Stichting Casa Nadar
-Jaarverslag 2019-Jaarrekening 2019
-Begroting 2020-

22 juli 2020

Stichting Casa Nadar.

Pagina 1 van 9

Inhoudsopgave
Inleiding..............................................................................................................................................3
Bestuurssamenstelling ........................................................................................................................3
Fondsvorming .....................................................................................................................................3
Geld overmaken naar Roemenië .........................................................................................................3
AVG ....................................................................................................................................................4
Bezoek Spinus/Nadar ..........................................................................................................................4
Bestuursbesluit bezoek Nadar.............................................................................................................4
Magda heeft werk...............................................................................................................................5
De kinderen ........................................................................................................................................5
Jaarrekening .......................................................................................................................................6
Balans per 31-12-2019 ....................................................................................................................6
Resultatenrekening 2019 ................................................................................................................6
Uitgaven .....................................................................................................................................6
Inkomsten ...................................................................................................................................7
Toelichting resultaat 2019 ...............................................................................................................7
Balans .........................................................................................................................................7
Uitgaven .....................................................................................................................................7
Inkomsten ...................................................................................................................................8
Toelichting Begroting 2020 .................................................................................................................9

22 juli 2020

Stichting Casa Nadar.

Pagina 2 van 9

Inleiding
Dit jaarverslag is het eerste, waarbij we na de opstartfase ook daadwerkelijk vanuit onze doelstelling
hebben kunnen werken. Het was een jaar, waarin veel gebeurd is en dus ook veel te verhalen valt.
We zijn dankbaar voor de mogelijkheid, die ons geboden werd om onze doelstelling uit te voeren:
het gezin Varga financieel te ondersteunen totdat de leden van dit gezin in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien.
Het was voor ons het eerste jaar, dat we daadwerkelijk financieel verantwoordelijk waren voor dit
gezin. Het was ook een jaar van wennen, aanpassen, bijsturen en vooral ook van verrassingen.
Verrassingen, die direct invloed hebben op de doelstelling. Deze verrassingen hebben zich ook in het
jaar 2020 doorgezet. Middels een nieuwsbrief, die tegelijk met dit jaarverslag verschijnt zult u
hierover verder geïnformeerd worden.
Het bestuur hecht veel waarde aan openheid en transparantie naar de donateurs, zodat besloten is
dit jaarverslag naast toezending aan de abonnees op onze nieuwbrief ook via de website te
publiceren. Uiteraard staan we daarmee ook open voor vragen en opmerkingen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur is als volgt samengesteld:
• Ada van Ballegooijen – Voorzitter
• Hetty Gombert – Secretaris
• Albert Jan Gombert – Penningmeester
• Annemieke Westeneng – Bestuurslid
Adviseurs:
Erwin en Ruth Zijlstra – president en vice president Fundatia Lidia.
Adriana Gabor – begeleidster gezin Varga.
In de verslagperiode heeft het bestuur 5 keer vergaderd. Met de adviseurs is bilateraal overleg
geweest over uiteenlopende zaken.

Fondsvorming
In 2018 is de fondsvorming goed op gang gekomen. Toen op 1 januari 2019 de daadwerkelijke
ondersteuning begon, was er voldoende saldo om dit waar te kunnen maken.
Het fonds wordt gevoed met giften en acties vanuit enkele kerken, bedrijven en particulieren.
De acties:
• Verkoop van Wilhelmina pepermunt en andere artikelen in een tweetal pedicuresalons en
tijdens een tweetal braderieën in Staphorst.
• We delen mee in de opbrengst van de frituurvet- en flessenactie en de boeldag van de CGK
Ermelo. Aan de boeldag werd door enkele bestuursleden meegewerkt.

Geld overmaken naar Roemenië
Gedurende dit boekjaar is geëxperimenteerd met de wijze, waarop we op een zo goedkoop
mogelijke manier ons geld vanuit Nederland in Roemenië kunnen krijgen. Zoals u in het vorig
jaarverslag hebt kunnen lezen, ging dat in eerste instantie via de Roemeense bankrekening van
Fundatie Lidia. Maar we wilden onafhankelijk van Fundatia Lidia opereren, aangezien deze stichting
niet meer actief is en een keer ophoudt te bestaan.
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Een tijdje is gebruik gemaakt van een BUNQ-rekening, echter hier bleken ook te veel haken en ogen
aan te zitten. Tenslotte is ervoor gekozen om naast de bestaande rekening-courant (Fondsrekening)
bij de Rabobank een tweede rekening te openen (de Doelrekening). De penningmeester maakt
periodiek geld over van de fondsrekening naar de doelrekening. Onze contactpersoon heeft een
bankpas van de doelrekening en kan daarmee geld opnemen bij een geldautomaat. De betalingen
worden overwegend contant gedaan. Het is weliswaar niet de meest optimale manier, maar zolang
er geen beter alternatief is, doen we het er mee.

