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V O O R W O O R D  

 

Toen we in het begin van 2020 werden geconfronteerd met de maatregelen  

vanwege de pandemie, betekende dat in eerste instantie vooral cancelen 

van de plannen. Zoals de feestelijke bijeenkomst in Verhalenhuis Belvédère 

in Rotterdam op 8 april (de Internationale Romadag). Wereldwijd vieren de 

Roma dan hun verbondenheid en cultuur, dat jaar precies voor de 30e keer. 

Reden om er extra aandacht aan te geven. Zoals met muziek van de 

Mirando’s en Rosenbergs. Interviews met Roma-ouderen en -jongeren. 

Voordracht van een  Roma-schrijfster. Bezichtiging van een woonwagen. 

Uiteindelijk moesten al deze afspraken geannuleerd worden. 

Ondertussen kregen ook landen in Oost-Europa te maken met de virusverspreiding en de gevolgen 

daarvan. En met name de Romabevolking werd zwaar geraakt. Op veel plaatsen werden Romawijken 

onmiddellijk afgesloten van de buitenwereld, omdat men vreesde dat juist daar de besmettingen 

vandaan kwamen. Ook werden Roma door media en soms zelfs door politici ervan beschuldigd de 

oorzaak van de ziekte te zijn. Vele arme gezinnen, die altijd al moeten strijden om het hoofd boven 

water te houden, kwamen volledig klem te zitten. Overal heerste angst en wanhoop. We waren 

dankbaar dat na het luiden van de noodklok er enorme respons kwam. Regelmatig konden we naar 

alle projectlocaties geld sturen voor hulppakketten. Voor veel partners werd het organiseren, 

inkopen en distribueren hiervan een hoofdactiviteit. Maar nooit ging het om voedseluitdeling alleen. 

Altijd maakten de helpers contact met de mensen, informeerden naar hun welzijn en vroegen of ze 

voor hen mochten bidden. Zij vertelden van de hoop die er is in Jezus Christus. En vaak bleek dat 

harten geopend werden. We kregen berichten van honderden mensen die tot geloof zijn gekomen! 

We zijn dankbaar dat we als Christian Roma Support samen met alle betrokkenen, sponsors en 

medewerkers op deze manier steun konden geven. Dat Gods werk doorgaat. Wij 

maken onze plannen, maar onze tijden zijn in Zijn hand! 

 

Anneke Steinmann                                                       

Rotterdam, februari 2021 

 

“Mijn tijden 

zijn in Uw 

hand” 

 

Psalm 31:16 

 
 

http://www.bemoedigendebijbelteksten.nl/geven-maakt-gelukkiger-1684/
http://www.bemoedigendebijbelteksten.nl/geven-maakt-gelukkiger-1684/


 
            

                 
 

  
                                   J A A R R A P P O R T A G E    2 0 2 0 

 

 

 

 4 

V I S I E   E N   D O E L          

Veel Roma in Europa en elders in de wereld leven in de marge van de samenleving. Zij 

worden ernstig gediscrimineerd en buitengesloten. Terwijl in Oost-Europese landen in 

de communistische tijd iedereen vast werk had, verloren bij de privatisering van 

bedrijven de Roma steeds als eerste hun baan. Meestal lukte het hen niet om ergens 

anders weer aan de slag te komen. Ook de ambachten die zij uitoefenden werden 

steeds meer vervangen door de industrie. Nog altijd is een groot percentage Roma 

analfabeet. Zij missen hierdoor de toegang tot sociale voorzieningen of medische zorg. 

Door de lokale overheden wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de economische 

en sociale achterstelling van de Roma.  

De negatieve houding van de lokale ambtenaren versterkt veeleer de marginalisering 

van deze bevolkingsgroep. Er zijn honderden voorbeelden bekend waarbij Roma 

slachtoffer werden van racistisch geweld, terwijl er door politie of overheid niet werd 

ingegrepen.  Door hoge werkloosheid, stigmatisering en sociale uitsluiting heeft de 

armoede en verpaupering onder de Roma in veel landen ongekende vormen 

aangenomen.  

