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1. INLEIDING 

 

Op 22 december 2013 hebben we Stichting Romario opgericht. Het afgelopen jaar was een bijzonder 

jaar omdat ik zelf een half jaar in Suriname kon verblijven om te werken aan mijn missie: 
 

Samen het verschil maken door waarde toe te voegen aan de levens van mensen in Suriname met 
name gericht op mensen met een beperking  en het ondersteunen van hun verzorgers.  

 
Voor mijzelf was het spannend om langere tijd in Suriname te verblijven. Daarnaast was het 

bijzonder om te ontdekken dat ik, onder Gods zegen, daadwerkelijk waarde toe heb kunnen voegen 

aan mensenlevens. Hierover kunt u meer lezen in dit jaarvers lag. 

 

In de afgelopen maanden heb ik ook een aantal organisaties in Suriname bezocht die iets doen op 

het gebied van ondersteuning van mensen met een beperking. Met een aantal van deze organisaties 

werk ik nu samen. Er is dus een aantal organisaties die ondersteuning bieden, maar lang niet genoeg 

voor iedereen en mensen weten die ondersteuning vaak ook niet zelf te vinden. De ondersteuning 

richt zich vooral op kinderen tot 12 of soms nog tot 18 jaar. Voor volwassenen is er zo goed als geen 

professionele ondersteuning. Ook is er geen vorm van thuisbegeleiding, waardoor mensen die er 

voor kiezen om hun kind thuis te verzorgen of dat noodgedwongen moeten doen geen ondersteuning 

krijgen hierbij. 

 

In november 2016 heb ik besloten om mijn missie in Suriname te verlengen vanaf maart 2017. Het is 

heel duidelijk voor mij geworden dat mensen met een beperking ondersteuning nodig hebben, maar 

ook dat het nodig is om te werken aan de beeldvorming van mensen met een beperking in Suriname. 

Daarvoor heb ik ook contact gelegd met het ministerie van Sociale Zaken, die zich bezig houdt met 

de ondersteuning van mensen met een beperking. Mijn visie is om in de toekomst steeds meer 

samen te gaan werken met lokale mensen. De eerste stappen in deze samenwerking zijn inmiddels 

gezet. Het is echt van cruciaal belang om met mijn kennis en deskundigheid een basis te leggen 

voor dit werk, waarna lokale mensen dit steeds meer over kunnen gaan nemen.  

 

Mirjam van Herwijnen 

Voorzitter Stichting Romario 

Nijkerk, januari 2017 
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2. MISSIE, VISIE 

 

Missie 
Stichting Romario stelt zich ten doel om vanuit naastenliefde en een Bijbels perspectief, waarde toe 

te voegen aan menselijke levens. De Stichting wil mensen een nieuwe kans bieden en de liefde van 
Jezus te laten zien. De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het verbeteren van de 

leefomstandigheden van mensen. Dit kan zijn in Nederland, maar ook daarbuiten. De Stichting wil 
zorg en hulp mogelijk maken wanneer mensen daar zelf niet toe in staat zijn. Bijvoorbeeld door 

gebrek aan financiële middelen, gebrek aan inzicht in mogelijkheden en/ of wanneer de overheid 
niet voorziet in de hulp die nodig is, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  
 

Visie 
Stichting Romario is een christelijke stichting met de Bijbel als inspiratiebron. Op die manier willen 

we in navolging van Jezus Christus meebouwen aan de groei van  gerechtigheid, vrede en liefde in 
deze wereld. 

Stichting Romario wil mensen dichter bij elkaar brengen door noden en behoeften van individuele 
personen en groepen onder de aandacht te brengen van mensen die hen willen ondersteunen. 

Vrijwilligers kunnen hun talenten inzetten door hier een bijdrage aan te leveren.  
Stichting Romario doet dit vanuit een respectvolle, betrokken en enthousiaste houding. 
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3. Doelstelling 1: Bibliotheek 
 

(Begin)situatie 

 

In 2014 is de bibliotheek op het terrein van Lob Makandra geopend. Drie keer per week zijn er 

activiteiten in het buurthuis en de naastgelegen speeltuin. Er wordt een hoofd voor de bibliotheek 
aangesteld. Dit is iemand die woont bij ‘Stichting in de Ruimte’ (opvang voor mensen met een 

beperking, op het terrein van Lob Makandra). Hij/zij krijgt een vergoeding van SRD 100 per maand 
voor de inzet.  

