ANBI-gegevens Stichting Werkgroep Roemenië.
1. Algemene gegevens.
Naam
RSIN
KvK
Adres
Website
Doelstelling

Stichting Werkgroep Roemenië
816178963
41005187
Master de Jongwei 32, 9219 VN De Tike
www.werkgroeproemenie.com
Het verlenen van ondersteuning aan het project Casa Rafa te Mosnita-Veche bij
Timisoara (Roemenië), in het bijzonder het (doen) verlenen van persoonlijke,
materiële en financiële hulp aan kansarme kinderen en hulpbehoevende gezinnen.

2. Hoofdlijnen van het beleidsplan.
Het beleidsplan is gericht op de ondersteuning van het project Casa Rafa in Mosnita (Roemenië). In
het project wordt een naschools programma georganiseerd voor kinderen uit gezinnen met
economische en sociale problemen. Voor de toewijzing van nieuwe aanvragen wordt geen
onderscheid gemaakt in afkomst, geloof of ras. Naast de wettelijke verplichting voor het overleggen
van officiële geboorteakten etc., geldt slechts het criterium dat kinderen uit de meest behoeftige
gezinnen voorrang hebben.
De ondersteuning van het project bestaat uit het bijdragen in de kosten van het project en het
tweemaal per jaar organiseren van een voedsel- en kledingtransport naar het project. Om de
doelstelling te realiseren worden donateurs geworven, acties en inzameling gehouden en informatie
verstrekt op verschillende basisscholen. Ook worden de plaatselijke kerken en diaconieën betrokken
bij het project. Ten behoeve van de donateurs en vrijwilligers wordt drie keer per jaar een
nieuwsbrief uitgegeven en informatie verstrekt via de eigen website.
3. Bestuur.
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De namen van de bestuursleden zijn resp. A. Vriezema, M.A. de Bruin en J.G. Spijksma.
De stichting kent naast het bestuur ca. 10 leden. Bestuur en leden komen vier keer per jaar bijeen.
4. Beloningsbeleid.
De stichting kent een helder beloningsbeleid: zowel de bestuurders als de leden ontvangen géén
beloning of vergoeding en welke vorm dan ook. Er worden geen reis- en verblijfkosten vergoed,
ook niet in geval van een bezoek aan het project namens de stichting.
5. Verslag van de activiteiten gedurende het jaar 2015.
Ook in 2015 heeft de stichting op diverse manieren gewerkt aan fondsenwerving en het inzamelen
van levensmiddelen en kleding voor transporten naar Casa Rafa. De maandelijkse kleding
inzameling leverde weer veel op. In het voorjaar hebben diverse scholen weer levensmiddelen
ingezameld voor het transport in mei. De levensmiddelenactie rond Dankdag van diverse kerken in
de regio in het najaar, zorgde, samen met de kleding, weer voor een waardevol najaarstransport. De
jaarlijkse december-actie leverde een aantal nieuwe donateurs op. Dit vanwege het huis-aan-huis
verspreiden van de december-nieuwsbrief in twee dorpen.
In 2015 werd onder de ruim 200 donateurs en vrijwilligers van de stichting driemaal een
nieuwsbrief verspreid. De nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de website van de stichting. Er is in

het najaar 2015 een begin gemaakt met de opzet van een geheel nieuwe website.
In april heeft het bestuur twee leden van de Roemeense projectleiders te gast gehad. Het bezoek
ging gepaard met promotieactiviteiten voor de stichting.
Medio 2015 heeft het bestuur gesprekken gehad met een communicatiedeskundige. Dit vanwege het
zoeken naar de beste mogelijkheden voor stichtingspromotie en communicatie met donateurs en
projectleiders.
6. Activiteitenplan voor het jaar 2016.
Ook in 2016 zijn de vaste activiteiten gepland zoals die de afgelopen jaren succes hebben gehad:




Voor- en najaarstransporten met ingezamelde levensmiddelen, kleding, speelgoed, schoonmaakmiddelen, materialen etc.
Uitgeven van drie nieuwsbrieven
December-actie.

Daarnaast staan voor 2016 de volgende activiteiten gepland:







Opstellen communicatieplan n.a.v. advies communicatiedeskundige
Bezoek van twee bestuursleden in het voorjaar 2016 aan het project Casa Rafa en bij de
projectleiders in Roemenië
In oktober een meerdaags bezoek aan het project in Roemenie van een groep bestaande uit
donateurs, bestuursleden en belangstellenden. Dit in het kader van het vergroten van de
betrokkenheid van de vele donateurs en vrijwilligers die zich voor de Stichting inzetten.
In het voorjaar van 2016 vind een actiedag plaats op basisschool Het Anker in Drachten
Afronding website en het uitrollen van wellicht overige punten uit het communicatieplan

7. Financiële verantwoording 2015.
2015

2014

2013

8.154

7.951

7.497

INKOMSTEN
Giften particulier
Giften en collectes kerken
Kerstactie
Rente
Totaal inkomsten

6.369
2.624
2.311
28
11.332

6.876
3.993
2.173
58
13.099

7.183
3.145
2.028
56
12.411

UITGAVEN
Afdracht Casa Rafa
Transportkosten
Overige kosten
Totaal uitgaven

12.508
1.871
1.249
15.628

11.250
988
658
12.896

10.000
1.289
668
11.957

INKOMSTEN -/- UITGAVEN

-4.296

203

454

3.859

8.154

7.951

SALDO 01-01

SALDO 31-12

Uit de financiële verantwoording bestaande uit het kasoverzicht blijkt dat over 2015 de inkomsten
gedaald zijn. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door een lagere inkomsten uit kerkcollectes
waarvan sommige niet elk jaar ten bate van onze stichting vallen. De kosten waren in 2015 hoger,
dit is echter incidenteel. De transportkosten betreft het vervoer van levensmiddelen en kleding naar
het project, deze zullen in2016 weer het niveau van 2014 kennen. De overige kosten waren in 2015
hoger a.g.v. het promotiebezoek van de projectleiders (ticketkosten en informatieavonden). Het
bezoek heeft echter wel geleid tot nieuwe initiatieven voor 2016.
De stichting heeft geen bezittingen en schulden anders dan het hiervoor genoemde kassaldo. De
financiële verantwoording in de vorm van een balans wordt dan ook achterwege gelaten.
De financiële doelstelling voor 2016 is een sluitende begroting. Hiertoe heeft het bestuur een aantal
maatregelen getroffen.
Aan het begin van elk jaar wordt met de projectleiding een voor het komende jaar vaste
kwartaalvergoeding gecommuniceerd. Deze kwartaalvergoeding wordt in de januarivergadering van
de stichting vastgesteld. Reden hiervan is dat de projectleiding gebaat is bij inzicht in de te
verwachten geldstromen in verband met het plannen en de continuïteit van haar activiteiten.