 

Christian Roma Support (CRS) wil vanuit christelijk perspectief arme Roma 

ondersteuning bieden, hen stimuleren om onderwijs te volgen, en hen aansporen een 

leven te leiden in verbondenheid met God. Ook willen wij het negatieve beeld dat er 

over de Roma bestaat over hun cultuur en leefwijze doorbreken.  
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P R O J E C T L A N D E N   –   enkele hoogtepunten  
 
Bulgarije, Montenegro, Noord-Macedonië, Oekraïne, Roemenië, Servië, India, Israël 

 
 

 

B u l g a r i j  e 
 

Aan het begin van het jaar zijn er in een aantal Romakerken waar we steun geven trainingen 

gestart voor jonge mensen om kinderwerk te doen. De training was gratis voor de studenten 

en alle  schriften en andere materialen werden vanuit Church Support voldaan. De trainers 

waren 3 professionele Bulgaarse gekwalificeerde kinderwerkers en 1 jonge Roma-man, die 

ook een bevoegde kinderwerker is, die helemaal uit Noord-Bulgarije (5 uur met de auto) 

kwam om de studenten op te leiden. Voor de deelnemers was het spannend en zeer 

bemoedigend om een Roma-leraar te hebben! 

Verdere programma’s moesten door de coronacrisis grotendeels worden gestaakt, waarna 

de focus is gelegd op verdeling van voedselpakketten in een groot aantal Roma-dorpen. 
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M o n t e n e g r o               

Lange tijd merkten de inwoners van Montenegro niets van de pandemie, het was het laatse 

land op de Balkan dat in lockdown ging. Maar in de hoofdstad Podgorica werd de Romawijk 

plotseling afgesloten en door politie bewaakt. De Roma hier zijn voormalige vluchtelingen uit 

Kosovo. Eind vorige eeuw zijn zij uit hun dorpen verdreven en hun zijn bezittingen verbrand. 

Haveloos kamen zij in het buurland aan, waar zij aan de rand van de hoofdstad schamele 

hutten bouwden. Met hulp uit de EU heeft de overheid flatblokken gebouwd, waar het 

merendeel nu woont. Een aantal families, die niet meer over identiteitspapieren beschikten, 

wonen nog in de krotten ernaast, hopend op een ‘generaal pardon’. De getraumatiseerde 

gezinnen maakten nu opnieuw angstige tijden door. Gelukkig heeft het Rode Kruis de 

duizend families wekelijks van voedsel kunnen voorzien. Daarnaast kon onze projectpartner 

met onze steun aanvullende hulp geven. En velen ook bijstaan in geestelijke nood.  

Pastor Sinisa heeft met zijn team ook afgelegen Romadorpen bezocht, om voedselpakketten 

te brengen en mensen het evangelie te delen. Deze contacten worden sindsdien ook 

voortgezet. 

 

 

 

N o o r d - M a c e d o n i ë 

Er ontstond een groot probleem voor de schoolgaande Roma-kinderen in Noord-Macedonië, 

toen de scholen sloten en er alleen nog online les werd gegeven. Thuis is er geen geld voor 

de noodzakelijke digitale middelen zoals mobiele telefoons en laptops. 
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Voor Roma-kids is het zonder corona al een grote uitdaging om een opleiding af te ronden, 

omdat zij moeten vechten tegen extreme armoede en discriminatie. Langdurige uitval als 

gevolg van de gemiste online-lessen zou het einde betekenen van hun schoolcarrière.  

Onze projectpartner in Saraj (nabij de hoofdstad Skopje) heeft een project Remedial 

Education opgezet. Door professionele leerkrachten werd aan Romakinderen in groepjes les 

gegeven. Later in het jaar hebben zij ook de beschikking over laptops gekregen. Het was een 

geweldige ervaring voor de kinderen om daarop te leren werken. Zij zijn gaandeweg steeds 

enthousiaster geworden over school en de verplichte lessen. 

