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JAARVERSLAG 2014 
St Roemenië Manna 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 
Bijlage: financieel verslag. 
 
1. Gezinnen 

Het aantal gezinnen dat werd ondersteund per 31 december 2014 bedraagt 15. Het afgelopen jaar 
wijzigde dat niet. Voor 3 gezinnen was er nog steeds geen 100% dekking van directe sponsors. 

 
2. Pasen en Kerst 

Met Pasen en met Kerst werden in Roemenië pakketten klaargemaakt en rondgebracht bij de 
sponsorgezinnen. 

 
3. Extra hulp aan gezinnen (noodfonds) 

Door het teruglopen van giften voor extra ondersteuning kon er minder worden geholpen. 
Desondanks: 
● Er werd geholpen bij het betalen van een ziektekostenverzekering;  
● Twee gezinnen werden extra ondersteund om de de tandarts te kunnen betalen 
● Er ondersteund bij diverse medische onderzoeken die niet werden vergoed door de 
ziektekostenverzekering, maar toch nodig waren; 
● Er werd een renteloze lening verstrekt om vooruit belasting te kunnen betalen waardoor korting 
kon worden verkregen. De lening is inmiddels terugbetaald 
● In één gezin moest de wasmachine worden vervangen. Manna heeft deze betaald; 
● Er was bij een groot boerengezin de verwarming niet meer te repareren. De verwarming 
bediende ook de bij de boer wonende en meewerkende kinderen. Er zat een grote groep mensen 
daardoor in de kou. We besloten eind van het jaar om hulp te geven om de verwarming te 
vervangen. De kosten daarvan vallen deels in 2014, deels in 2015. 
 

4. Bezoeken 
● In mei kon een bezoekreis worden gemaakt. Voor deze reis kregen we een aantal dozen mee van 
de sponsors voor de sponsorgezinnen. Deze werden afgeleverd. 
● In oktober kon ook een reis worden gemaakt. Ook voor deze reis kregen we dozen mee voor 
sponsorgezinnen.  
 

5. Communicatie 
● Er werden 2 Nieuwsbrieven verspreid.  
● De gezinssponsors kregen bezoekverslagen, zo mogelijk met foto’s van het bezoek. De bezoeken 
werden gedaan in mei en oktober door bestuursleden samen met ons Roemeens contact. 
● De internetsite werd onderhouden. 
 

6. Stichting 
Er werd door de vele ondersteuningsvragen weer een flink bedrag ingeleverd op de reserve. Als de 
reserve niet wordt aangevuld, zal extra ondersteuning in 2015 moeten worden beperkt tot het aller 
meest noodzakelijk.  

 
Aldus goedgekeurd door het bestuur dd 12 april 2015, 
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Bijlage 1 
 
 
Financieel verslag 2014 
 

inkomsten   uitgaven   

        

ING betaal 1-1-2014  €  1.740,08      

ING sponsoring 1-1-2014  €      593,25  bankkosten  €     463,60  

ING spaarrekening 1-1-2014  €  5.624,48  wasmachine  €      303,66  

in kas 1-1-2014  €      363,93  sponsoring  €  10.117,91  

sponsoring  € 10.112,76  bezorgkosten  €   1.337,77  

    medicijnpot  €      492,73  

medicijnpot  €     300,00  paaspakketten  €      364,68  

paaspakketten  €       32,00  kerstpakketten  €      249,39  

kerstpakketten  €       25,00  kerstgiften  €     430,00  

kerstgift  €     150,00  reizen  €   2.137,68  

reizen  €   1.043,63  noodfonds  €      843,28  

noodfonds  €      971,67      

        

algemene giften  €   1.366,45  extra  €      628,90  

extra  €     800,00  actie kachel  €  2.500,00  

actie kachel  €  2.310,00  ING betaal 31-12-2014  €   3.918,99  

rente  €        66,25  ING sponsoring 31-12-2014  €   1.041,97  

in kas 31-12-2014  €        21,79  ING spaarrekening 31-12-2014  €      690,73  

        

   € 25.521,29     € 25.521,29  
 