 
Stichting Romario wil graag de activiteiten van de bibliotheek blijven ondersteunen en stimuleren. 

Dit jaar willen we dit doen door bij te dragen aan een vergoeding voor het hoofd van de 
bibliotheek. 

 

Gestelde doel 

 

Het hoofd van de bibliotheek krijgt gedurende een jaar, maandelijks een vergoeding voor het werk 

in de bibliotheek. 

 

Uitwerking doel 

 

In het begin van het jaar is Vanessa (van ‘In de Ruimte’ een woonvoorziening voor mensen met een 

beperking in Suriname) hoofd van de bibliotheek geweest. Daarna is Marna, een jongere uit de buurt 

hoofd van de bibliotheek geworden. Marna houdt in een schriftje bij welke boeken er aan wie 

worden uitgeleend.  

Er is een banner aan de weg gehangen met de openingstijden: elke vrijdagmiddag van 16.00 -18.00 

uur is de bibliotheek open. Er komen gemiddeld 15 kinderen en enkele volwassenen per week. Er 

worden boeken uitgeleend en doorgaans netjes terug gebracht.  
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Doelstelling 2: bibliotheekbus  

 

(Begin)situatie 

 

Roy en Marry Marinussen van Stichting Jaëzer willen een busje 
aanschaffen om een rijdende bibliotheek te starten in Suriname. Het is 

de bedoeling om scholen te bezoeken en daar boeken uit te lenen.  
 

Ook zullen zij de kinderen monitoren om te kijken waar hun interesses 
liggen en/of en welke leesvorderingen zij maken. De kinderen moeten zelf een verslagje schrijven 

nadat ze een boek hebben gelezen. Na het lezen van een aantal boeken (bijvoorbeeld vijf) worden 
ze beloond met een kleinigheidje.  

 
Naar verwachting zal het busje in het voorjaar van 2016 worden aangeschaft. Door verschillende 

partijen wordt er een bedrag geïnvesteerd om dit project mogelijk te maken. Stichting Romario 
heeft besloten om eenmalig een bedrag van 3000 euro bij te dragen.  

 

Gestelde doel 

 

Aanschaf busje door Stichting Jaëzer t.b.v. een mobiele bibliotheek.  

 

Uitwerking doel 

 

Stichting Jaëzer voorziet momenteel een vijftal scholen van kinderboeken. 

Dit zijn de armere scholen in de buitenwijken van Paramaribo, die geen 
eigen mediatheek bezitten.  

 
Binnen deze scholen mogen kinderen uit de tweede en derde klassen bij de 

bibliotheekbus een boek lenen om deze tijdens de leesuurtjes op school te 
lezen. Boeken mogen niet mee naar huis worden genomen. Na drie weken 

komen Roy en Marry weer met de bibliotheekbus terug en gaan één op één 
met de kinderen aan tafel zitten om hen te monitoren. Zij letten er o.a. 
op of de kinderen kunnen spellen, woordvormen, één of meer lettergreep 

woorden kunnen lezen maar ook wordt er gevraagd om te vertellen wat ze gelezen hebben. 
 

Roy en Marry zijn het schooljaar 2015-2016 begonnen met de tweede 
klas(sen) en omdat dit een succes bleek te zijn, hebben de 

schoolhoofden ons verzocht om in het nieuwe schooljaar ook de derde 
klas(sen) erbij te nemen. Door deze uitbreiding 

hebben wij een lokale kracht, tegen een 
vergoeding, ingehuurd.  

 
De boeken vervoeren wij in kratten en in de bus 

wordt de hoeveelheid en het niveau van de 
boeken dagelijks aangepast aan de behoefte van de scholen.  