 

 

O e k r a ï n e 

Aanvankelijk waren er hoegenaamd geen besmettingen in Roma-wijken in Oekraïne. Maar 

door de corona-crisis vonden mensen steeds minder werk en ontstonden er steeds meer 

voedseltekorten. Heel mooi was dat in het grote Romakamp in Munkachevo de mensen zelf 

actie gingen ondernemen om de allerarmsten te helpen, en in hun omgeving steun te 

zoeken. Lokale ondernemers werden benaderd, jongeren geactiveerd, en met vereende 

krachten werden voedselpakketten gemaakt, die werden uitgedeeld aan gezinnen in nood. 
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In andere Romadorpen, zoals Balazher, werden hulpactiviteiten uitgebreid naar omliggende 

dorpen, waar ook dringend behoefte was aan voedselhulp. Uitdeling van voedselpakketten 

gaat altijd samen met het delen van de bijbelse boodschap, waar juist nu veel mensen voor 

open staan. Er zijn hierdoor blijvende contacten opgebouwd, en in een van de dorpen is 

inmiddels een kleine Romakerk gestart! 

 

 

R o e m e n i ë  

Ook in Roemenië werden overal Romawijken afgesloten en door de politie bewaakt, omdat 

men veronderstelde dat de Roma de oorzaak van de virusuitbraak waren. Dit heeft veel 

spanning, angst en tekort aan de meest noodzakelijke levensbehoeften veroorzaakt. Omdat 

er overal waterputten zijn bleven de mensen wel in leven, maar vooral oude mensen raakten 

verzwakt. We waren dankbaar dat we onze projectpartners konden steunen met het 

verdelen van voedsel- en hygiënepakketten.  

Toen er in zomer wat versoepelingen van de maatregelen kwamen, konden er kerkdiensten 

in de open lucht gehouden worden. Daardoor kregen ook buitenstaanders belangstelling en 

zijn er geregeld nieuwe gelovigen bijgekomen! 
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S e r v i ë 
  
Vanuit het Romacentrum in Jagodina worden er geregeld ook Romagezinnen in de 

omgeving bezocht. In de nabijgelegen dorpjes Krusevac en Korman ontmoette het team 

vaak kinderen die het erg moeilijk hebben, omdat hun familie niet genoeg voor hen kan 

zorgen, en zelfs geen eten op tafel kan zetten. Daarom zijn we een nieuwe actie gestart, 

om deze kinderen eenmaal per week samen te brengen en hen voedsel te geven en 

ondersteuning bij hun huiswerk, zodat ze beter in staat zijn hun schoolwerk te doen.  
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Romakinderen krijgen vaak geen aandacht van de onderwijzers, en lopen dus grote 

achterstand op, als ze al naar school gaan. Hun ouders zijn ook niet in staat om hen te 

helpen met schoolwerk. Terwijl de scholen geen fysieke les meer gaven hebben deze 

kinderen door de regelmatige support toch goede vorderingen gemaakt. 

 

I n d i a  

Covid-19 heeft een immense impact in India, vooral voor armen en migranten. 

Ontelbare mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, met name de dagloners. Banjara-gypsy-

gezinnen in Mumbai werkten voornamelijk in de visafslag, maar die handel is 

gestagneerd. Scholen geven alleen nog afstandsonderwijs. Voor Gypsy-kinderen een 

groot probleem, omdat zij niet over apparaten als een mobiel of een laptop beschikken. 

Maar het meest nijpend werd het tekort aan voedsel. Ouders stuurden kinderen steeds 

vaker de straat op om te gaan bedelen. 

 

 

Als Christian Roma Support hebben we meerdere keren voor vele honderden gezinnen 

steun kunnen sturen voor de aanschaf en distributie van voedselpakketten. De 

projectwerkers die de hulp rondbrengen maken ook contact met de gezinnen. Zij 
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luisteren naar hun noden en bidden voor hen. Vaak is er ook gelegenheid om het 

evangelie te delen. Er zijn veel Banjara-gezinnen via deze weg tot geloof gekomen. 