AVG
Ook de invoering van de AVG heeft ons bezig gehouden. Er is een privacyverklaring opgesteld en
middels de website gepubliceerd. In die verklaring geven we als bestuur aan, hoe we omgaan met de
privacy van mensen waarvan we gegevens vastleggen. Voor het gebruik van emailadressen voor de
toezending van nieuwsbrieven is toestemming vereist. Ook dat is inmiddels geregeld. Via Nieuwsbrief
nr. 3 is aan alle abonnees gevraagd die toestemming te geven. Nieuwe abonnees kunnen zich
aanmelden via de website, waarmee dan ook meteen de toestemming is gegeven.

Bezoek Spinus/Nadar
Op 6 mei 2019 heeft een delegatie van het bestuur een bezoek gebracht aan Nadar. Met Adriana zijn
werkafspraken gemaakt. We hebben het gezin bezocht en gezien hoe ze leven. Het huis zag er netjes
en opgeruimd uit. Nog niet helemaal afgewerkt. Door Fundatia Lidia waren de materalen al
aangeschaft en geleverd. Het wachten was nog op mensen die het konden uitvoeren.
Magda had een paar varkentjes aangeschaft, die goed zijn voor een stukje afvalverwerking en te
zijner tijd als voedsel kunnen dienen.
In september heeft opnieuw een delegatie een bezoek gebracht aan Nadar. Ook nu is weer met
Adriana gesproken. Daarna zijn we naar het huisje van Magda gegaan, waar we in de avond mee
zouden eten. De kinderen zouden samen koken. In de tijd dat de kinderen aan het eten maken
waren, hebben wij samen met Magda een aantal spelletjes Rummikub gedaan. Magda is gek op
spelletjes doen, ze won er ook meerdere van ons. Vol trots vertelde Magda dat ze werk heeft en wat
ze daar deed. We zagen een andere Magda, die meer zelf vertrouwen uitstraalde en weer plezier
leek te hebben. We zijn dus ook trots op haar en de kinderen dat ze mede door begeleiding van
Adriana en de financiële steun die wij als stichting mogen geven, een bestaan kunnen opbouwen,
buiten de armoede waaruit ze kwamen. We kijken terug op een mooie ontmoeting, het geeft ons
duidelijkheid dat we op deze manier het gezin dus het beste kunnen helpen, Adriana en wij als
bestuur, maar ook u als donateur.

Bestuursbesluit bezoek Nadar
Met de bezoeken aan Nadar hebben we inmiddels positieve ervaringen. Het is goed elkaar af en toe
even te ontmoeten, elkaar in de ogen te kijken en dingen met elkaar af te spreken. Steunverlening is
iets meer dan alleen maar euro’s schuiven en communiceren via WhatsApp of mail. De bezoeken
werden in eerste instantie gedaan op eigen kosten van de bestuursleden. Inmiddels is besloten dat
elk jaar standaard een delegatie, bestaande uit twee bestuursleden, op kosten van de stichting een
bezoek brengt aan Nadar. Uiteraard alles tegen zo goedkoop mogelijke tarieven. In bijzondere
gevallen kan het vaker, maar daar wordt, afhankelijk van nut en noodzaak, apart over beslist.
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Magda heeft werk
De belangrijkste verrassing: tegen alle verwachtingen in is het gelukt om voor Magda een passende
baan te vinden. Ze werkt enkele dagen per week. Ze heeft hierdoor een stuk zelfstandigheid
teruggekregen en haar eigenwaarde is vergroot.
Daarmee heeft ze ook een eigen inkomen, al is dat niet toereikend om alle kosten te kunnen betalen.
Een financiële aanvulling blijft Magda de komende jaren nodig hebben. Ook voor de studiekosten van
de kinderen.
In Nieuwsbrief nummer 3, van december 2019 hebben we daarover gerapporteerd en aangegeven,
dat we als bestuur erover na gaan denken, hoe we hier vorm aan kunnen geven.
Bij de toelichting op de financiën komen we hierop terug en in 2020 willen we een besluit nemen wat
dit voor de toekomst betekent.

