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1. Jaarverslag 2019 

1.1 Juridische grondslag  

De Stichting Zorgnet Roemenië met vestigingsplaats te Gouda, is voor onbepaalde tijd opgericht 
op 19 december 2008, middels akte waarin opgenomen de statuten door notariskantoor 
Westerhuis te Gouda. 
 
In deze statuten zijn o.a. de volgende bepalingen opgenomen:  

 - Het bestuur bestaat statutair uit ten minste 3 personen. In ontstane vacatures wordt zo 
spoedig mogelijk voorzien;  

 - Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd; 
 - Om besluiten te nemen moet meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig zijn;  
 - Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; 
 - Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. 

 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 24448700. 
De stichting is in het bezit van de ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI)-goedkeuring en 
bekend onder ANBI-nummer 8202.36.470. 
 

1.2 Samenstelling van het bestuur  

De samenstelling van het bestuur bij aanvang van het verslagjaar 2019 was als volgt:  
Dhr. G. Houtman    (Voorzitter) 
Mw. I.J. Radder - den Toom   (Public Relations) 
Mw. M.J. de Waal-Westerman  (Penningmeester) 
  
De taken zijn in de vorm van een werkgroep op de volgende wijze verdeeld: 
Dhr. H.G. Houtman    (Voorzitter) 
Mw. M. Houtman    (Secretaris) 
Mw. . M.J. de Waal-Westerman (Penningmeester) 
Mw. I.J. Radder - den Toom  (Public Relations) 
Mw. E. de Leede   (Website en organisatie) 
Dhr. M. van Dijk    (Organisatie) 
Dhr. C. Verkade    (Acquisitie) 
 

1.3 Doelstelling  

Algemene doelstelling: Het ondersteunen van hulpbehoevenden in Roemenië en voorts al 
hetgeen met één en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
Stichting Zorgnet Roemenië is één van de stichtingen die is ontstaan uit de achterban van Erica 
Hijkoop. Zij heeft op haar beurt Stichting Izvor in Roemenië opgericht met als doel verschillende 
projecten op te zetten en te exploiteren.  
 
Vanuit Stichting Izvor zijn verscheidene projecten opgezet. Niet alleen jonge kinderen met veelal 
psychische problemen, ook andere kinderen en ouderen in Roemenië hebben de aandacht van 
Stichting Izvor. De projecten worden gerund vanuit een krachtige visie op de economische 
situatie in Roemenië en de inzet van de oprichters getuigt van grote liefde voor de medemens.  
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Door middel van acquisitie, PR en acties ondersteunt de stichting Zorgnet Roemenië vanuit 
Nederland, de projecten van Stichting Izvor. Donaties vanuit Stichting Zorgnet Roemenië 
worden, met uitzondering van de onkostenvergoeding voor Erica Hijkoop, rechtstreeks op de 
bankrekening van Stichting Izvor gestort, om er zeker van te zijn dat de gelden op verantwoorde 
wijze worden besteed aan de projecten in Roemenië. De boeken van Stichting Izvor worden 
jaarlijks door een accountant beoordeeld. 
 
Stichting Zorgnet Roemenië heeft geen winstoogmerk en verzamelt alle gelden ten bate van 
Stichting Izvor te Roemenië, welke de concrete uitgave van de gelden beheert en 
verantwoording aflegt over de van Stichting Zorgnet ontvangen gelden. 
 

1.4 Strategie  

Het bestuur verricht de uitvoerende taken als daar geen vrijwilligers voor kunnen worden 
ingezet. Het bestuur beperkt zich tot relatief kleine, overzichtelijke en eindige projecten. Zorgnet 
Roemenië zet zich vooral in voor praktische hulp en financiële ondersteuning van Stichting Izvor 
in Roemenië.  
 
Zij hanteert daarbij twee speerpunten: 

1) Het bevorderen en stimuleren van betrokkenheid en naamsbekendheid; 
2) Het werven van zoveel mogelijk fondsen, tegen zo laag mogelijke inspanningen.  

 
Betrokkenheid creëren onder potentiële sponsoren is een belangrijk speerpunt. Om dat te 
bereiken, organiseert de stichting regelmatig informatieavonden wanneer  Erica Hijkoop in 
Nederland is. Daarnaast wordt een nieuwsbrief uitgegeven, die aan alle belangstellenden wordt 
toegezonden en tevens worden er stukjes in het centrale kerkblad van de Protestantste Kerk in 
Nederland te Gouda gepubliceerd. Verder worden er om betrokkenheid te bevorderen relatief 
kleinschalige acties gehouden, waar de nadruk niet zozeer op het verzamelen van gelden valt, 
maar juist op de betrokkenheid, die een belangrijke voorwaarde vormt voor de bereidheid tot het 
geven van donaties. Ook de website www.stichtingzorgnet.eu voorziet in de informatiebehoefte 
ten aanzien van de projecten. 
 