 

I s r a ë l  
 
Hoewel bij weinigen bekend, woont er al honderden jaren een zigeunergemeenschap in 

Jeruzalem, aangeduid als ‘Domari-gypsies’. Hun situatie is zoals die van de Europese 

Roma; veel ongeletterdheid, werkloosheid, slechte huisvesting en hevige armoede. Ze 

worden door zowel Joden als Arabieren geminacht en buitengesloten 

Zomer 2021 zijn we een samenwerking aangegaan met Amoun Sleem in Jeruzalem, die zich 

inzet om de omstandigheden van haar volksgenoten te verbeteren. Behalve aandacht voor 

onderwijs en empowerment, promoot zij ook hun bijzondere cultuur. Het doel is de Domari 

in Israël te helpen een gelijkwaardig bestaan in de maatschappij op te bouwen. 

 

 

 

In het jaar van coronacrisis ging ook in Jeruzalem de aandacht vooral uit naar uitdelen van 

voedsel- en hygiënepakketten, waar wij steun aan hebben gegeven. Daarnaast konden we 

het Domari-center helpen met digitale middelen ten behoeve van het online onderwijs. 
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O R G A N I S A T I E  

 
Vanwege verhuizing en haar nieuwe taak als moeder van een groot pleeggezin, is 

bestuurslid Jolanda Marx afgetreden uit het bestuur. We zijn haar dankbaar voor haar  

geweldige werk als secretaris van onze stichting.    

Het was verheugend dat in het najaar het bestuur werd aangevuld door Sabinah 

Achterbergh, die de Roma- en Sinti-gemeenschap van binnenuit kent. In Nederland 

komt Sabina op voor de belangen van Sinti, Roma en woonwagenbewoners en zet zij 

zich in voor het behoud van hun cultuur. Ze is daarnaast ook geregeld actief met 

evangelisatie, onder andere onder de Roma, Sinti en reizigers in Oost-Europa. 

Het kantoorteam heeft afscheid genomen van Ary de Bloois, die jarenlang heeft 

geholpen met de financiële administratie. We zijn hem bijzonder erkentelijk voor zijn 

trouwe inzet. 

 

Op 8 april 2021 was het precies de 30e keer dat de Roma wereldwijd de Internationale 

Romadag vierden. Als Christian Roma Support hadden wij voor deze gelegenheid een 

feestelijk evenement voorbereid in verhalenhuis Belvédère in Rotterdam. Helaas moest 

dit vanwege de virusuitbraak gecanceld worden.  

 

Omdat vele projectpartners de alarmbel luidden, hebben we het Roma-corona-

crisisfonds opgericht, en de rest van het jaar vooral hierop de aandacht gericht. Dankzij 

een geweldige respons konden we naar alle projectlocaties geregeld hulp sturen voor 

voedsel-en hygiënepakketten. Rondom al deze hulp ontstonden nieuwe contacten met 

gezinnen, kwamen mensen tot geloof, werden moeders zich meer bewust van hygiëne, 

gingen kerkleden gezamenlijk schoonmaken, ontstonden er initiatieven om zelf bronnen 

aan te boren, et cetera. Ook in dit crisisjaar hebben we mogen ervaren dat onze 

hemelse Vader alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. 
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CRS-team 
                          

Bestuur en directie                                                                          

Dirk van Veelen      Voorzitter  

Kees Hekkert        Penningmeester  

Mirjam Mul-Looije  Secretaris 

Angela Zimmerman       Bestuurslid  

Sabina Achterbergh  Bestuurslid  

Anneke Steinmann         Directeur  

  

 

Medewerkers  

Ana Maria Adserias  Boekhouding  

Grieta Stravers   Sponsoradministratie  

Hans Odink   Systeembeheer 

Iris van Rijswijk  Sociale media 

Kees en Tilly Nieuwstraten  Filmmakers  

Marjolein Roelfsema   Marketing en PR  

Peter Matla    Ambassadeur  

Pia Manni      Veldcontacten  

Shekinah Piels   Marketing en PR  

Wijke Klumpje     Veldcontacten 
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Het bestuur van 
Stg. Christian Roma Support 
Titaniumstraat 41, Unit H 
3067 GD  ROTTERDAM 
 
 
 
Datum: 21 juni 2021 
 
 
Betreft: uw jaarrekening over 2020; samenstellingsverklaring 
 

Geacht bestuur, 
 
Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening over 2020 van stichting 
Christian Roma Support te Rotterdam samengesteld. 
 
