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JAARVERSLAG 2012

Dankbaarheid

Met grote dankbaarheid beginnen we dit jaarverslag. Het jaar 2013 is voorbijgevlogen en we kijken
in verwondering om naar het 11e jaar van het bestaan van de stichting. Zonder de zegen van onze
Schepper was dit alles niet mogelijk geworden, we zijn zeer dankbaar voor alle ontwikkelingen.
Door voldoende financiële armslag kon de toezegging aan onze partner worden nagekomen. Door uw
steun en gebed kan het werk in Moldavië doorgaan en groeien. Continuïteit van deze projecten op een
plek in de wereld waar het zo hard nodig is, omdat men zo veel ontbeert. Hartelijke dank daarom voor
uw betrokkenheid bij dit mooie werk!
Onze partner in Moldavië, Christian Relief Association Bethania, heeft vanaf haar oprichting in 2001 een
zeer constructieve aanpak getoond in de projecten, waarbij in de loop van de jaren een scala aan sociale
hulpprojecten is opgezet.
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar:
de heer Ilie Coada en zijn staf die leiding geven aan alle medewerk(st)ers van Bethania;
alle medewerk(st)ers van Bethania die ook groeien in hun eigen functie, waardoor de
continuïteit kan worden gewaarborgd;
Sam & Rodica Zwagerman, het echtpaar dat een belangrijke sleutel inneemt in de communicatie
en tevens leiding geeft aan enkele projecten in Moldavië;
alle vrijwilligers, sponsors en bedrijven in Nederland die zich bezighouden met fondswervende
activiteiten en taken;
alle betrokkenen die gedurende de afgelopen jaren een bezoek hebben gebracht aan onze
partner en daarmee bekendheid kunnen geven aan dit belangrijke werk;
degene die ‘de wereld een beetje willen veranderen’ door een ander te helpen.
Stichting Hart voor Moldavië heeft zich, mede door drie TV documentaires in 2012 landelijk kunnen
profileren. Tevens wordt de stichting promotioneel vertegenwoordigd door een groeiende groep
vrijwilligers. Hierdoor groeit het aantal betrokkenen in Nederland. Desondanks doet de economische
crisis ons beseffen dat niet alles mogelijk is, terwijl financiële inperking van budgetten in Moldavië heel
lastig is vanwege inflatie.
De politieke koers die Moldavië volgt lijkt anders dan in het verleden. Dit wordt mede veroorzaakt door
de inspanningen die beide machtsblokken op dit land uitoefenen. De projecten van Bethania worden
gedoogd en ook gezien. Het besef om als overheid zelfstandig het takenpakket op sociaal gebied uit
te breiden, ligt nog ver weg. Over het algemeen is het beleid nog willekeurig; dit zorgt bij Bethania nog
regelmatig voor grote verrassingen.
Alle projecten van onze partner Bethania staan onderling in verbinding met elkaar en genereren een
duidelijk signaal naar haar omgeving. In de afgelopen jaren is het format van bestaande projecten uit
het dorp Tintareni ‘gekopieerd’ naar het naburige dorp Bulboaca. Met de kennis en organisatie die is
opgebouwd wordt nu gewerkt aan verbreding. De projecten zijn in financieel opzicht gelijk gebleven aan
voorgaande jaren. Aan de gevraagde financiële ondersteuning uit Moldavië kon in 2013 worden voldaan.
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Bestuur

