

tbv extra ondersteuningen 630,00€     paaspakketten 353,43€     

tbv winterwarmte 875,00€     extra ondersteuningen 1.226,15€   

tbv medicijnpot 500,00€     winterwarmte 487,88€     

actie auto 2019/2020 10.719,54€  bankkosten 481,61€     

algemene giften 1.337,00€   reservering auto actie 10.719,54€  

rente 0,20€       reservering kerstgiften 200,00€     

van reserves 1.027,25€   

Totale inkomsten 25.841,75€  Totale kosten/bestedingen 25.841,75€  

Activa Passiva

bank 17.144,48€  reservering winterwarmte 1.737,12€   

kas 622,96€     reservering medicijnpot 700,00€     

actie auto 2019/2020 10.719,54€  

nog te betalen kerstgiften 200,00€     

eigen vermogen 4.410,78€   

Totale Activa 17.767,44€  Totale Passiva 17.767,44€  
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