
Jaarverslag 2015  

- Bestuur  
In 2015 is het bestuur weer op sterkte gekomen door het toetreden van George van 
Neijenhoff. Het bestuur heeft 8 keer vergaderd. 

- In het studiejaar 2014/2015 werden 83 studenten ondersteund. 

- Terugtrekking SDB  
Sinds 2010 heeft de stichting SDB via onze stichting de opleiding van 32 verpleegkundigen in 
Roemenie gesponsord. Nadat in 2014 duidelijk was geworden dat er in de Roemeense 
ziekenhuizen nauwelijks banen voor verpleegkundigen worden vrijgegeven heeft SDB besloten 
deze vorm van hulp te beëindigen. Dat betekent dat er geen nieuwe instroom meer is m.i.v. 
het studiejaar 2015/2016. De studenten die nog  “in de pijplijn” zitten houden hun beurs. 
Voor onze stichting heeft dit geen financiële consequenties; de mindere inkomsten vallen weg 
tegen lagere uitgaven. 

- Zoals elk jaar is in oktober een bezoek aan Roemenië gebracht, dit jaar door alle drie de 
bestuursleden. Activiteiten tijdens die reis van 15 dagen: 
a.  bespreken van de studieresultaten van de studenten met medewerkers van de  
     Kinderbescherming in Botoșani en Suceava en met enkele weeshuizen. 
b.  selectie van nieuwe studenten; 
c.  ontmoetingen met een 30-tal studenten en ex-studenten; 
d.  vergaderen met het bestuur van onze lokale partnerorganisatie; 
e.  onderhouden van contact met 3 opleidingen Verpleegkunde; 
f.   onderhouden van contact met de Sociale Diensten van 2 universiteiten. 

- Het contact met sponsors is onderhouden door een ansichtkaart te sturen vanuit Roemenië en 
door het toezenden van de (20e !) Nieuwsbrief in december.  

Financieel Jaarverslag 

Inkomsten 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vast 11.607,29   10.672,23
    

13.611,31
    

17.962,86    14.717,27
      

8.089,99

Incidenteel   8.449,70 8.501,31       7.315,-
      

6.525,00      7.305,-
      

6.578,15

Rente      109,34  152,33
          

98,60
        

208,05        161,63
         

163,26

Totaal:
   

20.166,33  19.325,87
   

21.024,91
   

24.695,91  22.183,90
    

14.831,40

Uitgaven

Studiebeurzen 15.325,- 21.050,-     19.500,-
    

17.700,00   16.750,-     16.300,-

Kosten        716,86     1.046,99      856,39
        

811,69     1.073,01
         

525,50

kosten DVD - - - -     1.070,47 -

Totaal:
  

16.041,86 22.096,99 20.356,39 18.511,69  18.893,48
   

16.825,50



Toelichting.  
Het valt op dat de inkomsten (donaties) over langere tijd aan het teruglopen zijn. De oorzaak is 

enerzijds dat  de stichting SDB zich geleidelijk terugtrekt uit Roemenië. Anderzijds omdat ons bestand 
aan donateurs aan het “vergrijzen” is. Dat is allemaal nog geen probleem – er is nog enige buffer – 
maar op termijn zal door extra werving van sponsorgelden de balans weer in evenwicht moeten 
komen. 

De uitgaven waren, na de uitschieter in 2014 vanwege de productie van een promotie-DVD, weer 
op het gebruikelijke lage niveau: 3,4% van de inkomsten. 

Saldo bank- en spaarrekeningen: 
per  1.1.2015   € 26.360,01 
per 31.12 2015  € 24.365,10 


