
Financieel jaarverslag stichting Ancora Salvarii 2013 

Steunstichting Ancora Salvǎrii steunt de activiteiten van de in 2002 opgerichte Stichting Ancora 

Salvǎrii die is gevestigd in Iaşi, 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 Iaşi en een speelcentrum in Strunga (55 km van Iaşi). 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 Roemenie, die deze besteedt aan projecten die het doel van de stichting 

nastreven. Voor een overzicht van de projecten waar in 2013 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 de aankoop van een verwarming voor een nieuw te 

starten revalidatiecentrum in een gemeenschap van dorpen waar de stichting het werk aan het 

opbouwen is. 

 - Basisverzekeringen voor medewerker in Roemenië die als vrijwilliger full-time voor de stichting 

werkt. Te weten:  

- ziektekostenverzekering  

- pensioenverzekering  

- verzekering AOW en vrijwaring AOW  

- autoverzekering 

- Een klein bedrag aan apparaatskosten van de Nederlandse steunstichting voor inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel en bankkosten 

 

  



Balans 
 

     Activa 
  

Passiva 
  

 

31-12-
2012 

31-12-
2013 

 

31-12-
2012 

31-12-
2013 

      Liquide middelen  €    4.292   €    1.785   Eigen vermogen   €    4.292   €    1.785  

      Resultatenrekening 
     

  
Baten Lasten 

          
  

Donaties 
 

 €   
14.047  

   
Donaties via Sarfath 

 

 €   
25.777  

   
Inkomsten uit fondswervende acties 

 

 €   
10.578  

   Overgemaakt naar Fundatia Ancora Salvarii 
  

 €             39.680  
  Inkoop materiaal voor werkzaamheden in Strunga 

 
 €               1.545  

  cadeau 10 jaar Ancora* 
  

 €                 140  
  gift inzake 10 jaar Ancora** 

  
 €                 634  

  Testen 
  

 €                 795  
  Operatie  Madalina *** 

  
 €               1.505  

  Apparaatskosten 
  

 €                 188  
  Personeelsgebonden kosten medewerker in Roemenie 

 
 €               3.431  

  ontvangen rente 
 

 €         22  
   

Totaal 
 

 €   
50.425   €             47.918  

  verschil baten en lasten (positief saldo) 
  

 €               2.507  
  

      * dit betrof een geoormerkte ontvangen donatie 

   ** dit betrof een geoormerkte ontvangen 
donatie 

     *** dit betrof een geoormerkte ontvangen donatie 
     

Het bedrag dat in 2013 aan giften is binnengekomen, kwam deels via stichting Sarfath, deels 

rechtstreeks en deels werd het bijeengebracht via acties. De volgende acties werden in 2013 

uitgevoerd en brachten respectievelijk de volgende bedragen op: 

Leerlingen Goudse Waarden  :  535,-- 
stroopwafelactie Nijmegen  : 107,50 
Collecte Kerk Gouda via Fundament : 1228,64  
Kerstmarkt kerk Gouda   :  207,-- 
Koken voor een ander Nijmegen : 260,--  
Giften voor Strunga   : 1345,-- 
Giften voor renovatie office  : 5000,-- 
Giften operatie Madalina  : 1505,-- 
Giften bus    :  200,-- 
Giften cadeau 10 jaar dagcentrum :  140,-- 
via marktplaats DGW   :    50,-- 
 

Het bestuur heeft besloten het positieve saldo van 2507 euro toe te voegen aan het eigen vermogen. 