De jaarrekening is samengesteld aan de hand van de door u verstrekte 
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die 
gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening rust bij u.  
 
Werkzaamheden 
Mijn werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, 
rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van 
deze werkzaamheden impliceren dat deze niet kunnen resulteren in die 
zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een 
accountantsverklaring kan worden ontleend. 
Wel heeft er met betrekking tot de administratie in Nederland een 
steekproefsgewijze controle op juistheid plaatsgevonden. 
U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan 
dat ik de opdracht professioneel, zorgvuldig en objectief heb uitgevoerd. 
De uit de steekproefcontrole voortvloeiende punten heb ik aangemerkt als van 
niet-materieel belang en zijn u bekend gemaakt. 
 
Verklaring 
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde richtlijnen en grondslagen voor financiële verslaggeving, alsmede 
wettelijke bepalingen omtrent de samenstelling van jaarrekeningen. 
 
Op grond van het bovenstaande geeft de jaarrekening van uw stichting een 
getrouw beeld van het resultaat en de samenstelling van het vermogen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
P. Vermeul 
 

VESTIGING ZWIJNDRECHT / ZOETERMEER 
 
 Stationsweg 41-d, 3331 LR  Zwijndrecht 
 Oranjelaan 6, 2712 GD  Zoetermeer 
 079-2000137/06-53188135 
 cijferadvies.nl   bpv-administraties.nl 
 p.vermeul@cijferadvies.nl   bpv@solcon.nl   
Beconnummer 547347   K.v.K.-nr. 24445294 
Bankrek.: NL11 INGB 0003170073 
t.n.v. P. Vermeul  



  JAARREKENING VAN STICHTING CHRISTIAN ROMA SUPPORT OVER JAAR 2020

INHOUDSOPGAVE

Balans pagina 2
Resultatenrekening (staat van baten en lasten) pagina 3
Kasstroomoverzicht pagina 4
Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen pagina 5-7
Toelichting activa en passiva pagina 8
Toelichting baten en lasten pagina 9
Toelichting resultatenrekening op projectniveau pagina 10
Ondertekening bestuur pagina 11

Pagina 1 van 11 Stg. CRS



BALANS NA RESULTAATBESTEMMING

  PER 31 DECEMBER  
2020 2019

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen € 601       € -          
Liquide middelen € 74.334    € 71.870     

€ 74.935    € 71.870     

Totaal € 74.935    € 71.870     

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve € 11.718    € 6.974      
Continuïteitsreserve € 5.000     € 5.000      
Bestemmingsreserve € 57.494    € 58.732     

€ 74.212    € 70.706     

Schulden

Kortlopende schulden € 723       € 1.164      
€ 723       € 1.164      

Totaal € 74.935    € 71.870     
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RESULTATENREKENING (STAAT VAN BATEN EN LASTEN)

  PER 31 DECEMBER  
2020 2019

BATEN

Algemene giften
Giften met algemene of zonder bestemming € 28.956    € 26.868     

Bestemmingsgiften
Roma Kids Support € 24.308    € 20.935     
Food Support € 1.439     € 10.090     
Heating Support € 2.845     € 14.196     
School/student Support € 5.658     € 32.710     
Housing/building Support € 10.351    € 21.436     
Family Support € 15.403    € 29.978     
Oekraine, diverse projecten € 58.089    € 84.157     
Church Support € 751       € 3.878      
Solovastru € 24.651    € 25.323     
Overige projecten inclusief General Support € 125.335   € 104.309    

€ 268.830   € 347.012    

Totaal baten € 297.786   € 373.880    

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Roma Kids Support € 23.259    € 20.502     
Food Support € 555       € 10.025     
Heating Support € 3.750     € 12.132     
School/student Support € 7.326     € 30.949     
Housing/building Support € 23.969    € 16.325     
Family Support € 15.890    € 30.116     
Oekraine, diverse projecten € 65.392    € 67.030     
Church Support € 231       € 3.895      
Solovastru € 23.505    € 23.109     
Overige projecten inclusief General Support € 106.191   € 123.942    

