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Jaarverslag 2020
Doel van onze stichting
Het zorgen dat de kinderen Varga de mogelijkheid krijgen om te leren en zo financieel onafhankelijk te
worden. We ondersteunen moeder Magda financieel en ter plaatse door Adriana hun begeleidster.
Magda werkt nu zelf en kan grote deels zelf voor het gezin in hun onderhoud voorzien.

Van het bestuur
Als bestuur hebben we 5 keer vergaderd dit jaar, waarvan een aantal online i.v.m. corona. We hebben
dit jaar een 1 maal nieuwsbrief uitgebracht.
Dit jaar hebben we afscheid genomen van Erwin en Ruth als adviserende van onze stichting.
Zij hebben het gezin jaren in huis gehad en begeleid maar nu is alles overgedragen aan onze stichting.
Dit houdt in dat wij als bestuur het gezin verder helpen samen met Adriana .
We konden dit jaar geen werkbezoek brengen i.v.m. corona maatregelen, maar hadden regelmatig
contact met het gezin en Adriana.

Situatie in Roemenië
Helaas is in Roemenië de situatie met corona niet beter dan in Nederland. Magdalena en Loti hebben
online school en Brigita heeft haar school afgemaakt en is nu thuis omdat ze door corona niet aan werk
kan komen. Heel veel winkels, restaurants e.d. zijn gesloten terwijl dat is waar Brigita wil gaan werken.
We hopen daarom dat er gauw verbetering komt waardoor Brigita weer kan proberen een baan te
vinden. En zo de positie van het gezin weer verbeterd.
Het gezin heeft een paar varkens en kippen om ze te voorzien van eieren en evt. het te slachten van de
varkens om ze te voorzien van vlees. Doordat Magda zelf werkt heeft hoeven wij maar een beetje bij te
dragen aan het gezin. Daardoor en dankzij de giften van onze donateurs kunnen wij als stichting ons
doel gaan uitbreiden. Daar zijn de voorbereidingen al voor getroffen.
Dit jaar zijn er nog wat werkzaamheden gedaan aan het huis, dit was te lezen in de nieuwsbrief.

Uitbreiding doelstelling
Als bestuur hebben we besloten om de doelstelling uit te breiden, vanwege de onverwachte inkomsten
van Magda. Besloten is om die te laten aansluiten bij de bestaande doelstelling, maar dan uit te breiden
naar andere kinderen, dan alleen het gezin Varga.
Welk(e) doel(en) we gaan steunen zijn we nog aan het onderzoeken en daar komen we in 2021 op
terug.

Hartelijk dank
Namens het bestuur willen wij al onze donateurs en sponsors bedanken voor de steun die u ons hebt
gegeven het afgelopen jaar, maar bovenal danken we God dat we ook in dit moeilijke jaar Zijn trouw
hebben ervaren in de zorg en steun die wij mochten uitdelen als bestuur. Maar zelf als bestuur ook
mochten ervaren.
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Jaarrekening
Resultatenrekening 2020

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

Begroot

Werkelijk

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

€ 0,00
€ 990,00
€ 194,00
€ 2.638,40
€ 300,00
€ 1.712,44
€ 0,00
€ 0,09
€ 5.834,84

€ 10.000,00

€ 5.834,84

Uitgaven
Omschrijving
Kosten voor de doelbesteding
Gezinssteun en studiekosten (Opgenomen door Adriana)
Woonlasten en onderhoud woning
Diversen
PM Verzekering Magda
Subtotaal

Begroot

Werkelijk

€1.650,00
€ 1.000,00
€0,00
€ 600,00
€ 6.750,00

€ 744,94
€ 1.460,00
€ 119,83
€ 0,00

€ 60,00
€ 200,00
€ 260,00

€ 70,89
€ 0,00

Kosten voor beheer en administratie
Kosten geldverkeer buitenland
Bankkosten
Werkbezoek Nadar
Overige kosten beheer en administratie
Subtotaal