De stichting heeft zich daarnaast ten doel gesteld om op zo efficiënt mogelijke wijze een zo 
groot mogelijk financieel resultaat te behalen. Doelgroepen zijn enerzijds particulieren die bij de 
kerkelijke gemeente zijn betrokken en die wat voor de exploitatie van de projecten kunnen 
betekenen, anderzijds bedrijven en fondsen die hulp kunnen bieden bij het opstarten van de 
projecten en de benodigde investeringen. Daarbij blijft het waarborgen van de continuïteit van 
de geldstromen (en dus het opbouwen van een regelmatige stroom van liquide middelen) 
belangrijk. Het opbouwen van langdurige relaties met zowel bedrijven als fondsen en 
particulieren heeft daarom veel aandacht nodig. Een belangrijke focus ligt op het verwerven van 
structurele/maandelijkse giften.  
 

1.5 Activiteiten 2019 

 
De stichting organiseerde in 2019 een avond ter ere van het jubileum dat Erica en Elles al 25 
jaar in Roemenië werkzaam zijn. Er werd een toespraak voor ze gehouden en er was een 
terugblik van 25 jaar werken in Roemenië door Erica en Elles. Hierna was er nog een receptie 
en ontmoeting met Erica en Elles. Een mooie avond waarbij we terug keken op 25 jaar 
Roemenië. 
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Daarnaast is in 2019 de nieuwsbrief gecontinueerd, die eens per halfjaar aan alle 
belangstellenden wordt toegezonden en die tevens uit wordt gedeeld in de Protestantste Kerk in 
Nederland te Gouda. Verder zijn er om betrokkenheid te realiseren relatief kleinschalige acties 
gehouden, waar de nadruk niet zozeer op het verzamelen van gelden viel, maar juist op het 
creëren van betrokkenheid. Een voorbeeld van een kleinschalige activiteit is “Aan tafel met”. 
Traditiegetrouw vind ook elk jaar de Hofstedendag plaats waar de stichting ook altijd aan 
deelneemt. Ook nam St. Zorgnet in 2019 wederom zitting in de organisatie van de Winterfair in 
de st. Janskerk in Gouda. Dit jaar wederom met vele andere thuisfrontcommissies vanuit de St. 
Jan.  
 
Het bestuur is gemiddeld één keer per zes weken bijeengekomen, m.u.v. vakantieperiodes.  
 
Eind 2019 is de website ook vernieuwd en wederom bijgehouden met onze acties, 
nieuwsberichten en foto’s.  
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Beginbalans per 1-1-2019

Activa Passiva
EV beginbalans € 68.412

Liquide middelen Resultaat 2018 € 6.267

Banksaldo € 66.420 Eigen Vermogen € 74.679

Vorderingen Nog te betalen kosten
Te ontvangen rente € 5 Nog te betalen huur 2017 € 2.300
Te ontvangen premie verzekeringen € 1.034 Nog te betalen huur 2018 € 2.300
Te ontvangen opbrengst Winterfair 2018 € 9.500 € 4.600
Te ontvangen bedrag bedrijven structureel € 100
Nog te ontvangen giften diaconie 2018 € 2.220

€ 12.859

Totaal activa € 79.279 Totaal passiva € 79.279

2. Jaarrekening 2019  

2.1 Inleiding  

De jaarrekening bevat een begin- en eindbalans voor 2019, een toelichting hierop, een 
resultatenrekening onderverdeeld naar fondsenwerving en naar uitvoeringskosten, met 
toelichtingen hierop.  
 
Geprobeerd is een accuraat inzicht te geven in de balans en de resultatenrekening en een 
overzicht van de kosten van de eigen organisatie en de toerekening van deze kosten aan de 
fondsenwerving.  
 
Bij het opstellen van het jaarverslag en jaarrekening is zoveel mogelijk geprobeerd dit te doen 
volgens de “Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende instellingen”, daar waar nodig zijn ook de 
“Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen” gevolgd.  
 
Voor een optimale controle op de daadwerkelijke inzet van toegekende gelden in de 
verschillende projecten worden subsidies vanuit de Stichting Zorgnet Roemenië eerst 
overgemaakt naar de rekening van Stichting Izvor.  
 
De samenstelling van het vermogen per 31 december 2019 (balans) en het resultaat van de 
resultatenrekening worden (in euro’s) in de hierop volgende tabellen getoond en toegelicht.  
 