Het bestuur bestond in 2013 uit 4 personen en kwam 7 keer in vergadering bij elkaar. De communicatie
tussen Nederland en Moldavië loopt grotendeels via permanente Nederlandse vertegenwoordiging
ter plaatse, hierdoor beschikken we in Nederland over adequate en betrouwbare informatie. Door het
bestuur is in 2013 geen bezoek gebracht aan Moldavië.
Waar mogelijk delegeert het bestuur haar taken aan vaste vrijwilligers, zoals (financieel) administratieve
zaken, presentaties, nieuwsbrieven, correspondentie in verband met het project “Hart voor een kind” en
fondswerving. Daarnaast zijn op verschillende plaatsen vrijwilligers actief voor een bepaald project etc.
Deze werkverdeling is een essentiële voorwaarde voor continuïteit en groei.
In het beleidsplan worden de strategie, beleidsbepaling en beheer van
middelen uitgewerkt en toegelicht. Het bestuur ziet toe op de juiste besteding
van middelen door controle van de uitgaven op basis van budgetten en
financiële vastleggingen in Moldavië.
Voor komende jaren wordt rekening gehouden met continuering van de
sponsorvraag zoals deze de afgelopen jaren is neergelegd bij de stichting.
De vraag blijft wanneer de overheid in Moldavië zelf haar taken gaat
oppakken.
Stichting Hart voor Moldavië heeft de status van ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Hiermee is de giftgever verzekerd van fiscale aftrek.

Betrokkenen

Ook in 2013 zijn diverse personen – al of niet namens een betrokken organisatie – op bezoek geweest bij Sam & Rodica Zwagerman in Moldavië. Hierdoor
zijn op verschillende locaties in Nederland diverse vrijwilligers actief betrokken bij de promotie van de projecten van Bethania. Deze vrijwilligers en hun mond op mond reclame vormen de belangrijkste draagkracht
van de fondswerving en informatievoorziening onder particulieren, instellingen en bedrijven in Nederland.
Waar mogelijk worden door tussenkomst van werkgroepen lokaal of regionaal activiteiten opgezet, waarbij
vanuit de stichting presentatiemateriaal beschikbaar wordt gesteld.
In 2013 werd voor betrokkenen bij de projecten in Moldavië weer een vrijwilligersdag gehouden, waarin we
versterking vonden door elkaar te informeren en te inspireren.

Promotie en actie

Vanuit het bestuur wordt de gerichte fondswerving door een vrijwilliger aangestuurd. Deze actie heeft tot
positieve resultaten geleid voor de projecten Transitionhome 2012-2015 en project Naschoolse opvang
2014-2016.
In oktober 2013 zijn op verschillende locaties in Nederland presentaties geweest door Sam & Rodica Zwagerman én een meisje uit het Transitionhome. Hierdoor werd de achterban direct geïnformeerd over de
werking en effecten van de projecten. Door diverse betrokkenen zijn in 2013 weer gevarieerde acties opgezet, waarbij de bekendheid van de projecten in Nederland werd vergroot. Mede door deze gevarieerde
activiteiten neemt ook de naamsbekendheid toe. Vanuit verschillende plaatsen in Nederland wordt o.a. het
volgende georganiseerd: houthakken voor ouderen, breiclubjes, verkoop van zelfgemaakte kaarten, sponsordiners- en etentjes, garageverkoop, betrokkenheid bij netwerken, bloemenverkoop, fiets sponsortochten
en bijvoorbeeld sponsoring bij jubilea.
Tevens zijn 2 stichtingen actief met verbouwing en dakreparatie alsook complete inrichting en betimmering
van het centrum van Bethania. Ook de website blijkt een goed middel om promotie te maken en contacten
te creëren.
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Het vraagstuk vrouwenhandel heeft grotere aandacht gekregen van de politiek in Nederland.
Dit raakt de stichting niet direct maar is van groot belang voor de doelgroepen van het project
Transitionhome.
Hart voor Moldavië maakt gebruikt van professioneel promotiemateriaal en een promotieteam. Hierdoor
krijgt de kijker een duidelijk beeld van de problematiek in Moldavië en de goede werking van de projecten. In 2013 kwamen er weer 4 nieuwsbrieven uit.

Bethania

Onze partner, Christian Relief Association Bethania – opgericht in 1998, profileert zich als organisatie
met oog voor de mensen in nood. Belangrijke pijlers zijn de sociale zorg voor jonge kinderen, sociale
hulp aan ouderen en preventie van vrouwenhandel. Ze ontwikkelt een duidelijke structuur met kwaliteitswaarborg die gericht is op continuïteit in de projecten. Hiermee heeft haar positie als hulporganisatie
naam gekregen.
Voor een uitgebreid (jaar)verslag van haar activiteiten en financiële verantwoording over 2013 verwijzen
wij naar www.bethania.md.

