
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019  

Steunstichting Ancora Salvǎrii 

Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag van Steunstichting Ancora Salvǎrii. Steunstichting Ancora Salvǎrii 

steunt de activiteiten van de in 2002 opgerichte Stichting Ancora Salvǎrii die is gevestigd in 

Laşi, gelegen in het oosten van Roemenië. Deze stichting wil – vanuit christelijke grondslag – 

met haar projecten mensen met een handicap en hun familie te hulp komen. Daartoe beheert 

zij een dagcentrum in Laşi en een speelcentrum in Strunga (55 km van laşi). De doelgroep 

waar de stichting Ancora Salvǎrii zich op richt zijn kinderen en jongvolwassenen die een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben en daarom geen onderwijs kunnen volgen 

alsmede chronisch zieken. Steunstichting Ancora Salvǎrii steunt de stichting door middel van 

het ondersteunen van een medewerker in Roemenië, het deels financieren van lopende 

kosten voor de centra waar vanuit de hulp geboden wordt en het transporteren van 

ingezamelde goederen. De activiteiten van stichting Ancora Salvǎrii zijn gericht op het 

ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid en sociale integratie, 

kortom de inspanningen willen de doelgroep een menswaardig bestaan en 

toekomstperspectief bieden. De middelen die de stichting ter beschikking heeft, worden 

besteed aan de volgende zaken: - Donaties aan stichting in Roemenië, die deze besteedt aan 

projecten die het doel van de stichting nastreven. Voor een overzicht van de projecten waar 

in 2019 aan gewerkt is, verwijzen wij naar het jaarverslag elders op www.stichtingancora.nl. 

Meer informatie vindt u tevens op www.ancorasalvarii.ro. - Specifieke zaken waar de stichting 

in Roemenië behoefte aan heeft, waarvoor dan specifieke wervingsacties worden gedaan. 

Bijvoorbeeld een noodaggregaat om er voor te zorgen dat wanneer de stroom uitvalt de 

verwarming in het dagcentrum kan blijven functioneren. - Basisverzekeringen voor 

medewerker in Roemenië die als vrijwilliger fulltime voor de stichting werkt. Te weten: 

ziektekostenverzekering, pensioenverzekering, verzekering AOW, vrijwaring AOW, 

autoverzekering en een klein bedrag aan apparaatskosten van de Nederlandse steunstichting 

voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel en bankkosten.  

Naam van de stichting: Steunstichting Ancora Salvǎrii  

Contactgegevens: Wielewaalstraat 24 2802 EC, Gouda.  

Het bestuur bestaat uit:  

Maaske Treurniet - voorzitter  

Joke Zuidema - penningmeester  

Fred Jonker – lid 

Cokki Dorst- lid 

 

 



 

Financieel verslag 2019 
In de volgende paragrafen wordt inzicht gegeven in de financiën van de Stichting. 

 
1. Balans per 31 december 2019 
ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018 PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018 

€  €  €  €  
Liquide middelen Eigen vermogen 
Betaalrekening 12.101 10.242 Stand per 1-1 18.265 13.205 
Spaarrekening 8.024 8.023 Resultaat 

boekjaar 
1.860 5.060 

TOTAAL 20.125 18.265 TOTAAL 20.125 18.265 

 
2. Resultatenrekening over 2019 
2019 2018 
€  €  €  €  €  

BATEN 
Donaties 18.270 18.060 
Donaties via Sarfath 18.566 19.268 
Extra inkomsten:  
* Autisme anders bekeken 3600  
* Diverse diakoniën/kerken 6987  
* Stichting Fundament Gouda 1100  
* Stichting Rocks Foundation 1000 
12.687 11.556 
Ontvangen rente 1 1 
49.524 48.885 

LASTEN 
Naar Roemenië overgemaakt 35.542 35.000 
Naar Moldavië overgemaakt 7.250 3.750 
Bankkosten 199 203 
SVB 1.809 1.909 
Verzekeringen 2.864 2.819 
Overige kosten 0 144 
47.664 43.825 
1.860 5.060 

 

3. Resultaatbestemming 
Voorstel resultaatbestemming 
Aan het bestuur van de Stichting wordt voorgesteld het resultaat over 
2019 ad € 1.860 

 

toe te voegen aan het eigen vermogen van de Stichting. 
Dit voorstel is reeds op voorhand in de balans per 31 december 2019 verwerkt. 
 

4. Specificatie overgemaakte bedragen 
Naar Roemenië overgemaakt 
04-01-2019 2.500,00  overboeking per maand 
09-01-2019 1.292,00  kinderbijbels 
15-01-2019 750,00  500 Cv ketel ipv hout 
04-02-2019 2.750,00  overboeking per maand 
04-03-2019 2.750,00  overboeking per maand 
19-03-2019 1.000,00  extra beurt bus 
04-04-2019 2.750,00  overboeking per maand 
04-05-2019 2.750,00  overboeking per maand 
04-06-2019 2.750,00  overboeking per maand 
04-07-2019 2.750,00  overboeking per maand 
16-07-2019 4.000,00  tbv project aanvragen 
04-08-2019 2.750,00  overboeking per maand 
21-10-2019 1.250,00  2e helft maandelijkse bijdrage oktober 
04-11-2019 2.750,00  maandelijkse bijdrage 
04-12-2019 2.750,00  maandelijkse bijdrage 
35.542,00  



Naar Moldavië overgemaakt 
09-01-2019 1.300,00  Fundatia Reprezentanta in RM a fundatiei 

Ancora Salvarii din Romania 
13-05-2019 2.000,00  Fundatia Reprezentanta in RM a fundatiei 

Ancora Salvarii din Romania 
16-07-2019 2.000,00  Fundatia Reprezentanta in RM a fundatiei 

Ancora Salvarii din Romania.en 2e en 3e 
kwartaal steun pred. 

03-09-2019 1.950,00  Fundatia Reprezentanta in RM a fundatiei 
Ancora Salvarii din Romania.4ekwartaal 
sponsordominees 

7.250,00  

 

Toelichting bij specificatie 

Maandelijks wordt er een bedrag van 2750 overgemaakt naar Roemenië. 

Voor een projectaanvraag is in juli 4000 euro overgemaakt. Toen bleek dat dat project werd 

afgewezen hebben we om extra bankkosten te besparen besloten dat het bedrag in plaats 

van de bijdrage van september en de eerste helft van oktober zou zijn. 

 

 

Dankwoord aan de sponsoren  

Uit dit financieel jaarverslag blijkt de financiële verantwoording voor het werk van Ancora 

Salvǎrii. Al deze giftgevers willen we hartelijk danken voor de financiële steun die zij geven! 

We hopen dat dit werk nog vele jaren worden voortgezet gesteund door de vele vrijwilligers 

en giftgevers, maar bovenal gesterkt en geleid door onze Hemelse Vader! 