€ 270.068   € 338.025    
Kosten beheer en administratie
Wervingskosten € 1.811     € 4.003      
Overige kosten € 22.401    € 18.075     

€ 24.212    € 22.078     

Totaal lasten € 294.280   € 360.103    

RESULTAAT

Totaal baten € 297.786   € 373.880    
Totaal lasten € 294.280   € 360.103    
Saldo baten en lasten € 3.506     € 13.777     
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KASSTROOMOVERZICHT (CASHFLOW)

Kasstromen volgens indirecte methode BALANS PER 31 DECEMBER
2020 2019

Resultaat bedrijfsactiviteiten € 3.506     € 13.777     

   Mutatatie vorderingen € -601      € 10         
   Mutatie kortlopende schulden € -441      € -81        
   Mutatiesaldo € -1.042    € -71        

Kasstroom uit bedrijfsoperaties € 2.465     € 13.706     

Kasstroom uit operationele activiteiten € 2.465     € 13.706     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten € -         € -          

Kasstroom uit financieringsactiviteiten € -         € -          

Netto kasstroom/cashflow € 2.465     € 13.706     

Liquide middelen
Stand begin boekjaar € 71.870    € 58.164     
Mutatie boekjaar € 2.464     € 13.706     
Stand ultimo boekjaar € 74.334    € 71.870     
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ALGEMENE TOELICHTING EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemene toelichting

Activiteiten 
De stichting heeft als hoofddoelstelling: Roma-kinderen en Roma-gezinnen helpen om
uit de vicieuze cirkel van discriminatie, diepgewortelde minderwaardigheids-
gevoelens en extreme armoede te komen.

Continuiteit van de activiteiten
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
De stichting is opgericht op 15-07-2011 en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 53163095. 
Zij is per 1 maart 2021 gevestigd aan de Titaniumstraat 41, unit H, te Rotterdam.
De stichting heeft een ANBI-status en staat geregistreerd onder RSIN 850774767.

Schattingen bij de toepassing grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting 
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
Er zijn geen waarderingsgrondslagen naar de mening van de directie die kritisch
zijn ten aanzien van schattingen en veronderstellingen voor het weergeven van de
financiële positie.

Algemene grondslagen

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op algemeen aanvaarde grondslagen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van 
de economische omgeving waarin de stichting haar activiteiten voornamelijk uitoefent
(de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de 
functionele als de presentatievaluta van de stichting.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide
liquide middelen, langlopende schulden en kortlopende schulden.
Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële
waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden
financiële instrumenten gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
De stichting heeft geen afgeleide financiële instrumenten.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking en
betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.

Eigen vermogen
Algemene reserve
De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder
belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het
doel waarvoor de stichting is opgericht. 

Continuïteitsreserve
Er is een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van risico’s en om zeker 
zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan bepaalde verplichtingen
kan voldoen. Het bestuur bepaalt jaarlijks of deze reserve moet worden aangepast.

Bestemmingsreserve
Voor projecten bestemde gelden, die nog niet zijn besteed, worden gereserveerd.
Giften en collecten zonder specifieke bestemming, die nog niet zijn besteed, worden
toegewezen aan de algemene reserve.

Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben,
uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar 
zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit 
voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend.

Baten
De opbrengsten bestaan uit giften en collecten.
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Personeelskosten
Er is 1 werknemer in dienst. Er is geen pensioenregeling gesloten.
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden (te) ontvangen en aan derden
betaalde en te betalen rente. Tevens zijn hieronder opgenomen waardeveranderingen
van financiële vaste activa en effecten.

Belastingen
De stichting is niet belastingplichting voor de BTW, derhalve zijn alle baten en
lasten inclusief BTW opgenomen.
Zij is evenmin belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
Betalingen en ontvangsten die voortvloeien uit langlopende schulden, alsmede
kapitaalmutaties, worden verwerkt als kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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TOELICHTING OP DE ACTIVA EN PASSIVA

ACTIVA   PER 31 DECEMBER  
2020 2019

Vlottende activa

Vorderingen
Nog te ontvangen bedragen € 601       € -          

€ 601       € -          

Liquide middelen
Kas € 495       € 563        
ING Betaalrekeningen (3 rekeningen) € 52.790    € 28.258     
ING Spaarrekening € 21.049    € 43.049     
Totaal € 74.334    € 71.870     

De bankrekeningen staan vrijelijk ter beschikking. Er is geen kredietovereenkomst.