Projectresultaten

De projecten in Moldavië worden voor 100% beheerd door onze partner Bethania. De projectresultaten
zijn positief en worden in de wijde omgeving gezien. Hart voor Moldavië wordt regelmatig geïnformeerd
en vanuit Nederland worden de budgetten gehonoreerd en gevolgd. De directe controle op de uitvoering
en naleving van afspraken vindt plaats door Nederlandse vertegenwoordiging ter plaatse. Projectresultaten worden gerapporteerd in kwalitatieve en kwantitatieve zin.
Een opvallend verschijnsel is dat enkele medewerkers van Bethania jaren terug zelf deelnamen aan het
project Transition Home. In de afgelopen jaren is Bethania uitgegroeid tot een organisatie waar 39 personeelsleden en diverse vrijwilligers werken. Wij doen hierna per
project kort verslag van de ontwikkelingen in 2013.

Transition Home

In het Transition home wonen 8 meisjes die onder begeleiding
van 4 sociaal werksters en een psycholoog in deze woonvorm
aan persoonlijke ontwikkeling kunnen werken om daarmee voor
zichzelf een plaats te verwerven in de maatschappij. Deze meisjes hebben vaak geen familie waar ze op kunnen terugvallen en
vormen een belangrijke doelgroep voor vrouwenhandel.
De 7e ‘generatie’ meisjes maakt sinds de zomer van 2012 gebruik van dit project en ze maken goede vorderingen. Zij zullen
zomer 2015 afzwaaien. Voor de financiering heeft stichting Hart
voor Moldavië middels gerichte fondswerving bij
een 5-tal Nederlandse fondsen 20% van het 3-jaarsbudget ontvangen.

Shelter

De Shelter is een vervolgproject van het Transition home en biedt een belangrijke thuisbasis voor meisjes die studeren aan hogescholen of universiteiten en meisjes die werken. Vanuit dit project worden de
meisjes geholpen met keuzes zoals studierichting en hoe om te gaan met de dingen die op hun weg
komen. Gedurende de week zijn ze meestal op hun kamer in de hoofdstad waar ze studeren, maar in de
weekenden en vakanties zijn ze vaak in de Shelter.
Het Shelter project staat in principe altijd open voor de meisjes die het Transition home hebben doorlopen, de Shelter is ook echt een thuis voor deze meisjes die anders nergens heen kunnen.
Ook dit project werkt preventief tegen vrouwenhandel.
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Multifunctioneel centrum

De directie van Bethania houdt hier kantoor. Het wekelijks medewerkersoverleg vindt hier plaats en
nagenoeg alle projecten worden van hier uit aangestuurd. Ook het verzorgen en de begeleiding van de
pleeggezinnen wordt hier gecoördineerd.
Vanuit dit centrum worden de naschoolse opvang, de kinderdag, de kinderkampen, tienerwerk en het
ouderenproject georganiseerd.
Aan de naschoolse opvang namen in 2013 dagelijks 50 kinderen deel. Zij kregen naast een stevige
lunch (voor sommigen de enige goede maaltijd van de dag) hulp met het maken van hun huiswerk. De
kinderen komen uit gezinnen waar alcoholgebruik en huiselijk geweld een negatieve rol spelen of de
ouders van deze kinderen werken in het buitenland, waardoor ze thuis
veel missen.
De kinderdag op 1 juni werd ook in 2013 in dit centrum uitbundig gevierd
met theater, spelletjes en cadeautjes bij de uitgang. Op deze dag ontvingen we meer dan 400 kinderen.
Ook de drie kinderkampen voor in totaal 150 kinderen worden op het
terrein bij dit centrum gehouden. De kinderen ontsnappen even aan hun
harde bestaan en krijgen positieve aandacht in de lange vakantieperiode
waarin niet veel wordt georganiseerd. Uit onderzoek blijkt dat kinderen
op het platteland op steeds jongere leeftijd zwaar werk moeten doen bij
hun ouders.
In 2013 werden 3 kinderkampen georganiseerd door een Nederlands team.

