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Op alle diensten van MTH zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze bevatten onder meer  

een beperking van de aansprakelijkheid en zijn te raadplegen op onze website, bij het Handelsregister, 

bij de griffie van de rechtbank Zwolle-Lelystad of worden op aanvraag kosteloos verstrekt.

MTH Accountants B.V.
Midden Engweg 27

Postbus 10
3880 AA  Putten

T: +31 (0)341 357 044
F: +31 (0)341 360 294

E: putten@mth.nl
I: www.mth.nl

KvK: 39095983

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

 
 

Behandeld door R. Koelewijn / DG
Kenmerk 1025417
Datum 14 september 2015

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 25.499 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 6.248,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Putten-Roemenië-Moldavië te Putten
bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting
samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid
van de jaarrekening kunnen verstrekken.
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Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Putten, 14 september 2015

MTH Accountants B.V.

drs. R. Koelewijn RA CIA 
              

Dit rapport is digitaal ondertekend.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2014

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit:
De heer G. Maaskant (voorzitter)
De heer B. Hakkenberg (secretaris)
De heer H. Alderliesten (penningmeester)
Mevrouw B. van Oostende
Mevrouw W. Rozendaal
De heer C. Doppenberg
De heer M. Aalten
De heer H. Bout

Inkomsten 

Van particulieren zijn dit jaar veel giften ontvangen. Van de bedrijven ontvingen wij giften voor het
riettransport 1100 euro en van bouwmanagement Groevebeek 1250 euro voor de jongerenreis.
Ook de opbrengst van collecten was weer aanzienlijk,
Het betreft hier de voor- en de najaarscollecte in de Nederlands Hervormde Kerk, en giften van uit de Chr.
Geref.kerk en de Hersteld Hervormde Kerk.
In de nieuwsbrief van december jl. werd de actie openhaardhout Moldavië onder de aandacht gebracht en
niet zonder succes er werd 4820 euro opgehaald. Wat een prachtig resultaat is.

Jongerenreis

Eind juli is er een jongerenreis geweest, de jongeren hebben in Moldavië de handen uit de mouwen gestoken
en hulp geboden bij het bejaardenhuis Tanatari en een oude schoorsteen van een arme weduwe is geheel
vervangen en bekostigd door de jongelui (Tante Maria in Causeni). Door acties en sponsering is deze reis
geheel kostendekkend verlopen.

Projecten

Na lang overwegen hebben wij besloten om een tweetal projecten in het Zuiden van Roemenië af te sluiten
nl:  de dispensar met zuster Tania en het kindertehuis van Adrian Stam. Geleidelijk aan zal de hulpverlening in
Moldavië meer van onze aandacht gaan vragen. Wel hebben wij de maandelijkse sponsoren gevraagd om hun
bijdrage te benutten voor kindertehuis Casa Filidelfia van Ingrid van der Velde in Ghiroda, waar de financiële
nood heel erg hoog is.

Bestuurszaken

Het bestuur van de Stichting heeft maandelijks (met uitzondering van de zomervakantie) vergadert. Vanwege
onze ANBI-status hebben wij ons beleidsplan, de statuten de jaarrekening via onze website gepubliceerd.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van onze website. Ook wordt momenteel
nagedacht over een rooster van aftreden en herverkiezing van de leden van de stichting. 

Transporten 

In 2014 zijn er een drietal transporten uitgevoerd. Naast de gebruikelijke transporten in het voor- en najaar
naar respectievelijk Roemenië en Moldavië zijn er in augustus met een transport vanuit Hardinxveld-
Giessendam (Dirk-Jan Verboom) extra goederen naar het kinderhuis van Ingrid van de Velde gegaan (Casa
Filidelfia).
Zowel in het voorjaar als in het najaar hebben wij weer op de reguliere wijze een kledingactie gehouden. 
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.                   
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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
In februari 2014 is er een vrijwilligersavond gehouden die weer erg goed was bezocht.
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2014
na resultaatbestemming

31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 25.499 30.324

 25.499 30.324
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31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (2)

Vrije reserves -2.296 729
Bestemmingsreserves 27.492 21.900
Bestemmingsfonds - 3.223

25.196 25.852

Kortlopende schulden  (3)

Crediteuren - 4.472
Overlopende passiva 303 -

303 4.472

 25.499 30.324
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Realisatie
2014

€

Realisatie
2013

€
Baten

Giften particulieren  (4) 3.530 5.235
Giften scholen / bedrijven  (5) 3.599 1.555
Collecten / sponsoracties  (6) 22.139 24.824
Verkoop diverse artikelen  (7) 1.258 1.640
Bijdrage in reiskosten  (8) 800 800
Overige baten  (9) 173 283

Som der baten 31.499 34.337

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (10) 36.160 26.009

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie  (11) 1.587 1.628

Som der lasten 37.747 27.637

Saldo van baten en lasten -6.248 6.700

Resultaatbestemming

Vrije reserves -3.025 -7.195
Bestemmingsreserves - 13.895
Bestemmingsfonds -3.223 -

-6.248 6.700
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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.

Jaarrekeningregime

Deze jaarrekening is overeenkomstig RJ 650 Fondswervende instellingen opgesteld.

 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

Liquide middelen

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

Schulden

Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor ze moeten worden afgelost.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten uit eigen fondsenwerving

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.