PASSIVA   PER 31 DECEMBER  
2020 2019

Reserves en fondsen

Algemene reserve
Stand begin boekjaar € 6.974     € 2.184      
Resultaat boekjaar € 3.506     € 13.777     
Toewijzing aan projecten € 1.238     € -8.987     
Stand einde boekjaar € 11.718    € 6.974      

Continuïteitsreserve
Stand begin boekjaar € 5.000     € 5.000      
Stand einde boekjaar € 5.000     € 5.000      

Bestemmingsreserves
Stand begin boekjaar € 58.732    € 58.732     
Batig saldo projecten € -1.238    € -          
Stand einde boekjaar € 57.494    € 58.732     

Totaal eigen vermogen € 74.212    € 70.706     

Schulden

Kortlopende schulden
Loonheffingen € -         € 433        
Vakantiegeldreserve € 446       € 441        
Nog te betalen bankkosten € 43        € 40         
Nog te betalen administratiekosten € 234       € 250        
Totaal € 723       1.164      

De kortlopende schulden hebben alle een looptijd van korter dan 1 jaar.
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TOELICHTING BATEN EN LASTEN

  PER 31 DECEMBER  
Lasten 2020 2019

Wervingskosten
Marketing en Public Relations € 1.452     € 3.473      
Drukwerk en verzendkosten € 359       € 530        

€ 1.811     € 4.003      

De wervingskosten omvatten alleen de direct toewijsbare uitgaven voor werving.

Overige kosten
Loonkosten € 15.779    € 12.065     
Vrijwilligersvergoedingen € 3.025     € 2.385      
Reis- en verblijfkosten € 893       € 1.608      
Administratie-/advieskosten € 220       € 59         
Betalingsverkeer € 780       € 609        
Kantoorkosten € 697       € 521        
Communicatiekosten (internet/telefonie) € 569       € 584        
Overige kosten € 438       € 244        

€ 22.401    € 18.075     

Kosten-/batenanalyse

Totaal baten € 297.786   100,0%
Wervingskosten € -1.811    0,6%
Opbrengst werving € 295.975   99,4%
Overige kosten beheer en administratie € -22.401   7,5%
Te besteden voor doelstellingen € 273.574   91,9%
Besteed voor projecten € -270.068  90,7%
Toename reserves € 3.506     1,2%

Saldo algemene baten en algemene lasten € 4.744     1,6%
Saldo projectgiften en projectuitgaven € -1.238    -0,4%
Toename reserves € 3.506     1,2%

2020
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TOELICHTING RESULTATENREKENING OP PROJECTNIVEAU OVER HUIDIG BOEKJAAR

Omschrijving Totaal Totaal
inkomsten uitgaven

Roma Kids Support € 24.308    € 23.259     
Food Support € 1.439     € 555        
Heating Support € 2.845     € 3.750      
School/student Support € 5.658     € 7.326      
Housing/building Support € 10.351    € 23.969     
Family Support € 15.403    € 15.890     
Oekraine, diverse projecten € 58.089    € 65.392     
Church Support € 751       € 231        
Solovastru € 24.651    € 23.505     
Overige projecten inclusief General Support € 125.335   € 106.191    
Totaal Support Programma's € 268.830   € 270.068    
Organisatie in Nederland € 28.956    € 24.212     
Totaal € 297.786   € 294.280    

Totaal ontvangsten € 297.786   
Totaal uitgaven € -294.280  
Totaal resultaat € 3.506     

Van de bestemmingsgiften dient maximaal 10% ter dekking van overheadkosten.
In de jaarrekening is daarmee rekeninggehouden.

Het saldo van de projecten wordt gereserveerd op de balans.
Het restant van het resultaat wordt toegewezen aan de algemene reserve.

Grafische toelichting verdeling inkomsten en uitgaven
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