Ouderencentrum

Het centrum voor ouderen voorziet in een behoefte. De sociale en economische omstandigheden van de
ouderen in Moldavië is schrijnend: goede zorg en een redelijk pensioen ontbreken. Er zit veel leed achter
de voordeuren. Veel ouderen hebben een pensioen van € 30 per maand waar ze hun elektra van kunnen
betalen. Hulp van verwanten ontbreekt in de meeste gevallen, omdat hun kinderen naar het buitenland
zijn vertrokken.
Bij het centrum komen dagelijks ongeveer 15 ouderen die gebruik maken van een goede maaltijd, een
douche en de wasmachine. Daarnaast wordt hen een dagbesteding aangeboden in de huiskamer van
het project bestaande uit spelletjes, handwerk of TV kijken. Periodiek wordt een excursie voor hen georganiseerd.
Tevens wordt dagelijks vanuit dit dagcentrum bij 25 andere ouderen thuis warm eten bezorgd. Voor sommigen betekent dit het enige contactmoment per dag. Ze zijn minder mobiel of gehandicapt.

Hart voor een kind

Verdeeld over heel Moldavië worden zo’n 30 kinderen financieel geadopteerd door sponsors van Hart
voor Moldavië uit Nederland. Deze kinderen zijn liefdevol opgenomen in stabiele gezinnen waar vader en moeder beide hun rol hebben. Voor deze kinderen die een gewone huissituatie moeten ontberen is dit een belangrijk voorbeeld en een omgeving
waar ze zich thuis kunnen voelen. De ouders van deze gezinnen ontvangen financiële
hulp omdat zij het
zelf financieel niet kunnen dragen om de extra kosten van een kind op zich te nemen.
Het blijkt lastig te zijn deze pleegouders te bewegen om meer informatie te geven
over het kind voor de sponsors in Nederland.
Naast deze vorm van hulp wordt voor de pleeggezinnen een zomerkamp georganiseerd en zijn er voor de pleegouders seminars waarin veel informatie kan worden
uitgewisseld.

Stichting Hart voor Moldavië Jaarbericht 2013

pagina 5

Begeleid wonen

In dit project wonen drie vrouwen met een lichte beperking die met een aantal dagelijkse zaken moeten
worden geholpen. Vanuit de overheid is niets voor hen geregeld. In dergelijke gevallen rest slechts een
plaats in een internaat. Deze vrouwen zijn in 1999 uit een internaat gehaald. Zij
voorzien voor een deel zelf in hun levensonderhoud en zijn voor een deel afhankelijk van sponsoring.
In de afgelopen jaren is door een aantal Nederlanders het dak van hun woning
gerenoveerd.

Financiële situatie

Stichting Hart voor Moldavië beheert haar financiële situatie door middel van
bestemmingsreserves op de balans. Ze heeft de gevraagde sponsoring voor 2013
volledig kunnen honoreren.
Bijzondere situatie is een eenmalige sponsoring van het Shelter project voor een
periode van 4 jaar. Het bestuur heeft daardoor in 2012 maatregelen genomen vanwege het depositogarantiestelsel.
Een groeiend aantal personen en instanties heeft in 2013 betrokkenheid getoond.
Het aantal vaste periodieke sponsors groeit gestaag, voor de continuïteit van het
werk is dit noodzakelijk.

Financiële toezeggingen 2014

Het vrije stichtingsvermogen bedroeg per 31 december 2013 € 54.435 (2012: € 50.133).
De bestemmingsreserves bedroegen per 31 december 2013 € 111.978 (2012: € 129.823).
De totale financiële toezegging voor sponsoring van projecten in 2014 bedraagt per 31
december 2013 totaal € 125.000 (2012: € 125.000). Dit bedrag is opgenomen in de rubriek
‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’.

