Stichting Casa Nadar
-Jaarverslag 2021-

Inhoudsopgave
Voorwoord ................................................................................................................................................... 3
Samenvatting................................................................................................................................................ 3
Doel van onze stichting ................................................................................................................................ 3
Uitvoering van de doelstelling ...................................................................................................................... 3
Bestuursactiviteiten ................................................................................................................................. 3
Nadar ........................................................................................................................................................ 3
Uitbreiding doelstelling ............................................................................................................................ 4
Financiële verantwoording ........................................................................................................................... 4
Resultatenrekening 2021 ......................................................................................................................... 4
Balans per 31-12-2021 ............................................................................................................................. 5
Toelichting .................................................................................................................................................... 5
Ontvangsten ............................................................................................................................................. 5
Uitgaven ................................................................................................................................................... 6
Balans ........................................................................................................................................................... 7
Vooruitblik .................................................................................................................................................... 7

16 februari 2022

Stichting Casa Nadar.

Pagina 2 van 7

Voorwoord
Middels dit jaarverslag willen we u meenemen in wat ons als bestuur het afgelopen jaar heeft bezig
gehouden en hoe de situatie in Roemenië met betrekking tot de doelstelling van onze stichting zich
heeft ontwikkeld.
Allereerst willen wij al onze donateurs en sponsors bedanken voor de steun die ze ons hebben 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 als stichting mochten uitdelen en dat als bestuur ook zelf mochten
ervaren.

Samenvatting
Hoewel ook de coronapandemie ons dit jaar weer beperkte in onze mogelijkheden, mogen we toch blij
zijn met wat wel mogelijk was. Met name het werkbezoek in oktober heeft ons veel gebracht. Het gaat
goed met het gezin, moeder is steeds beter in staat voor haar gezin te zorgen en er zijn mooie plannen
voor de toekomst.

Doel van onze stichting
Het zorgen dat de kinderen Varga, wonende in Nadar, Roemenië, de mogelijkheid krijgen om te leren en
zo financieel onafhankelijk te worden. We ondersteunen moeder Magda financieel. Ter plaatse worden
we daarin bijgestaan door Adriana, hun begeleidster. Moeder Magda heeft inmiddels zelf al enige tijd
een betaalde baan en kan grotendeels zelf voor het gezin in hun onderhoud voorzien.

Uitvoering van de doelstelling
Bestuursactiviteiten
Het bestuur bestond uit vier personen. Als adviseur is aan de stichting verbonden Adriana Gabor. Zij
woont in Nadar en is begeleidster van het gezin. Voor ons is zij ook de schakel met het gezin met
betrekking tot betalingen. Zij kan geld opnemen van een speciale rekening en ziet toe op de besteding
daarvan. Van die besteding legt ze verantwoording af aan het bestuur, waardoor we ook inzicht hebben
in de wijze waarop het geld besteed wordt. Via WhatsApp hebben we regelmatig contact en indien
nodig online.
Als bestuur hebben we 5 keer vergaderd dit jaar, waarvan viermaal online i.v.m. corona.
In oktober hebben we met het voltallige bestuur een werkbezoek gebracht aan Nadar.
In december hebben we een nieuwsbrief verstuurd naar onze abonnees.
Eveneens in december heeft een bestuurslid een presentatie verzorgd in de CGK Ermelo over ons
werkbezoek aan Nadar.