Alle financiële transacties lopen via de Rabobank, onder IBAN NL72RABO0147946069, ten 
name van Stichting Zorgnet Roemenië.  
 
Er wordt gebruik gemaakt van Rabobank elektronisch bankieren.  
 

2.2 Balans en toelichting  

Omdat de Stichting zich hoofdzakelijk bezighoudt met het werven van fondsen, is er geen sprake van 
vaste en vlottende activa, maar bestaat de balans in hoofdzaak uit liquide middelen.  
Het jaar 2019 startte met een eigen vermogen van € 74.679.  
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Eindbalans per 31-12-2019

Activa Passiva
EV beginbalans € 74.679

Liquide middelen Resultaat 2019 -€ 5.552

Banksaldo € 58.592 Eigen Vermogen € 69.127

Vorderingen
Te ontvangen rente 2019 € 5
Te ontvangen opbrengst Winterfair 2019 € 10.080
Te ontvangen bedrag bedrijven structureel € 100
Nog te ontvangen giften diaconie 2019 € 350

€ 10.535

Totaal activa € 69.127 Totaal passiva € 69.127  
 
Per 31 december 2019 omvat de balans een saldo van € 69.127. 
 
In 2019 is er minder geld binnengekomen dan dat er is overgemaakt naar Stichting Izvor, wat blijkt uit 
het de vorderingen en het banksaldo samen. Dit komt voort uit het negatieve resultaat van €5.552, 
waardoor het eigen vermogen is afgenomen. 
 
De vorderingen hebben betrekking op de prachtige opbrengst van de Winterfair 2019 welk in 2020 is 
ontvangen a € 10.080. Tevens is er nog rente ontvangen van € 5 op de spaarrekening welk betrekking 
heeft tot 2019. Daarnaast is er nog een vordering op de diaconie voor giften van 2019 á € 350 en tot 
slot had 1 bedrijf z’n sponsorfactuur nog niet voldaan in 2019.  
 
In het volgende onderdeel volgt de toelichting op het resultaat over 2019, in de vorm van de 
resultatenrekening.  
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INKOMSTEN Realisatie Realisatie UITGAVEN Realisatie Realisatie
2019 2018 2019 2018

Algemene kosten
Giften maandelijks 13.398€         15.355€         PR en drukwerk -€               -€               
Giften kwartaal 520€              600€              Website -€               -€               
Giften jaarlijks 9.653€           9.620€           Bankkosten 192€              191€              
Giften eenmalig 2.650€           1.433€           Overige algemene kosten -€               -€               
Giften via wijkkas 2.070€           2.220€           Totaal Algemene Kosten 192€              191€              
Giften via wijkkas andere kerken -€               -€               
Periodieke gift 2.800€           2.800€           

Totaal Giften particulieren 31.090€         32.028€         Kosten Acties
Transport Iasi 100€              375€              

Sponsorbijdragen/Subsidies Kosten workshops -€               -€               
Stichtingssubsidies 1.750€           2.500€           Kosten Winterfair -€               -€               
PKN subsidie -€               Overige kosten acties 245€              -€               
Bedrijven eenmalig 250€              830€              Totaal kosten Acties 345€              375€              
Bedrijven structureel 460€              460€              

Totaal Sponsors/Subsidies 2.460€           3.790€           Donaties Stichting Izvor
Actie kindergroep 10.000€         -€               

Overige Opbrengsten Lopende zaken 40.200€         40.200€         
Giften via kinderleerdienst 883€              -€               Aankoop pand Hospice Alinare Mic -€               -€               
Collecte-opbrengst 3.532€           3.000€           Specifieke zaken 2.300€           2.300€           
Aan tafel met 1.062€           744€              Totaal Donaties Izvor 52.500€         42.500€         
Netto-opbrengst wijnactie 435€              614€              
Opbrengst Winterfair 10.080€         9.500€           Overig
Rente spaarrekening 5€                  5€                  Onkostenvergoeding Erica 4.800€           4.800€           
Overige Opbrengsten 2.837€           4.572€           Reis- en verblijfkosten 100€              120€              

Totaal Overige Opbrengsten 18.835€         18.436€         Totaal Overige 4.900€           4.920€           

TOTALE INKOMSTEN 52.385€         54.253€         TOTALE UITGAVEN 57.936€         47.986€         

Resultaat -5.552€         6.267€          

2.3 Resultatenrekening 

 
Hieronder volgt de resultatenrekening over 2019. 
 
RESULTATENREKENING 2019 

 

2.3.1 Toelichting op de inkomsten 

In 2019 bedroegen de inkomsten € 52.385. Dit bedrag is opgebouwd uit giften particulieren, 
sponsorbedragen en overige opbrengsten. De totale inkomsten waren iets lager ten opzichte van 2018. 
 