Tot slot

Achterom kijken doet ons beseffen dat er een bijzondere weg vóór ons ligt. Ook voor 2014 staan tal
van activiteiten en bezoeken aan Moldavië gepland. Daarbij gaan sponsors op weg en wordt er gewerkt in het belang van de mensen in Moldavië.
Het is dankbaar werk waardoor de wereld van een aantal mensen en hun omgeving zichtbaar
anders wordt!
Bestuur Stichting Hart voor Moldavië,
namens deze,
Marco Vriend
Andijk, 31 maart 2014
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Karreman Administratie
Klamptweid 6
1619 DA ANDIJK
K.v.Kooph. te Hoorn 36.652
Tel.: 0228 - 59 1880
Fax: 0228 - 59 7514 			

Andijk, 31 maart 2014

Aan
Stichting Hart voor Moldavië
p/a Meander 43
1619 XR Andijk
JAARBERICHT 2013
ALGEMEEN
Opdracht:
Ingevolge de verstrekte opdracht heb ik de jaarrekening 2013 van uw stichting
samengesteld. Uw stichting is opgericht op 18-12-2002.
Doelstelling:
Uw stichting heeft ten doel:
a.
vanuit christelijke grondslag, zich in te zetten voor het bieden van materiële
en immateriële hulp aan kinderen, gezinnen, ouderen en alleenstaanden in
Moldavië;
b.
het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Uw stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.
het opzetten en ondersteunen van sociale en educatieve projecten in
Moldavié;
b.
het opzetten, ondersteunen en (mee)financieren van winstgenererende
projecten in Moldavië, waarvan deze winst ten goede komt aan sociale en
educatieve projecten aldaar.
Administratie:
De boekhouding bestond uit de bankafschriften voorzien van inkoopfakturen en
bonnen. Dit alles was ingevoerd in een boekhoudprogramma. Aan de hand van de
gevoerde administratie en de verstrekte aanvullende informatie werd vervolgens
de jaarrekening met de daarbij gevoegde bijlagen en overzichten samengesteld.
Resultaat 2013:
Na dotatie aan de voorzieningen is er over 2013 is een positief resultaat geboekt
van EUR 4.302
Tot het verstrekken van nadere inlichtingen verklaar ik mij graag bereid.
Met vriendelijke groet,
KARREMAN ADMINISTRATIE
M.J. Karreman
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2013
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN AKTIVA EN PASSIVA
EN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt conform de Richtlijn Fondsenverwervende instellingen. De
jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het betreffende
balanshoofd anders vermeld, worden aktiva en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten en de kosten alsmede andere
lasten over het jaar. De resultaten op transakties worden verantwoord in het jaar waarin zij
worden gerealiseerd.
Materiële vaste aktiva:
De materiële vaste aktiva worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met
de afschrijvingen, bepaald op op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen worden
door middel van een percentage over de aanschaffingswaarde berekend met ingang van het
moment van ingebruikname.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien van toepassing wordt
er een voorziening wegens incourantheid ingesteld.
Overige aktiva en passiva:
Voor zover niet anders vermeld, worden overige aktiva en passiva gewaardeerd op de
nominale waarde.
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Balans per 31 december 2013

AKTIVA
MATERIELE VASTE AKTIVA
Inventaris
VLOTTENDE AKTIVA
Vorderingen
LIQUIDE MIDDELEN
Bankrekeningen

31 december 2013
EUR

31 december 2012
EUR

1.048

1.572

30.980

16.481

137.015
-----------------169.043
==========

162.246
-----------------180.299
==========

54.435

50.133

111.978

129.823

2.630
-----------------180.299
==========

343
-----------------180.299
==========

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen
VASTGELEGD VERMOGEN
Bestemmingsreserves
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige te betalen posten
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Staat van baten en lasten over 2013

		
2013
2012
		
EUR 		
EUR
Baten uit eigen fondsenwerving 		
131.557 		
237.439
		------------------		-----------------		
131.557 		
237.439
Kosten eigen fondsenwerving 		
1.167 		
2.549
Kosten fondsenwerving derden		
3.857		
4.388
		------------------		-----------------Netto baten 		
126.533 		
230.502
Voorlichting / bewustmaking
Sociale hulp
Structurele hulp
Noodhulp

