
    

         

 

         

Jaarverslag 2016 

 

- Bestuur 
Het bestuur heeft in 2016  geen veranderingen ondergaan. 
 

- Verleende beurzen 
In het studiejaar 2015/2016 werden 70 studenten ondersteund.  
Per 31 december zijn er nog 7  studenten “Verpleegkunde” die gesponsord worden 
door de stichting SDB. 
 

- Reis naar Roemenië 
Ook in 2016 werd een bezoek aan Roemenië gebracht, weer door alle drie de 
bestuursleden. Naast de gebruikelijke zakelijke contacten (Kinderbescherming, 
weeshuizen) is ook weer veel tijd besteed aan het ontmoeten van studenten. 
 

- Het contact met sponsors  
Al onze relaties ontvingen een ansichtkaart  uit Roemenië om hen te bedanken voor de 
steun, in welke vorm dan ook. En in december ontvingen zij de jaarlijkse Nieuwsbrief. 
Bij de “incidentele” donateurs ging deze vergezeld van een apart verzoek om een 
nieuwe bijdrage. 
 

Extra activiteiten 
In 2016 waren we actief met diverse projecten. 
 

1. Madalina Danila. 
Onze aandacht werd gevraagd voor een speciaal geval. Een 2e-jaars medicijnen- 
studente had plotseling haar vader verloren. Daarmee viel ineens alle inkomen weg 
voor de familie. Waarmee ook de continuering van Madalina’s studie onzeker werd. 
Een speciale actie onder onze donateurs was dermate succesvol dat Madalina haar 
studie kan voortzetten. Bovendien krijgt haar moeder tijdelijk financiële ondersteuning. 

2. Incontinentiemateriaal.  
Een groothandel stelt regelmatig restanten en retourpartijen incontinentiemateriaal ter 
beschikking voor Roemenië. Twee bejaardenhuizen (in Dorohoi en Cluj) hebben 
daarvan geprofiteerd, alsmede het ziekenhuis in Botoșani. Deze zendingen blijken in 
een grote behoefte te voorzien! 

3. Operatielampen 
We konden beslag leggen op een 7-tal operatielampen. Die zijn door een bevriende 
stichting vervoerd naar het Ziekenhuis in Botoșani, samen met 4 rollators, een rolstoel 
en een partijtje incontinentiemateriaal. 

4. Kapotte viool 
In 2015 kregen we in Roemenië van een vioolleraar een kapotte viool mee. De 
Maastrichtse vioolbouwer Lambert Hellenbrand heeft die geheel gratis gerepareerd. 
Zodat we dit instrument aan de overgelukkige eigenaar hebben kunnen terugbezorgen. 

5. Laptops 
We deden een oproep in de regionale krant om (niet meer gebruikte) laptops ter 
beschikking te stellen voor onze Roemeense studenten. Dat heeft een tiental bruikbare 
exemplaren opgeleverd. Die zullen in 2017 worden meegenomen. 
 

 
 
 



 
 
Financieel Jaarverslag 
 

 

Inkomsten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vast   10.672,23     13.611,31     17.962,86    14.717,27       8.089,99 12.434,62 

Incidenteel 8.501,31       7.315,-       6.525,00      7.305,-       7.099,24   5.319,62 

Rente  152,33           98,60         208,05        161,63          163,26        37,51 

Totaal:  19.325,87    21.024,91    24.695,91  22.183,90     15.262,49  17.791,74 

 

Uitgaven       

Studiebeurzen 21.050,-     19.500,-     17.700,00     16.750,-     16.300,-   14.450,= 

Kosten     1.046,99      856,39         811,69      1.073,01          525,50     1.165,61 

Kosten DVD - - -       1.070,47 -  

Totaal: 22.096,99 20.356,39 18.511,69  18.893,48    16.825,50   15.715,61 

 
Toelichting  
Er is over de langere termijn een lichte krimp te bespeuren in de omvang van het Hulpfonds. 
De belangrijkste oorzaak is dat de stichting SDB heeft besloten zich geleidelijk terug te trekken 
uit Roemenië. Vanaf 2010 heeft deze stichting via ons Hulpfonds opleidingen in de 
gezondheidszorg gesponsord. Werden aanvankelijk 32 studenten gesteund, in oktober 2017 zal 
het tot 0 zijn teruggebracht. 
Desondanks is de financiële positie van het Hulpfonds gezond te noemen 
 
Saldo bank- en spaarrekeningen:  
per   1.1.2016  €   24.365,10 
per 31.12 2016  €   27.360,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