 
De bus wordt tevens ingezet bij het geven van kinderfeestjes en eventueel 

andere activiteiten welke op kinderen zijn gericht.  
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 Doelstelling 3: duurzaam tuinbouwproject evangelisch centrum Lob Makandra  

 

(Begin)situatie 

  

In maart 2015 was Evangelisch Centrum Lob Makandra pilot voor een landelijk kassenteelt project, 
uitgevoerd voor United Nations Development Program, Womens Business Group (WBG) en het 

ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).  
 

Globale Plan van aanpak:  
De huidige kas zal opnieuw worden afgedekt met schaduwgaas. 

De te telen gewassen producten zijn:  

 Sierteelt als verkoop ten behoeve van fondswerving ten behoeve van het onderhoud en  
renovatie van de Lob Makandra Gebouwen. De ingekochte bloemzaden zijn: Cerastium,  

Primula’s, Lupines, Armeria, Steenanjers, Madeliefjes  

 Groenteteelt; verkoop tegen kostprijs ten behoeve van eigen gebruik, voedselvoorziening  

voor de sectoren op het Lob Makandra Complex, het Kinderdagverblijf, Bewoners  
Gehandicapten Centrum, huishoudens vrijwilligers. De ingekochte biologische groente zaden 

zijn: koriander, paprika, slasoorten, bloemkool, wortel, pastinaak, meloen en tuinkruiden.  
Toelichting ten behoeve van Fase 1: 

De verkoop van groente is moeilijk te calculeren en zal in de 1e fase geen commercieel doel 
hebben, dan enkel voedselvoorziening voor de genoemde sectoren binnen het Lob Makandra woon-, 

werkcomplex, omdat we gaan experimenteren met Europese gewassen zoals sla, peulen en 
tuinkruiden. De opbrengst zal ongetwijfeld een besparing zijn op de kosten van de huishoudens van 

de diverse sectoren die binnen ons centrum werkzaam zijn. Aangezien de investeringskosten een 
gift zijn, hoeven we dit niet mee te nemen in de kostprijscalculatie. Onderhoud en afschrijving van 

het materiaal echter wel. 
 

Uit sierteelt hopen we wel een goede prijs te behalen. Opbrengst van de sierteelt wordt eerst  
verrekend met de vaste en variabele kosten, waarna de netto winst wordt gebruikt als  bouw- en 

renovatiefonds voor de gebouwen van het Retraite Centrum. Het Lob Makandra faciliteert  
logeerruimtes voor max. 120 personen tegen kostprijs aan stichtingen, kerken, verenigingen en  

scholen ten behoeve van seminars, kerkelijke bijeenkomsten, conferenties, motivatieweekeinden 
studieweekeinden. In juni 2015 hopen wij een heldere uiteenzetting te kunnen geven van de kosten 
en de te verwachten opbrengst. Aan de hand hiervan kunnen we na evaluatie fase 1 afsluiten en 

opnieuw een planning maken voor een volgend traject.  
 

In Fase 1 zal de bewatering geschieden middels een erf kraan (nog aan te leggen door SWM) en een  
tapkraan vanaf de loods. De erf kraan ten behoeve van SWM (leidingwater) moet nog worden  

aangelegd. De Tapkraan is afkomstig van de regenbak bij de loods en wordt mede gebruikt door de 
kerk, het Kinderdagverblijf en het Buurthuis. In de droge tijd is er niet voldoende water voor alle  

functies en zal de waterleiding als back up functioneren.  
In een 2 e fase hopen we een professioneel irrigatiesysteem te kunnen aanschaffen, met eigen 

regenwater reservoirs middels tanks of in combinatie met een eigen kweek / visvijver. In een  
volgende fase hopen we ook een compost verwerker aan te schaffen. Op het terrein is er veel groen  

afval wat weer tot compost kan worden verwerkt.  
Het Perceelland behorende bij Evangelisch Centrum Lob Makandra, ter grote van 1200 m2 zal ten  

behoeve van dit doel worden ingezet.  
 