De kinderen
Waar het uiteindelijk om gaat zijn de kinderen, die we een toekomst willen bieden. Briggie volgt nog
steeds onderwijs in Oradea. De weekenden is ze thuis, maar door de week is ze in Oradea.
Magdalena volgt het laatste jaar basisonderwijs in Spinus en zal in 2020 een keuze moeten maken
voor een vervolgstudie.
Loti volgt het basisonderwijs in Spinus.
Thuis moeten ze meehelpen om het gezin draaiende te houden. Het huis netjes, voor de dieren
zorgen en klusjes in en om het huis.
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Jaarrekening
Balans per 31-12-2019
Activa (debet kant)
2019
Fondsrekening
Bunq rekening
Doelrekening
Spaarrekening
Totaal

Passiva (creditkant)
2019

2018

€
€
€
€

5.535,02
544,07
8.000,00

€
€
€
€

Eigen
8.020,05 vermogen
90,01
-

€

14.079,09

€

8.110,06

2018

€

14.079,09

€

8.110,06

€

14.079,09

€

8.110,06

Resultatenrekening 2019
Uitgaven
2019
Omschrijving
Kosten voor de doelbesteding
Levensonderhoud Magda en kids
Studiekosten Brigitta
Studiekosten Magdalena
Studiekosten Lotti
Woonlasten en onderhoud woning (PM)
Verzekering Magda (PM)
Subtotaal

Begroot

Werkelijk

2020
Begroting

€ 4.800,00
€ 2.800,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 400,00
€ 600,00
€ 8.900,00

€ 2.215,07
€ 837,61
€ 32,85
€ 24,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.110,16

€ 2.000,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 150,00
€ 1.000,00
€ 600,00
€ 6.750,00

€ 60,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 660,00

€ 69,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 69,00

€ 60,00

Kosten geldverkeer buitenland
Bankkosten
Declaraties bestuursleden (o.a. bezoek Nadar)
Overige kosten beheer en administratie
Subtotaal

€ 400,00
€ 360,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 1.260,00

€ 0,00
€ 288,75
€ 530,50
€ 57,59
€ 876,84

Reservering
Naar spaarrekening

€ 1.000,00

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 10.820,00

€ 12.056,00

€ 8.270,00

Kosten voor fondsenwerving
Website
Folders
Kosten acties
Overige kosten fondsenwerving
Subtotaal

€ 200,00
€ 260,00

Kosten voor beheer en administratie

Totaal uitgaven
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€
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€
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€ 1.260,00

Pagina 6 van 9

Inkomsten
2019
Omschrijving
Donaties
CGK-E-Boeldag
CGK-E-Flessenactie
Overige acties
Donaties kerken
Donaties bedrijven
Donaties particulieren
Donaties andere organisatie
Overige inkomsten
Totaal inkomsten

Begroot

€ 500,00
€ 5.500,00
€ 500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 0,00
€ 11.500,00

2020
Begroot

Werkelijk
€ 2.083,00
€ 345,00
€ 174,72
€ 4.398,69
€ 300,00
€ 2.177,39
€ 500,00
€ 46,23
€ 10.025,03

€
€
€
€
€
€

2.500,00
750,00
100,00
4.000,00
300,00
2.000,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 10.000,00

Toelichting resultaat 2019
In de resultatenrekening is opgenomen de begroting voor 2019. Deze is tot stand gekomen op basis
van een meerjarenbegroting, die we hebben ontvangen van Fundatie Lidia. De bedragen voor
doelbesteding zijn daaruit overgenomen.

Balans
Het totaal van de saldi bij bankinstellingen beloopt per balansdatum € 14.079,09. Het saldo is vrij
opneembaar.

Uitgaven
-Kosten voor doelbesteding
Het gezin is per september 2018 verhuisd naar hun eigen woning in Nadar, maar werd tot 31-122018 financieel nog onderhouden door Fundatia Lidia. Per 1 januari 2019 is de feitelijke financiële
ondersteuning door Casa Nadar gestart. Vanwege de positieve verrassing, dat Magda werk heeft en
dus deels in de kosten voor levensonderhoud van het gezin kan voorzien, is hier al direct een aardig
verschil zichtbaar tussen de begroting en de feitelijke uitgaven. Tot en met de maand april werd nog
maandelijks ruim € 600,00 overgemaakt voor levensonderhoud en studiekosten. Vanaf mei nog
gemiddeld € 73,00 per maand.
De grootste onkostenpost betreft elektriciteit. Vooral in de winter vanwege het gebruik van de
elektrische verwarming. Een lastig punt omdat er nagenoeg geen controle is op de manier hoe
Magda en de kinderen met de verwarming omgaan. Dit zal een punt van zorg blijven en met name
voor Adriana een punt van aandacht. Hoewel we wel de indruk hebben, dat ze de tweede winter wat
bewuster met de verwarming omgaan en daardoor de kosten ook wat minder zijn.
Er zijn twee zogenaamde PM-posten toegevoegd. De eerste betreft eventuele kosten met betrekking
tot de woning. Met Fundatie Lidia is overeengekomen, dat op het moment dat we de zorg voor het
gezin overnamen ook de woning gereed zou zijn en vrij van kosten. Dat is niet helemaal gelukt. Er
moet nog wat afgewerkt worden, maar de materialen daarvoor zijn al wel aangeschaft.
Magda bleek niet verzekerd te zijn voor ziektekosten. Doordat ze inmiddels werk heeft is ze
automatisch verzekerd. Omdat de continuïteit van haar werk en dus ook van haar
ziektekostenverzekering onzeker is, hebben we een bedrag daarvoor als PM-post in de begroting
opgenomen.
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-Kosten voor fondsenwerving
Behalve de kosten van de website hebben we hiervoor geen kosten hoeven maken. We hebben wel
een stapel folders laten drukken, maar die zijn ons geschonken.
-Kosten voor beheer en administratie
De bankkosten betreffen de kosten die de Rabobank in rekening brengt bij een zakelijke rekening.
Aangezien we twee zakelijke rekeningen hebben is dit bedrag vrij hoog.
-Reservering
Afgesproken is per jaar een bedrag van € 500,00 te reserveren op een spaarrekening als een buffer
voor mindere tijden. Als garantstelling voor het wegvallen van het inkomen van Magda is dit jaar
besloten ineens een bedrag van € 8.000 te reserveren. Hierdoor zijn we in staat om zonder
inkomsten uit donaties een jaar lang in de ondersteuning van dit gezien te kunnen voorzien en wel in
die situatie, dat Magda geen werk zou hebben.