Hieronder worden de opbrengsten per onderdeel toegelicht. 
 
Giften 
Het totaal aan giften van particulieren bedroeg €31.090, een kleine € 1.000 minder dan vorig jaar. Deze 
stroom is stabiel, wat positief is voor de continuïteit van de giftenstroom. De maandelijkse giften zijn 
ongeveer € 2.000 gedaald. De jaarlijkse giften zijn gelijk gebleven. De periodieke giften zijn ook gelijk 
gebleven, deze giften zijn voor minimaal 5 jaar toegezegd.  
 
Sponsorbijdragen/Subsidies 
Het is helaas niet gelukt om Zorgnet op de begroting van de diaconie te krijgen; Wederom bedraagt de 
PKN-subsidie €0. In 2019 zijn wel subsidies ontvangen vanuit Stichting Boerderij Nooit Gedacht (in 
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totaal €1.750). Daarnaast ontving de stichting eenmalige dontatie van een bedrijf. Twee bedrijven 
sponsoren jaarlijks een vast bedrag. 
 
Winterfair 
De opbrengst die hier wordt verantwoord, is de opbrengst van de Winterfair van 2019, waarbij een 
bedrag is opgehaald van € 10.080.   
 
Overige Opbrengsten 
De overige opbrengsten bestaan uit schenkingen en incidentele acties die voor stichting Zorgnet 
Roemenië zijn gehouden. Zo heeft de stichting ondermeer opbrengsten ontvangen uit verkoop van wijn, 
verkoop van boeken en een actie georganiseerd tijdens de Goudse Hofstedendagen. Schenkingen 
bedragen bijvoorbeeld een gedoneerde sprekersvergoeding. In 2019 was de opbrengst van de 
kinderleerdienst voor Stichting Zorgnet Roemenië. Daarnaast is `Aantafelmet` in 2019 voor de tweede 
keer georganiseerd, waarbij een bedrag van € 1.062 is opgehaald.  

2.3.2 Toelichting op de uitgaven 

De totale uitgaven hadden in 2019 een omvang van €57.936. Dit bedrag is opgebouwd uit 
bedrijfsvoeringkosten voor de stichting, kosten voor acties, donaties aan Stichting Izvor en overige 
kosten. 
 
Bedrijfsvoeringkosten 
In totaal is er € 192 gespendeerd aan algemene kosten, dit betreft bankkosten.  
 
Kosten voor acties 
De kosten voor acties omvatten in 2019 een vergoeding voor kosten van een transport naar Iasi en 
onder de overige kosten zijn de kosten geboekt welk gemaakt zijn inzake het 25 jarig jublieum van 
Erica en Elles. Kosten voor andere acties zijn contant verrekend ten tijde van de acties. 
 
Donaties aan Stichting Izvor 
Er zijn verschillende malen donaties gedaan aan de Stichting Izvor. Het bedrag is gedoneerd om een 
aantal lopende zaken van de projecten te financieren, volgens het met de Stichting Izvor gesloten 
contract. Tevens is er een eenmalige donatie gedaan van € 10.000 aan Stichting Vrienden van Izvor 
welk was toegezegd in verband met opstartkosten van het kinderproject welk Elles leidt. De specifieke 
zaken omvatten de huur van het pand voor het Hospice Alinare Mica voor 2019.  
 
Overige 
Per jaar wordt een deel van de opbrengsten apart gezet in een voorziening voor ‘de oude dag’ van 
Erica Hijkoop, mocht zij weer terugkeren naar Nederland. De huidige wetgeving bepaalt dat ieder jaar 
van verblijf in het buitenland het AOW-bedrag waar betrokkene recht op heeft, lager wordt. Om te 
kunnen voorzien in haar oude dag is een AOW- verzekering afgesloten voor Erica Hijkoop, waarvan zij 
de kosten krijgt vergoed middels een vrijwilligersvergoeding. De maandelijkse onkostenvergoeding aan 
Erica Hijkoop van €400 is als volgt opgebouwd: 
€ 125 vrijwilligersvergoeding 
€ 200 huurkosten 
€ 40 sociale verzekeringen 
€ 35 overige kosten (waaronder verblijfskosten in Nederland). 
 
De reis- en verblijfkosten zijn een kleine vergoeding voor het verblijf waar Erica verbleef tijdens haar 
bezoek aan Nederland.  
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2.3.3 Toelichting op het resultaat 

Er is in 2019 sprake van een negatief resultaat van € 5.552, waardoor het eigen vermogen is 
afgenomen. 
 