Gestelde doel(en)  

1. Voedsel zekerheid voor bewoners/sectoren op het woon- en werkcomplex van Evangelisch 
Centrum Lob Makandra.  

2. Exploitatie ten behoeve van inkomstenwerving Evangelisch Centrum lob Makandra. 

3. Bijbaantje voor jongeren en scholieren ten behoeve van studiekosten, reiskosten school.  
4. Experimenteren en inzicht verkrijgen in biologische landbouw voor bewoners Santopolder 

e.o. 
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Uitwerking doelen 

 

Vers lag van Jennifer Wong Swie San – van Braam (projectleider in 

Suriname)   

 

In Maart 2016 begonnen we met het egaliseren van het terrein. 

Dat was een hele klus want onze taaie kleigrond heeft ruim 20cm 

opvulzand nodig om het goed egaal en begaanbaar te maken.  

 

 Na het egaliseren hebben we het geraamte van de bestaande kas weer 

bekleed met stevig schaduwgaas. Daarna begonnen we met het 

uitzetten van de zaaibedden en aanplant. In aug. 2016 was alles 

gereed.  

 

Samen met 4 scholieren, Marna, Nadege, Valerie en Dwayne begonnen 

we met planten. We hebben geëxperimenteerd met s lasoorten, courgette, tomaten, paprika's, 

pepers en spinazie. De rucola sla doet het goed net als de paprika en de madame Jeannette pepers. 

Daar zijn we mee doorgegaan. 

Verder planten we wat lokale groente zoals cassave, tayerblad en 

papaja. Sinds kort kweken we ook   wat snijbloemen: gerbera, 

margriet en perkplanen zoals 10-uur-klokjes. We hopen dat we 

hier wat extra inkomsten mee kunnen genereren. Het zaad 

inkopen is echter vrij kostbaar omdat maar 30% echt goed 

opkomt.  

 

Het belangrijkste doel van de kas is om liefde, kennis en ervaring op te doen met biologische 

tuinteelt. De scholieren werken voor een salaris waarmee ze hun schoolkosten kunnen betalen. We 

gebruiken geen chemicaliën, slechts wat groene zeep om de luizen te bestrijden. Het is best een 

uitdaging om geen gifstoffen te gebruiken. Als de plant sterk en gezond is kan hij zichzelf weren 

tegen schimmels en ziekten. Daarom is bijmesten heel belangrijk bij biologische teelt. Voor het 

mesten kopen we zakken koeien en kippenmest in. Maar het is natuurlijk veel goedkoper om zelf 

van tuinafval compost te maken. Het tuinafval is wel grof en om dat snel te kunnen bewerken tot  

vruchtbare compost zou een hakselaar uitkomst bieden. Deze kost nieuw ongeveer  € 1350,00.  

  

De exploitatie kosten van de dit project zijn ongeveer €200 

per maand. Daarmee kunnen we de scholieren betalen, 

brandstof voor de brush cutter, mest en zaad kopen. Twee 

van de werkzame scholieren verblijven samen met nog een 

studente bij mij in de bovenwoning omdat ze geen stabiel 

huis hebben.  

 

Link naar een fi lmpje over ons tuinteeltproject: https://youtu.be/En2LYJXtCxI 

https://youtu.be/En2LYJXtCxI
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Doelstelling 4: Individuele ondersteuning  
 

(Begin)situatie en gestelde doelen  

 

Stichting Romario is ontstaan uit bewogenheid met mensen in Suriname, met name mensen die een 

lichamelijke of verstandelijke beperking hebben en weinig of geen professionele ondersteuning of 
hulp van de overheid krijgen. 

Vanuit de visie dat iedereen even waardevol is voor God en Hij ons oproept om onze naaste te 
helpen, wil Stichting Romario niet alleen groepen maar ook individuele mensen ondersteunen.  

 
Om dit op een verantwoorde wijze te doen, ook naar onze achterban, die onze projecten 

(financieel) ondersteunt, heeft het bestuur richtlijnen opgesteld waarmee wij individuele en 
particuliere aanvragen kunnen behandelen.  

 
De richtlijnen die Stichting Romario hiervoor heeft opgesteld zijn op te vragen bij het bestuur 

(contact@stichtingromario.nl). 
 