€ 100,00
€ 360,00
€ 550,00
€ 250,00
€ 1.260,00

€ 0,00
€ 342,57
€ 0,00
€ 0,00

Totaal uitgaven
Positief resultaat 2020

€ 8.270,00
€ 1.730,00

€ 2.738,23
€ 3.096,61

€ 10.000,00

€ 5.834,84

Kosten voor fondsenwerving
Website
Overige kosten fondsenwerving
Subtotaal

Totaal
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Balans per 31-12-2020
Activa
Fondsrekening
Doelrekening
Spaarrekening
Totaal

Passiva

2020
€ 8.850,20
€ 325,50
€ 8.000,09

2019
€ 5.535,02 Eigen vermogen
€ 544,07
€ 8.000,00

2020
€ 17.175,79

2019
€ 14.079,09

€ 17.175,79

€ 14.079,09

€ 17.175,79 € 14.079,09

Toelichting
In de resultatenrekening is opgenomen de begroting voor 2020. Deze is tot stand gekomen op basis van
een meerjarenbegroting, die we hebben ontvangen van Fundatie Lidia. De bedragen voor doelbesteding
zijn daaruit overgenomen.

Ontvangsten
-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, de Prot Gem Oud Beijerland en de
Evang. Gem. Zuiderkapel te Haarlem.
-Donaties bedrijven
Er is één bedrijf dat ons maandelijks sponsort
-Donaties particulieren
Er zijn 11 vaste donateurs, die periodiek een gift overmaken.
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
Dit jaar geen donaties.
-Opbrengst acties
Via de CGK Ermelo delen we mee in de opbrengst van de de flessenactie. Vanwege corona ging de
jaarlijkse boeldag niet door.
Daarnaast het resultaat van lege cartridges, ingeleverd bij 123inkt en verkoop door een bestuurslid in
haar pedicuresalon. Verkocht werden Wilhelmina Pepermunt en allerlei zelfgemaakte artikelen.
-Overige inkomsten
Betreft de rente van de spaarrekening

Uitgaven
-Kosten voor doelbesteding
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Deze kosten zijn behoorlijk lager dan begroot doordat Magda inmiddels een eigen inkomen heeft.
Bovendien is Brigitta gestopt met haar studie. Magdalena gaat inmiddels wel naar het voortgezet
onderwijs, maar studeert thuis online vanwege de coronacrisis, waardoor ook haar kosten behoorlijk
lager zijn dan begroot.
-Woonlasten en onderhoud 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 moest nog wat
afgewerkt worden, wat in dit verslagjaar uitgevoerd is voor rekening van Stichting Casa Nadar.
-Diversen
Betreft eindejaar cadeautjes voor Magda en haar kinderen en Adriana
-PM Verzekering Magda
Doordat Magda werkt is ze automatisch ook verzekerd en behoefde deze pm-post niet aangesproken te
worden.
-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 (een fondsrekening en een doelrekening, waarvan
Adriana geld kan opnemen) is dit bedrag vrij hoog. Daar staat tegenover dat we geen kosten voor
buitenlands geldverkeer hebben.
Vanwege corona kon geen werkbezoek gebracht worden.

Balans
Het totaal van de saldi bij bankinstellingen beloopt per balansdatum € 17.175,79. Het saldo is vrij
opneembaar.
Brigitta heeft mogelijk geen ziektekostenverzekering omdat ze niet meer naar school gaat en geen werk
heeft. We willen zien, dat zij vrijwilligerswerk gaat doen, waarbij wij mogelijk als stimulans een
vrijwilligersvergoeding betalen.
De meeste werkzaamheden aan de woning zijn nu wel klaar. Dit bedrag is begroot voor onderhoud en
reparatie aan de woning.
-Kosten voor fondswerving
Voornamelijk de kosten van de website
-Kosten voor beheer en administratie
Met name de bankkosten en wellicht kunnen we dit jaar weer een werkbezoek brengen
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 17 maart 2021
Het bestuur van de stichting Casa Nadar:
•
•

Ada van Ballegooijen (voorzitter)
Hetty Gombert (secretaris)
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•
•

Albert Jan Gombert (penningmeester)
Annemieke Westeneng (bestuurslid)
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