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Aan het bestuur van
Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
Torenlaan 12
3881 CG  PUTTEN

Behandeld door R. Koelewijn / AvE
Kenmerk 1025417
Datum 10 december 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 246.558 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 4.137, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Putten-Roemenië-Moldavië te Putten is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten
over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Putten-Roemenië-Moldavië. Wij hebben geen
controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

10 december 2019

drs. R. Koelewijn RA CIA
mth accountants & adviseurs b.v.
Lindehof 12
8332 VD Steenwijk
T  (0521) 512 938
E  steenwijk@mth.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Algemeen

Transporten

In 2018 zijn de gebruikelijke transporten in het voor- en najaar naar respectievelijk Roemenië en Moldavië. Zowel in
het voorjaar als in het najaar hebben wij weer op de reguliere wijze een kledingactie gehouden.
Ook is er in november een extra transport naar Roemenië gegaan via transporteur E. van Wijk.
In de Arendshof waren weer een groot aantal vrijwilligers aanwezig om de grote hoeveelheid kleding te sorteren,
en ook om de vrachtwagen met hulpgoederen te laden.

Inkomsten

Van particulieren zijn dit jaar opnieuw veel giften ontvangen. Via de Sprm jeugd zijn sponsoracties op touw gezet
om de jeugdreis te kunnen bekostigen en voor de opbouw van diverse projecten in Moldavie.
Ook de reguliere opbrengsten van collecten was dit jaar weer aanzienlijk,
Het betreft hier de voor- en de najaarscollectie in de Nederlands Hervormde Kerk, en giften van uit de Chr.
Geref.kerk en de Hersteld Hervormde Kerk. Wat een prachtig resultaat is.

Jongerenreis

In 2018 heeft er wederom jongerenreis plaatsgevonden. De Jongeren hebben In Canaire en Crocmaz en Causeni
met plezier kinderclub en project werkzaamheden verrricht, met name het gebouw achter de kerk hebben zij  met
de gelden die zij via de sponsoracties hebben ontvangen goed besteed..
Er is door de jeugd veel werk verzet in samenwerking met de jongeren uit de gemeente van Causeni.

Projecten

In Roemenië is weer het contact met de gemeente Ciocaia tot stand gekomen. Een nieuwe en jonge predikant en
zijn vrouw (Csaba Forro) werkt met veel enthousiasme in het dorp. Een deel van het kledingtransport is gebracht en
de predikant en zijn vrouw zien goede mogelijkheden voor de verkoop waarvan de opbrengsten aangewend zullen
worden voor de uitvoering van de projecten in het dorp. In 2018 zijn de plaasten Remetia en VLM bezocht en
besproken dat het werk kan worden voortgezet.
In Moldavië is het project gebouw achter de kerk in volle gang en wordt nu gebruikt voor de opslag van de
gebrachte goederen , op termijn zal dit ook worden gebruikt voor kerkelijke activiteiten.

Bestuurszaken

Het bestuur van de Stichting heeft maandelijks (met uitzondering van de zomervakantie) vergaderd. Vanwege onze
ANBI-status is ons beleidsplan, de statuten en de jaarrekening via onze website te raadplegen. De website wordt
bijgehouden en een rooster van aftreden en herverkiezing van de leden van de stichting is vastgesteld.

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
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Tenslotte

Evenals vorig jaar besluit de stichting met een woord van dank aan al onze vrijwilligers. Zij zijn voor de
stichting van het allergrootste belang. Zonder hun inzet zou het werk ten behoeve van onze broeders en zusters in
Roemenië en Moldavië niet op deze schaal worden verwezenlijkt.

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
na resultaatbestemming

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Gebouwen en -terreinen 78.372 57.592

Vlottende activa

Overige vorderingen  (2)

Overlopende activa 164.661 164.661

Liquide middelen  (3) 3.525 28.441

246.558 250.694

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Vrije reserves 171.181 175.317
Bestemmingsreserves 25.074 25.074

196.255 200.391

Kortlopende schulden  (5)

Andere obligatieleningen en onderhandse
leningen 50.000 50.000
Overlopende passiva 303 303

50.303 50.303

246.558 250.694
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie 2018

€

Realisatie 2017

€

Baten

Giften particulieren  (6) 6.200 3.155
Giften scholen / bedrijven  (7) 270 1.403
Collecten / sponsoracties  (8) 29.701 33.703
Verkoop diverse artikelen  (9) 1.288 1.000
Overige baten  (10) 19 177.680

Som der baten 37.478 216.941

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (11) 38.231 42.176

Overige lasten  (12) 3.384 3.458

Som der lasten 41.615 45.634

Resultaat -4.137 171.307

Resultaatbestemming

Vrije reserves -4.137 172.844
Bestemmingsreserves - -1.537

-4.137 171.307

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van hulpacties in de vorm van het ter beschikking stellen
van geld en goederen ten behoeve van instanties, van welke aard dan ook, zowel op lokaal als op regionaal en
landelijk niveau, alsmede ten behoeve van organisaties en particulieren, in onder andere Roemenië en Moldavië.

Vestigingsadres

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië (statutaire zetel Putten, geregistreerd onder KvK-nummer 41041826) is
gevestigd op Torenlaan 12 te PUTTEN.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Omrekening van vreemde valuta's

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers
die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen
worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde.
In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de
nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening
gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
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Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt
van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of
transactiekosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten uit contributies, donaties en giften en collecten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn
ontvangen. Overige opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord voor zover de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen
verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn
verantwoord.