Uitwerking doelen 

 

Benito 

Benito bezoeken we om de mogelijkheid te bekijken of hij 

naar een dagcentrum zou kunnen gaan om een dagbesteding 

te hebben en meer gestimuleerd te worden in zijn 

ontwikkeling. Tijdens de bezoeken observeren we hem om 

te kijken wat hij kan en vaardigheden te stimuleren. 

 

Faith 

Voor Faith hebben we een rolstoel aan laten passen zodat 

zij niet alleen hoeft te liggen maar ook kan zitten.  

 

Hedwig  

Voor Hedwig hebben we een bed aangeschaft zodat hij niet meer op de grond hoeft te slapen. In 

coachingsgesprekken is Hedwig gestimuleerd om zelf na te denken over zijn dagbesteding en welke 

vaardigheden hij nog wel heeft, naast dat hij niet kan lopen. Ook is hij gestimuleerd om zelf op 

zoek te gaan naar een baan. Kort daarna heeft hij een baantje 

gevonden als parkeerwachter. Hierdoor verdient hij ongeveer 5 

keer zoveel in de maand als dat hij krijgt van zijn sociale 

voorziening. Hierdoor is zijn levensstandaard sterk verbeterd. 

Hedwig wil zich ook actief inzetten om andere mensen met een 

beperking te bemoedigen en heeft hij mee geholpen met de 

organisatie van een ontmoetingsavond. 

 

Ismaël 

Ismael ondersteunen we door een bijdrage aan het bezoek aan de 

fysiotherapie en een onderzoek door een psycholoog van de 

Anniecreche. Hij heeft hij een maxi cosi gekregen zodat hij beter 

kan zitten. We ondersteunen hem ook met de aanschaf van 

pampers. 
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Orpfeo 

De rolstoel van Orpfeo is gerepareerd en er is een decubituskussen 

voor aangeschaft zodat hij beter kan zitten en er minder risico is op 

wonden. Ook ondersteunen we hem met de aanschaf van luiers, 

verbandmiddelen en kleding.  

 

 

Robby 

We ondersteunden Robby met de reparatie van zijn rolstoel, de aanschaf van 

een douchestoel en kleding. Ook hebben we gesprekken met hem gevoerd om 

hem te bemoedigen. Op 28 oktober 2016 is hij overleden.  

 

Romario 

We ondersteunen Romario met de aanschaf van luiers, zalf en kleding. 

Wekelijks ondersteunen we zijn familie met de ADL. De badkamer is 

aangepast en er is een badbrancard in geplaatst zodat hij niet op de grond 

gedoucht hoeft te worden.  

 

Soraya 

Met de moeder van Soraya zijn we op zoek naar een 

zorginstelling waar Soraya kan wonen zodat moeder 

kan gaan werken. Ook ondersteunen we haar met de 

aanschaf van luiers.  

 

Vanessa 

Vanessa bezoeken we om de mogelijkheid te bekijken of zij naar een 

dagcentrum zou kunnen gaan om een dagbesteding te hebben en meer 

gestimuleerd te worden in zijn ontwikkeling. Tijdens de bezoeken 

observeren we haar om te kijken wat zij kan en om vaardigheden te 

stimuleren.  

 

Ontmoetingsavond 

We hebben een ontmoetingsavond georganiseerd om mensen met een beperking en hun familie met 

elkaar in contact te brengen. We hopen dat hiermee een basis is gelegd voor de toekomst.
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Doelstelling 5: Scholing verpleegkundigen Academisch Ziekenhuis Paramaribo  

 

(Begin)situatie 

 

Marjan de Jonge heeft  in 2008 les gegeven aan verpleegkundigen in het Academisch Ziekenhuis in 
Paramaribo (AZP). Zij heeft het voornemen om in 2016 weer een aantal weken naar Suriname te 

gaan om lessen te geven in het AZP aan verpleegkundigen van de neonatologie afdeling. Dit doet zij 
in samenwerking met een kinderarts die in Nederland heeft gewerkt en in 2008 naar Suriname is 

gegaan om de kinderafdeling naar een hogere standaard te brengen.  
 