Nadar
Ook dit verslagjaar had corona Roemenië en het leven van de familie Varga in haar greep. Er was sprake
van thuisonderwijs, maar ook konden Magdalena en Loti toch weer redelijk veel naar school. Tijdens ons
werkbezoek hebben we een bijzonder prettig bezoek gebracht aan de familie en open met elkaar
gesproken. Moeder Magda gaat nog steeds met plezier naar haar werk. Ze straalde veel meer
zelfvertrouwen uit en is trots dat ze zelf haar gezin kan onderhouden. Brigitta heeft inmiddels ook werk
en draagt voor een deel bij aan het gezinsinkomen. Magdalena heeft plannen om na haar studie aan de
middelbare school verder te studeren voor arts. Loti zit in het laatste jaar van het basisonderwijs (dat is
daar tot 14 jaar) en hoopt daarna verder te gaan aan de middelbare school in Oradea. Daarna wil hij
verder leren voor ingenieur in de landbouw. De kinderen en hun moeder vormen een hecht gezin.
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Uitbreiding doelstelling
Als bestuur hebben we eerder al besloten om de doelstelling uit te breiden, vanwege de onverwachte
inkomsten van moeder Magda en daardoor het ruime saldo op onze rekening. Besloten is om die te
laten aansluiten bij de bestaande doelstelling, maar dan uit te breiden naar andere kinderen, dan alleen
het gezin Varga.
Tijdens ons werkbezoek hebben we een tweetal projecten bezocht. Dit betreft een project voor
naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding voor zigeunerkinderen. Ook hebben we een bezoek
gebracht aan een stichting die actief is in Alesd bij Oradea. Deze stichting wil ook in Spinus, in de
gebouwen waar eerst Fundatia Lidia zat, een project beginnen. Helaas is daar nog veel onduidelijkheid
over.
Voordat we besluiten tot welke vorm van samenwerking dan ook, zullen we eerst moeten weten wat
dat, gelet op de toekomstplannen van Magdalena en Loti, betekent voor de financiën op de lange
termijn.

Financiële verantwoording
Resultatenrekening 2021

Ontvangsten
Omschrijving
Donaties
CGK Ermelo Flessenactie
Overige acties
Donaties kerken
Donaties bedrijven
Donaties particulieren
Overige inkomsten
Totaal ontvangsten

Begroot
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

Werkelijk

1.000,00
100,00
2.500,00
300,00
1.700,00
100,00
5.700,00

€
240,00
€
223,25
€ 2.562,10
€
300,00
€
615,55
€
62,65
€ 4.003,55

€ 5.700,00

€ 4.003,55

Begroot

Werkelijk

€
200,00
€
150,00
€ 1.400,00
€
50,00
€ 1.000,00
€
€
120,00

€
€
€ 433,54
€
€
€
€ 114,96

Uitgaven
Omschrijving
Uitgaven voor doelbesteding
Gezin Varga
Levensonderhoud Magda en kids
PM Vrijwilligersvergoeding Briggie
Studiekosten Magdalena
Studiekosten Loti
Woonlasten en onderhoud woning
PM Verzekering Briggie
Diversen
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Uitgaven
Omschrijving
Subtotaal kosten gezin Varga
Andere projecten
Uitgaven andere projecten
Subtotaal projecten

Begroot
€ 2.920,00

Werkelijk
€ 548,50

€

€
€

600,00

37,01
37,01

Totaal doelbesteding

€ 3.520,00

€ 585,51

Kosten voor fondsenwerving
Website
Overige kosten fondsenwerving
Subtotaal

€
€
€

60,00
40,00
100,00

€
€
€

72,16
72,16

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

€
€
€
€

350,00
550,00
20,00
920,00

€
€
€
€

318,73
549,98
105,80
974,51

Totaal uitgaven

€ 4.540,00

€ 1.632,18

Positief resultaat 2021

€ 1.160,00

€ 2.371,37

Totaal

€ 5.700,00

€ 4.003,55

Balans per 31-12-2021
Activa
Fondsrekening
Doelrekening
Spaarrekening
Totaal

2021
€ 11.424,18
€ 122,89
€ 8.000,89
€ 19.547,96

Passiva
2020
€ 8.850,20 Eigen vermogen
€ 325,50
€ 8.000,09
€ 17.175,79

2021
€ 19.547,96

2020
€ 17.175,79

€ 19.547,96 € 17.175,79

Toelichting
Ontvangsten
-CGK Ermelo Flessenactie
Via de CGK Ermelo delen we mee in de opbrengst van de flessenactie. Er zou nog een bedrag
overgemaakt worden voor flessen die in 2021 ingeleverd zijn. Dat zal dan in 2022 ontvangen worden.
-Overige acties
Dit is het resultaat van lege cartridges, ingeleverd bij 123inkt en verkoop door een bestuurslid in haar
pedicuresalon. Verkocht werden Wilhelmina Pepermunt en allerlei zelfgemaakte artikelen.
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-Donaties kerken
Er zijn vier 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. Laatst genoemde heeft toegezegd ons voor drie jaar te steunen.
Dit jaar is het laatste jaar.
-Donaties bedrijven
Er is één bedrijf dat ons maandelijks sponsort.
-Donaties particulieren
Het aantal particuliere donateurs is dit jaar afgenomen, waardoor de inkomsten daarvan gedaald zijn.
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.
-Overige inkomsten
Betreft de opbrengst tijdens een kerkdienst op een camping in Tsjechië.