De opbrengst van verkoop van goederen wordt verantwoord voor het bedrag van de brutowinst, zijnde de
netto-omzet verminderd met de kostprijs. 
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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.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

1. Liquide middelen

NL31 RABO 0384 1222 13 Rekening-courant 5.993 12.231
NL56 RABO 3542 3133 35 BedrijfsSpaarRekening 10.693 10.085
ING nr. 7653097 2.778 2.329
ING nr. 7653097 kapitaalrekening 5.618 5.553
Kas 59 16
Kas (Vreemde valuta) 358 110

25.499 30.324
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PASSIVA

2. Reserves en fondsen

2014

€

2013

€Vrije reserves

Stand per 1 januari 729 7.924
Resultaatbestemming -3.025 -7.195

Stand per 31 december -2.296 729

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

Bestemmingsreserves

Project Roemenië (diverse projecten) 7.300 7.300
Project Moldavië (diverse projecten) 20.192 14.600

27.492 21.900

2014

€

2013

€Project Roemenië (diverse projecten)

Stand per 1 januari 7.300 -
Resultaatbestemming - 7.300

Stand per 31 december 7.300 7.300

Project Moldavië (diverse projecten)

Stand per 1 januari 14.600 -
Resultaatbestemming 2014 5.592 -
Resultaatbestemming 2013 - 14.600

Stand per 31 december 20.192 14.600

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfondsen zijn fondsen die specifiek worden aangehouden voor een speciaal doel. De beperking in
de besteding is aangebracht door een derde, veelal als voorwaarde bij een nalatenschap, legaat of gift.

31-12-2014 

€

31-12-2013

€Oogproject Moldavië; doorbetaling giften

Stand per 1 januari 3.223 3.223
Resultaatbestemming -3.223 -

Stand per 31 december - 3.223

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië

- 12 -
drs. R. Koelewijn RA CIA

22-9-2015 Pagina 13 / 17



3. Kortlopende schulden

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

Crediteuren

Kosten jongerenreis - 130
Maternal Huis Causeni - 2.972
Sponsorbijdrage kindertehuis 2013 - 1.370

- 4.472

Overlopende passiva

Accountantskosten 303 -

Niet in de balans opgenomen rechten

Meerjarige financiële rechten

Gebruiksrecht

De stichting heeft het gebruiksrecht voor het onroerende goed bestaande uit grond en een gebouw,
ingeschreven in het kadaster van Hinova onder nummer 692/N, in Ostrovul Corbului. De overeenkomst is
getekend op 6 oktober 2009. Het recht heeft een duur van 10 jaar en eindigt op 6 oktober 2019.

Inmiddels in 2014 schriftelijk afstand van gedaan en teruggegeven aan Biserica Crestina Evanghelica Romana 
(BER).
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Realisatie
2014

€

Realisatie
2013

€
4. Giften particulieren

Giften particulieren 3.530 4.135
Giften i.v.m. retourvracht - 1.100

3.530 5.235

5. Giften scholen / bedrijven

Giften scholen / bedrijven 3.599 1.555

6. Collecten / sponsoracties

Gift project Causeni 373 550
Collecten / sponsoracties - 484
Voorjaarscollecte Ned. Herv. Kerk 4.391 3.143
Najaarscollecte Ned. Herv. Kerk 3.642 3.765
Collecte vrouwenvereniging bij de Bron - 295
Sponsoractie kinderen Otniel - 1.370
Gift Diaconie Herv.Gemeente project Moldavië (Crocmaz) - 1.304
Opbrengst voedselpakketten-aktie (na aftrek kosten) 301 101
Sponsorgeld Dispensar Oltenia - 300
Giften Bejaardenhuis Tanatari - 950
Bijdrage jongerenreis Moldavië 5.573 5.017
Bijdrage najaarsreis Moldavië 1.003 1.315
Kerstpostzegelactie (Crocmaz/Caplani) 50 6.230
Sponsorgeld Casa Filidelfia 1.715 -
Sponsorgeld haardhout project Causeni 4.620 -
Opbrengst giften vrijwilligersavond 2014 471 -

22.139 24.824

7. Verkoop diverse artikelen

Opbrengst kaarten en honing 1.258 1.640

8. Bijdrage in reiskosten

Bijdrage in reiskosten 800 800

9. Overige baten

Rente 173 283
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10. Besteed aan de doelstellingen

Realisatie
2014

€

Realisatie
2013

€
Roemenië

Sponsorgeld Otniël - 5.120
Verblijfkosten Roemenië 2.445 -

2.445 5.120

Dispensar Oltenia

Tania Turba; salaris 2.200 6.600

Moldavië

Bejaardenhuis Asylum - 1.534
Project straatkinderen Crocmaz 3.000 -
Project straatkinderen Caplani 3.618 -
Kosten vrijwilligersavond 2.103 -
Sponsorgeld kindertehuis Ingrid Casa Filadelfia 1.430 -
Jongerenreis Moldavië 5.430 5.017
Haardhout project Causeni 4.620 -
Overige kosten hulpverlening 2.426 -
Bejaardenhuis Tanatari Causeni 750 -

23.377 6.551

Kosten diverse projecten

Kosten inzamelacties 133 692
Kosten fondswerving 368 225
Kosten website 29 -

530 917

De kosten inzamelingsacties hebben betrekking op de verpakking van de hulpgoederen en de aanbieding van
een hapje en een drankje voor de vele vrijwilligers.

Kosten transport

Kosten transport 7.608 6.821

11. Kosten beheer en administratie

Diverse (bestuurs)kosten 1.587 1.628
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Realisatie
2014

€

Realisatie
2013

€
Diverse (bestuurs)kosten

Bestuurkosten - 408
Administratiekosten - 15
Kosten betalingsverkeer 510 425
Kosten reisverslag 774 780
Accountantskosten 303 -

1.587 1.628
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