Het team van verpleegkundigen is veranderd en uitgebreid. Er is behoefte aan het opfrissen van de 
kennis. Ook zijn er nieuwe materialen aangeschaft ten behoeve van ademhalingsondersteuning, 

hierin wil men graag geschoold worden.  
 

Het is de bedoeling om lesmateriaal te ontwikkelen om het gehele team van de neonatologie 
afdeling een cursus aan te bieden. Een van de onderdelen is reanimatietraining specifiek voor vroeg 

geboren zuigelingen. 
Ter ondersteuning van de training willen we een babyreanimatiepop aanschaffen voor het AZP zodat 
er ook praktisch geoefend kan worden.  

Marjan wil meekijken op de afdeling in het AZP en concreet aan de slag met vragen en problemen 
die de verpleegkundigen tegenkomen op de werkvloer. 

Het is de bedoeling om interactieve lessen aan te bieden in samenwerkingsgroepen en 
inventariseren waar nog behoefte aan is, zowel in kennis als in praktische zaken.  

 
Gesteld doel 

 

Scholing en training verzorgen voor verpleegkundigen in het AZP om op die manier de 
verpleegkundige zorg op de neonatologie-afdeling van het AZP te verbeteren.  

 

Uitwerking doel 

 

Helaas is het niet gelukt om dit doel te bereiken. Door omstandigheden heeft Marjan niet naar 

Suriname kunnen vertrekken. Het is niet de verwachting dat er in de nabije toekomst als nog gestart 
kan worden met dit doel.  
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4. Doelstelling 6: inzamelingsacties  

 

(Begin)situatie 

 

Stichting Romario verzamelt (zomer)kleding, speelgoed, boeken, bijbels en verzorgingsmateriaal. 

Een aantal keer per jaar sturen we deze spullen naar Lob Makandra en Stichting Jaëzer zodat deze 

spullen verdeeld kunnen worden onder mensen die dit nodig hebben en onvoldoende middelen 

hebben om dit zelf aan te schaffen.  

 

Gesteld doel 

 

Spullen inzamelen om minder bedeelde mensen te helpen.  

 

Uitwerking doel 

 

Er zijn in het afgelopen jaar veel spullen ingezameld zoals kleding, boeken, speelgoed, luiers, 

verzorgingsproducten. Deze zijn verstuurd naar Suriname en uitgedeeld aan hulpbehoevenden.  
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Visie op de nabije toekomst  

 

In 2017 zal Mirjam in Suriname verblijven om te werken aan het opzetten van thuiszorg voor mensen 

met een beperking in Suriname.  

 

We gaan de mogelijkheden onderzoeken om Stichting Romario in te schrijven in Suriname en een 

bankrekening te openen zodat de stichting in Suriname meer mogelijkheden krijgt,  o.a. het werven 

van fondsen in Suriname.  

 

De thuisbegeleiding aan de gezinnen zal worden uitgebreid en we gaan onderzoeken hoe we het 

team van thuisbegeleiders uit kunnen breiden.  

 

Verder blijven we goederen inzamelen en transporteren naar Suriname. En blijven we betrokken bij 

de bibliotheek van Lob Makandra. 

 

Zie voor meer informatie het jaarplan 2017.  
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2. JAARREKENING  

 

Balans per 31 december 2016  

       

Activa       2016   2015    

 

Vaste activa     € 0,-   € 0,- 

 

Vlottende activa     € 0,-   € 0,- 

 

Liquide middelen   

Rabobank- Rekening Courant   € 9.083,-   € 16.042,- 

      -----------  ---------- 

      € 9.083,-  € 16.042,- 

     

  

Passiva 

 

Langlopende schulden    € 0,-    € 0,- 

 

Kortlopende schulden    € 0,-   € 0,- 

 

Eigen vermogen     € 0,-   € 0,- 

   

Reserve projecten    € 9.083,-  € 16.042,- 

      -----------  ----------- 

      € 9.083,-   € 16.042,- 
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Staat van baten en lasten  

 

Baten       2016   2015 

          

