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JAARVERSLAG 2015 
St Roemenië Manna 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 
Bijlage: financieel verslag. 
 
1. Gezinnen 

Het aantal gezinnen dat werd ondersteund per 31 december 2015 bedraagt 14. In oktober vertrok 
één gezin naar Duitsland in de hoop op een betere toekomst. Door een herverdeling van de 
sponsorgelden werd per oktober “het sponsorgat” verkleind tot € 8,00 per maand. 

 
2. Pasen en Kerst 

Ook in 2015 werden er met Pasen en met Kerst in Roemenië pakketten klaargemaakt en 
rondgebracht bij de sponsorgezinnen.  

 
3. Extra hulp aan gezinnen 

In het afgelopen jaar konden we met de ter beschikkingstaande middelen de volgende dingen 
realiseren: 
● Enkele sponsors gaven extra sponsorbedragen die 100% werden doorgegeven aan betreffende 

gezinnen; 
● Er kon in twee gezinnen geholpen worden met winterbrandstof (hout voor de kachel); 
● Vanuit het noodfonds konden worden gerealiseerd: 

o Het schoolgeld kon worden betaald voor twee studerende jongens die ondanks 
vakantiebaantjes dat geld niet compleet konden verdienen. Een gedeelte zal ook nog in 
2016 worden betaald; 

o Een gezin dat een schuld had, werd geholpen om de afbetaling daarvan te kunnen doen. Dit 
project zal in 2016 nog doorlopen. Er is sponsor voor dit project; 

o Het uit 2014 stammende project voor de boerderij kachel, werd afgemaakt; 
● In december werd een extra bedrag aan sponsoring gegeven aan de sponsorgezinnen. 

 
4. Bezoeken 

In mei kon een bezoekreis worden gemaakt. De bezoeken werden gedaan in mei door 
bestuursleden samen met ons Roemeens contact. Voor deze reis kregen we een aantal dozen mee 
van de sponsors voor de sponsorgezinnen. Deze werden afgeleverd.  
 

5. Communicatie 
● Er werden 2 Nieuwsbrieven verspreid. 
● De gezinssponsors kregen bezoekverslagen, zo mogelijk met foto’s van het bezoek. 
● De internetsite werd onderhouden. 

 
6. Stichting 

Door op de extra ondersteuning scherp te zijn kon er budgettair neutraal worden gewerkt. In 
december werd een bemoedigende gift ontvangen t.b.v. het noodfonds in 2016. Stichting Manna 
heeft de intentie in 2016 de gezinnen die voorlopig nog ondersteuning nodig hebben, te blijven 
ondersteunen. Wel worden stappen gezet om het werk de komende jaren af te bouwen.  
Een financieel overzicht over 2015 is te vinden in bijlage 1. 

 
 
 
Verslag goedgekeurd door Bestuur St Roemenië Manna dd 4/4/2016. 
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Bijlage 1 
 
 
Financieel verslag 2015 
 

inkomsten   uitgaven   
      

ING betaal 1-1-2015  €   3.918,99  kastekort 1-1-2015  €       21,79  

ING sponsoring 1-1-2015  €   1.041,97  sponsoring  € 11.714,70  

ING spaarrekening 1-1-2015  €      690,73  paaspakketten  €      348,50  

sponsoring  € 11.343,76  kerstpakketten  €      285,25  

kerstpakketten  €      275,00  extra sponsoring kerst  €      260,00  

bezoekreizen  €      775,14  extra sponsoring  €      200,00  

noodfonds  €   3.420,00  bezoekreizen  €      812,79  

algemene giften  €      905,00  noodfonds   €   1.596,55  

extra sponsoring  €      225,00  winter brandstof  €      228,83 

winter brandstof  €      470,00  bezorgkosten €      341,02  

rente  €       33,77  bankkosten  €      478,30  

        

    ING betaal 31-12-2015  €   4.857,24  

    ING sponsoring 31-12-2015  €   1.047,91  

    ING spaarrekening 31-12-2015  €      724,50  

    kas 31-12-2015  €      181,98  

totaal inkomsten  € 23.099,36  totaal uitgaven  € 23.099,36  
 