Uitgaven
-Kosten voor doelbesteding
Deze kosten zijn behoorlijk lager dan begroot doordat moeder Magda inmiddels een eigen inkomen
heeft. Bovendien heeft Brigitta inmiddels werk. Ze is daarmee automatisch verzekerd en ze draagt voor
een deel bij aan het gezinsinkomen. Het gezin komt daarmee rond van het eigen inkomen. De kosten die
we als stichting nu nog voor onze rekening nemen zijn bedoeld om de studies van de kinderen mogelijk
te maken.
Magdalena gaat naar het voortgezet onderwijs, maar studeerde gedeeltelijk thuis online vanwege de
coronacrisis, waardoor ook haar kosten behoorlijk lager zijn dan begroot.
De post diversen betreft eindejaar cadeautjes voor Magda en haar kinderen en Adriana
De kosten geboekt onder overige projecten betreffen en tweetal voedselmandjes voor Vasile van de
stichting Copii Dragostei, die op dat moment ziek was en voor een arm gezin in Spinus, die we tijdens
werkbezoeken ook altijd even bezoeken.
-Kosten voor fondsenwerving
Behalve de kosten van de website hebben we hiervoor geen kosten hoeven maken.
-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.
-Werkbezoek
Uitgangspunt is dat per jaar twee bestuursleden een werkbezoek brengen. Daarop is het begrootte
bedrag gebaseerd. Dit jaar zijn we met het voltallige bestuur (4 personen) geweest. De kosten boven het
begrootte bedrag zijn door de bestuursleden zelf betaald.
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-Kosten voor fondswerving
De kosten van de website

Balans
Het totaal van de saldi bij bankinstellingen beloopt per balansdatum € € 19.547,96. Het saldo is vrij
opneembaar.
Het bedrag op de spaarrekening is bedoeld als garantie voor de continuïteit van de steunverlening. In
ons beleidsplan hebben we opgenomen, dat het bestuur zorgt voor een financiële reserve ter grootte
van een vastgesteld budget (€ 8.000,00), waarmee dit gezin nog een jaar ondersteund kan worden in
het geval de inkomsten van moeder Magda die niet meer zouden dekken, doordat ze bijvoorbeeld geen
werk meer zou hebben. In dat jaar dient dan gezocht te worden naar meer/andere bronnen om het
tekort aan te vullen.

Vooruitblik
In de laatste nieuwsbrief hebt u kunnen lezen, dat het bestuur gehalveerd is. We proberen er nog
minimaal één bestuurder bij te krijgen. Het is niet zo, dat we met twee bestuursleden het werk niet
meer aan kunnen, maar een tweehoofdig bestuur is wel erg minimaal.
Eind maart is een werkbezoek gepland. Dat is vrij kort na het vorige, maar het is nodig vanwege het feit,
dat onze begeleidster vanwege gezin en werk steeds minder tijd aan het gezin kan besteden. Bovendien
ontwikkelt het gezin zich zodanig positief, dat er ook minder begeleiding nodig is. Beide aspecten vragen
om nadere afspraken. Bovendien willen we nog nagaan wat er aan verbeteringen aan de woning nodig
is. Daarvoor maken we gebruik van de expertise van de echtgenoot van de voorzitter.
We gaan een lange-termijn begroting opstellen, waardoor we inzicht hopen te krijgen in de te
verwachten steun in relatie tot de plannen van de beide studerende kinderen. Daarmee kunnen we ook
beter nagaan of en zo ja in welke mate we de uitbreiding van onze doelstelling praktisch kunnen
realiseren.
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 16 februari 2022
Het bestuur van de stichting Casa Nadar:
•
•

Hetty Gombert-Buter (voorzitter)
Albert Jan Gombert (secretaris/penningmeester)
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