Opbrengst acties     -   € 674,-   

Donaties vaste sponsoren    € 655,-   € 714,-   

Eenmalige donaties     € 473,-   € 2.102,- 

Geef.nl                                                                       € 414,-                               -  

Collecten      € 3.046,-  € 8.777,-  

       ------------  ------------ 

       €4.588,-   € 12.267,-  

 

Lasten 

 

Projecten      € 10.830,-  € 2.041,- 

Kantoor- en publiciteitskosten    € 228,-   € 208,-   

Kosten acties      € 0,-   € 431,-   

Overige uitgaven     € 489,-   € 0,-   

       --------------  -------------- 

       € 11.547,-  € 2.680,-   

 

 

Nadelig saldo      € 6.959,-  € 9.587,-  
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Toelichting balans 

 

Activa       2016   2015 

 

Liquide middelen 

Rabobank, rekening courant     €9.083,-  € 16.042,-  

 

Passiva 

 

Reserve projecten  

Saldo per 1 januari 2016    € 16.042,-  € 6.455,-  

Onttrekking saldo boekjaar     -€ 6.959,-  € 9.587,-  

       ------------  ------------  

       € 9.083,-  € 16.042,-   
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Toelichting baten 

 

Baten     2016   2015   

 

Opbrengst acties   

Najaarsactie     -   € 674,-    

     ------------  ------------    

€ 0,-    € 674.-    

      

Donaties vaste sponsoren   € 403,-   € 714,-    

------------  ------------ 

€ 403,-   € 714,-    

  

Eenmalige donaties   € 725,-   € 2.102,-   

------------  ------------ 

€ 725,-    € 2.102,-  

 

Geef.nl     € 414,-   -  

     ------------  ------------- 

     € 414,-   - 

Collecten     

GKV Nijkerk West   € 213,-   € 443,-    

GKV Nijkerk Oost   € 213,-    € 454,-    

Stichting Trekkersdiensten  -   € 7.000,-   

GKV Emmen    € 680,-    € 485,-    

GKV Putten    € 525,-   € 395,-    

’S Heerenloo     € 1.415,-  -    

-------------  ------------ 

€ 3.046,-  € 8.777,-   

     

      

--------------  -------------  

Totaal Baten    € 4.588,-  € 12.267,-   
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Toelichting lasten  

  

Lasten      2016   2015 

 

Projecten        

Kosten zorg Mario   € 584,-   € 786,-   

Aanschaf hulpmiddelen   € 513,-   -  

(diverse cliënten) 

Kosten zorg Eenheid   -   € 810,-  

Kosten kassenteeltproject  € 6.000,-  - 

Kosten bibliotheek bus    € 3.000,-  - 

Kosten bibliothecaresse   € 275,-   - 

Kosten projecten overig   -   € 445,-     

Kosten boekenactie + transport  € 458,-   -    

     ------------  -----------   

     € 10.830,-  € 2.041,-   

        

Kantoor- en publiciteitskosten         

Kosten bankrekening    € 165,-   € 208,-     

Website    € 63,-   -     

     ------------  ------------    

     € 228,-   € 208,-    

           

Kosten acties*       

Najaarsactie    -   € 431,-     

--------------  -----------    

     -   € 431,-    

 

Overige uitgaven 

Kosten missie voorzitter **   € 489,-   - 

     --------------  --------------  

     € 489,-   -  

            

Onvoorzien    € 0,-   € 0,-    

     -------------  ------------- 

     € 0,-   € 0,-    

--------------  ------------- 

Totaal lasten      € 11.547,-  € 2.680,-   

              

*Deze kosten zijn de gelden gebruikt voor de aanschaf van materialen en/of producten voor de 

verkoop om de acties mogelijk te maken. In het overzicht van baten en lasten is te zien dat dit 

positief resultaat heeft opgeleverd.   

 

** in 2016 zijn er kosten gemaakt voor de voorzitter tijdens haar missie in Suriname. Deze kosten 

zijn gemaakt ten behoeve van de projecten en bestaan uit onder andere vervoerskosten, belkosten 

en inklaringskosten.  