De opbrengst van verkoop van goederen wordt verantwoord voor het bedrag van de brutowinst, zijnde de netto-
omzet verminderd met de kostprijs.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.

Beheer en admnistratie

Kosten van beheer en administratie zijn kosten voor (interne) beheersing en administratievoering, die niet worden
toegerekend aan een doelstelling.

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen
en -

terreinen

€

Boekwaarde per 1 januari 2018
Kostprijs 57.592
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

57.592

Mutaties
Investeringen 20.780
Afschrijvingen -

20.780

Boekwaarde per 31 december 2018
Kostprijs 78.372
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

78.372

Afschrijvingspercentages
%

Gebouwen en -terreinen  0

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
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2. Overige vorderingen

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Overlopende activa

Nog te ontvangen legaat 164.661 164.661

3. Liquide middelen

NL31 RABO 0384 1222 13 Rekening-courant 2.949 7.573
NL56 RABO 3542 3133 35 BedrijfsSpaarRekening 576 10.876
NL07 INGB 0007 6530 97, Zakelijke Rekening - 4.298
NL07 INGB 0007 6530 97, Kapitaalrekening - 5.693
Kas (Vreemde valuta) - 1

3.525 28.441

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
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PASSIVA

4. Reserves en fondsen

2018

€

2017

€Vrije reserves

Stand per 1 januari 175.318 2.473
Resultaatbestemming -4.137 172.844

Stand per 31 december 171.181 175.317

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Bestemmingsreserves

Project Roemenië (diverse projecten) 4.505 4.505
Project Moldavië (diverse projecten) 15.160 15.160
Reserve inzake huisvesting 5.409 5.409

25.074 25.074

2018

€

2017

€Project Roemenië (diverse projecten)

Stand per 1 januari 4.505 5.619
Resultaatbestemming - -1.114

Stand per 31 december 4.505 4.505

Project Moldavië (diverse projecten)

Stand per 1 januari 15.160 20.992
Resultaatbestemming - -5.832

Stand per 31 december 15.160 15.160

Reserve inzake huisvesting

Stand per 1 januari 5.409 -
Resultaatbestemming - 5.409

Stand per 31 december 5.409 5.409

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
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5. Kortlopende schulden

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen

Lening Diaconie Hervormde Gemeente te Putten 50.000 50.000

Overlopende passiva

Accountantskosten 303 303

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie 2018

€

Realisatie 2017

€
6. Giften particulieren

Giften particulieren 6.200 3.155

7. Giften scholen / bedrijven

Giften scholen / bedrijven 270 1.403

8. Collecten / sponsoracties

Gift project Causeni - 523
Voorjaarscollecte Diakonie Hervormde Gemeente Putten 2.599 3.044
Najaarscollecte Diakonie Hervormde Gemeente Putten 2.649 2.794
Collecte Christelijke Gereformeerde Kerk Putten - 261
Giften diverse plaatselijke kerken 783 1.243
Opbrengst voedselpakketten-aktie (na aftrek kosten) 2.745 -
Giften/ sponsoring / bijdragen jongerenreis Moldavië 16.701 21.738
Bijdrage najaarsreis Moldavië 584 -
Opbrengst actie voedselpakketten Boni - 220
Kerstpostzegelactie (Crocmaz/Caplani) 800 -
Sponsorgeld Casa Filidelfia 1.000 1.220
Sponsorgeld haardhout project Causeni 1.840 2.660

29.701 33.703

9. Verkoop diverse artikelen

Opbrengst kaarten en honing 1.288 1.000

10. Overige baten

Rente 19 19
Ontvangen legaat - 177.661

19 177.680

11. Besteed aan de doelstellingen

Roemenië

Verblijfkosten Roemenië 2.245 1.603

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
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Realisatie 2018

€

Realisatie 2017

€
Moldavië

Project straatkinderen Crocmaz 2.670 50
Project straatkinderen Caplani - 750
Sponsorgeld kindertehuis Ingrid Casa Filadelfia 2.000 1.570
Jongerenreis Moldavië 15.069 22.512
Overige kosten hulpverlening 149 1.404
Bejaardenhuis Tanatari Causeni - 1.229
Kosten begeleiding Menno Schouten 400 456
Project Causeni 3.600 3.041
Verblijfkosten Moldavië 1.567 718

25.455 31.730

Kosten diverse projecten

Kosten fondswerving 225 120
Kosten website 182 91
Kosten vrijwilligersavond 3.192 -

3.599 211

Kosten transport

Kosten transport 6.932 8.632

12. Overige lasten

Diverse (bestuurs)kosten 3.384 3.458

Diverse (bestuurs)kosten

Bestuurkosten 15 813
Notariskosten - 491
Kosten betalingsverkeer 324 475
Administratiekosten - 210
Kosten reisverslag 750 750
Accountantskosten 303 303
Verzekeringen 444 416
Huisvestingskosten 1.548 -

3.384 3.458

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië
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6 OVERIGE TOELICHTING

Verwerking van het verlies 2018

Het verlies ad € 4.137 over 2018 wordt in mindering gebracht op de overige reserves.

Ondertekening bestuur

Putten, ......................................

De heer C. Doppenberg, voorzitter De heer H. Alderliesten, penningmeester
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