524 		
524
134.556 		 110.132
0 		
0
0 		
0
------------------		-----------------Totaal besteed aan doelstellingen 		
135.080 		
110.656
		----------------------------------		
-8.547 		
119.846
Onttrekking / dotatie bestemmingsreserve 		
12.849 		
-97.077
		------------------		-----------------Ten gunste van stichtingsvermogen 		
4.302 		
22.769
		========== 		==========
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TOELICHTING OP DE BALANS

BALANS
Inventaris
Boekwaarde begin van het jaar
Aangeschaft in het boekjaar
Afschrijving
Boekwaarde eind van het boekjaar

VORDERINGEN

Nog te ontvangen toezegging
Toezgging (ontvangst in volgend jaar)
Vooruitbetaald op projekten
Voorschot projekten volgend jaar
Overige vooruitbetaalde posten
Vooruitbetaalde verzekeringen
Nog te onvangen rente spaarrekening
Rente wordt bijgeschreven in januari

LIQUIDE MIDDELEN

Kas en bank
Kas Moldavië
Rabo R/c
Rabo Bedrijfs Tele Rekening
Bankrekening Moldavië
LeasePlan Bank R/C
LeasePlan Bank Deposito’s

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen
Saldo begin van het boekjaar
af. resp. bij: uit staat van baten en lasten
Saldo einde van het boekjaar

31-12-13
EUR

31-12-12
EUR

1.572
0
-----------------1.572
524
-----------------1.048
==========

2.096
0
-----------------2.096
524
-----------------1.572
==========

0

13.750

29.410

0

56

135

1.514
-----------------30.980
==========

2.596
-----------------16.481
==========

185
1.868
107.000
2.962
59
25.000
-----------------137.015
==========

11.566
73.000
2.621
59
75.000
-----------------162.246
==========

50.133
4.302
-----------------54.435
==========

27.364
22.769
-----------------50.133
==========
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31-12-13
EUR

31-12-12
EUR

11.751
54.327
24.500
2.115
6.730
0
12.555
0
95
-----------------111.978
==========

19.584
77.095
0
4.996
6.590
0
21.463
0
95
-----------------129.823
==========

343
2.500
-----------------2.630
==========

343
0
-----------------343
==========

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsreserves
Transitionhome
Shelter
Multifunctioneel centrum
Zomerkamp
Begeleid wonen
Family Care
Ouderenprojekt
Hart voor een Kind
Winterhulp

Kortlopende schulden

Overige te betalen posten
Rente- en bankkosten
Nog te betalen tbv ouderenproject

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Ultimo boekjaar zijn voor een bedrag van ruim € 125.000 toezeggingen gedaan
voor ondersteuning van projecten voor het komende jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2013

2012

49.207
82.350
-----------------131.557
==========

51.309
186.130
-----------------237.439
==========

971
-1.525
1.721
-----------------1.167
==========
In de bankkosten zijn batige rentesaldi opgenomen.

1.263
-1.543
2.829
-----------------2.549
==========

Baten uit eigen fondsenwerving
Giften algemeen
Giften projecten

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten promotiemateriaal
Bankkosten
Diverse kosten

Kosten fondsenwerving derden
Aubsidieadviezen derden
Totaal besteed aan doelstellingen
Voorlichting/bewustmaking
Aktiviteiten / projecten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

Sociale hulp
Aktiviteiten / projecten
Structurele hulp
Aktiviteiten / projecten
Noodhulp
Aktiviteiten / projecten
Bestemmingsreserves
Onttrekking / dotatie bestemmingsreserves

EUR

EUR

3.857
==========

4.388
==========

0
524
-----------------524
==========

0
524
-----------------524
==========

134.556
==========

110.132
==========

0
==========

0
==========

0
==========

0
==========

12.849
==========

-97.077
==========
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