Inkomsten
-Donaties kerken
Er zijn drie kerken, die ons financieel steunen middels de opbrengst van collectes en/of (periodieke)
giften. Dat betreffen de CGK Ermelo, de Herv. Gemeente Aalst en de Evang. Gem. Zuiderkapel te
Haarlem.
-Donaties bedrijven
Er is één bedrijf dat ons maandelijks sponsort
-Donaties particulieren
Inmiddels zijn er 22 donateurs, die periodiek een gift overmaken. Van 11 donateurs werd een
éénmalige gift ontvangen.
We hebben ons aangemeld bij Geef.nl als “Goed doel” Daardoor kunnen we tegen geringe kosten
gebruik maken van de donatiemodule. Middels een link op onze website kan daardoor met nagenoeg
alle betaalmogelijkheden een bedrag overgemaakt worden. Ook op deze manier komt maandelijks
een bedrag binnen.
Donaties andere organisaties
Van de Stichting Kringloopwinkel in Ermelo werd ook een mooi bedrag ontvangen.
-Opbrengst acties
Via de CGK Ermelo delen we mee in de opbrengst van de jaarlijkse boeldag en de flessenactie. Aan de
boeldag werd door een tweetal bestuursleden meegewerkt.
Als bestuur hebben we zelf enkele acties gehouden. Dit betreft de opbrengst van een marktverkoop
op een camping in Elburg en Hardenberg, alsmede verkoop door een bestuurslid en de echtgenote
van een ander in hun pedicuresalon. Verkocht werden Wilhelmina Pepermunt en allerlei
zelfgemaakte artikelen.
-Overige inkomsten
Dit betreft de opbrengst van een collecte in een verzorgingstehuis in Staphorst tijdens een
weeksluiting.
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Toelichting Begroting 2020
In de jaarrekening is tevens een begroting voor 2020 opgenomen.
Onder meer op basis van de resultaten van 2019 is getracht een zo eerlijk mogelijke begroting te
maken. Deze begroting is vanwege voortschrijdend inzicht onlangs aangepast.
Voor wat betreft de inkomsten verwachten we niet veel grote verschillen met vorig jaar.
Voor de uitgaven daarentegen juist wel.
Enkele opvallende verschillen:
Levensonderhoud is iets lager begroot dan in 2019 de werkelijke kosten waren. Magda blijkt door
haar werk toch beter in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Bovendien gaat Briggie op
zoek naar werk en zal ook bijdragen aan het levensonderhoud. We denken met € 2.000,00 zelfs nog
royaal begroot te hebben. Vanwege de onzekere situatie is dit een bewuste keus.
De studiekosten van Briggie vallen weg, omdat ze werk gaat zoeken. De dit jaar gemaakte kosten
daarvoor zullen wegvallen tegen de inkomsten.
Magdalena gaat een studie volgen in Oradea, waardoor de studiekosten voor haar behoorlijk
omhoog zullen gaan.
Aan het huis blijken bij nadere inspectie toch kosten gemaakt te moeten worden, hetgeen niet
voorzien was. Voor een deel blijken er al wel materialen aangeschaft te zijn, maar voor een deel ook
nog niet. Bovendien zullen we voor de werkzaamheden mensen moeten inhuren, willen we voor de
winter invalt het huis dicht hebben.

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 22 juli 2020
Het bestuur van de stichting Casa Nadar:
•
•
•
•

Ada van Ballegooijen (voorzitter)
Hetty Gombert (secretaris)
Albert Jan Gombert (penningmeester)
Annemieke Westeneng (bestuurslid)
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