
      Jaarverslag 2017 

 
- Bestuur en organisatie 

Het bestuur van de stichting heeft in 2017 geen veranderingen ondergaan. 
 
       Sinds 2010 heeft onze stichting een partnerorganisatie in Roemenië, een “Asociația”, met dezelfde 
doelstelling als onze Nederlandse stichting, nl. gelden verzamelen om studiebeurzen te verlenen. 
Voorzitter en secretaris van de Nederlandse stichting zijn ook lid van het bestuur in Roemenië. 
       Ondanks herhaalde pogingen is het niet gelukt om deze Asociația tot substantiële activiteiten te 
bewegen. Daarom is in een vergadering van deze Asociația op 16 oktober 2017 besloten om deze op te 
heffen. 
 

- Verleende beurzen 
       In het studiejaar 2016/2017 kwamen 64 studenten in aanmerking voor een beurs.  
In 2017 zijn de laatste 7 studenten “Verpleegkunde” afgestudeerd die gesponsord werden door de 
stichting SDB. 
       In 2017 hebben we een belangrijke wijziging doorgevoerd in de methodiek van uitbetalen van de 
beurzen. Voorheen werden de beurzen collectief overgemaakt op een Roemeense bankrekening, waarna 
onze Roemeense contactpersoon de distributie over de studenten verzorgde. Sedert februari 2017 maken 
we de bedragen rechtstreeks vanuit Nederland over aan de studenten. In dit nieuwe systeem werden we 
met onverwachte problemen geconfronteerd, waardoor de uitbetaling van beurzen op een lager bedrag 
uitkwam. De hoofdreden: vrij veel studenten bleken niet aan al onze administratieve eisen te voldoen.  
Bovendien leverden de internationale bankoverschrijvingen veel meer problemen op dan verwacht.   
 

- Reis naar Roemenië        
       Zoals gebruikelijk heeft het voltallige bestuur in 2017 weer persoonlijke contacten gehad met 
vertegenwoordigers van de instanties die de kandidaten voor ons fonds aandragen. Dat zijn de hoofd- en 
bijkantoren van de Kinderbescherming in 2 provincies, diverse weeshuizen, en de sociale dienst van een 
universiteit.  
       Tijdens de reis hebben we een 35-tal studenten persoonlijk ontmoet. 
 

- Het contact met sponsors  
       We hechten grote waarde aan het informeren van onze sponsors. Als standaard gebeurt dat op 2 
manieren: 
-    een Nieuwsbrief, elk jaar in december; in 2017 zag de 22e Nieuwsbrief het licht; 
-    een ansichtkaart, gestuurd vanuit Roemenië, aan sponsors en overige relaties. 
Daarnaast is twee keer een voortgangsrapportage gestuurd aan de sponsors van het project “Madalina 
Danilǎ” (zie hierna). 
 

- Extra activiteiten 
In 2017 waren we weer actief met diverse projecten. 
 
1. Madalina Danila. 
In december 2016 is een oproep gedaan in de Nieuwsbrief om een extra gift te doen voor Madalina Danila. 
Door het plotselinge overlijden van haar vader was haar studie Medicijnen in gevaar. Bovendien verviel het 
inkomen van het gezin.  
       Onze oproep kreeg een zodanige respons dat de voortgang van de studie veilig gesteld is. En er kon 
financiële noodhulp aan het gezin worden geboden. Een bijzondere vermelding verdient in dit kader de 
Zonta Club Mergelland, een serviceclub “van vrouwen voor vrouwen”. Deze besloot om de opbrengst van 
een drietal sponsoracties aan Madalina ten goede te laten komen. In april 2017 werd een lezing 
georganiseerd, in oktober een concert en in januari 2018 een bridgedrive. De Zonta Club heeft zich garant 
kunnen stellen voor drie jaar collegegeld. Dat bedraagt momenteel ca. € 1650,- per jaar. 
Tijdens onze reis hebben we de familie Danilǎ opgezocht. Voor een uitgebreid verslag: zie de Nieuwsbrief 
2017. 

 



2. Laptops 
In 2016 en 2017 zijn, middels een oproep in de lokale krant, laptops verzameld voor de studenten in 

Roemenië. In totaal werden 34 exemplaren aangeboden. Na controle  (leeftijd, compleetheid, etc.) bleken 
er 21 geschikt om mee te nemen. Die hebben hun weg gevonden naar “onze” studenten. 

 
3. Incontinentiemateriaal.  
Het bejaardenhuis in Dorohoi kreeg weer een partij incontinentiemateriaal. Dat werd voor ons vervoerd 
door een stichting in Dordrecht, die in dezelfde regio actief is.  

 
4. Onderdelen voor saxofoons. 
Van een sponsor ontvingen we een flinke hoeveelheid materiaal voor saxofoons, zoals mondstukken, 
rietjes en standaards. Die hebben een goede bestemming gekregen in twee Muziekscholen (Botoșani en 
Suceava) en een Conservatorium (Iași). 

 
5. Tennisrackets en ballen. 
Een tennisclub stelde een stuk of 10 tennisrackets ter beschikking, inclusief een groot aantal tennisballen. 
Die hebben we afgeleverd bij de Faculteit voor Sport van de Universiteit in Suceava. De decaan heeft later 
teruggemeld dat hij ze had gegeven aan de groep Moldavische studenten. Daarvan studeert een groot 
contingent in Suceava; en die zijn i.h.a. nóg armer dan de Roemenen, aldus de decaan. 

 
         Financieel Jaarverslag 

 
Inkomsten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vast     13.611,31     17.962,86    14.717,27       8.089,99    12.434,62     10.870,44 

Incidenteel       7.315,-       6.525,00      7.305,-       7.099,24      5.319,62      3.925,47 

Rente           98,60         208,05        161,63          163,26           37,51            9,10 

Totaal:    21.024,91    24.695,91  22.183,90     15.262,49   17.791,74   14.805,01 

 

Uitgaven       

Studiebeurzen     19.500,-     17.700,00     16.750,-     16.300,-    14.450,-        9.352,- 

Kosten      856,39         811,69      1.073,01          525,50      1.165,61           618,86 

Kosten DVD - -       1.070,47 - -  

Totaal: 20.356,39 18.511,69 18.893,48 16.825,50 15.715,61       9.970,86 

 
Madalina-fonds 

 
Inkomsten 2016/2017 

donaties       5.000,- 

  

  

Totaal:       5.000,- 

 

Uitgaven 2017 

collegegeld ‘16/’17          900,- 

steun aan familie       1.200,- 

  

Totaal:       2.100,- 

 
Toelichting : 
Door de gewijzigde methodiek (zie boven) is er wat minder aan beurzen uitgegeven. Onze bedoeling is om dit  
in de komende jaren te corrigeren, b.v. door het bedrag van de beurzen te verhogen. 
 
Madalinafonds: 
Er zijn 29 donaties binnengekomen, met een totaalbedrag van € 5.000,-. Daarvan is in 2017 € 2.100,- besteed. 
Zonta Club Mergelland heeft het collegegeld voor het studiejaar 2017/2018 rechtstreeks overgemaakt naar de 
universiteit. En toegezegd dit ook te zullen doen voor de jaren 2018/2019 en 2019/2020.  Het collegegeld voor 
het 6e jaar (2020/2021) zal ons fonds voor zijn rekening nemen. Momenteel bedraagt dat ca. € 1.650,- per jaar. 

 
 
Saldo bank- en spaarrekeningen:  
per    1.1.2017  €   27.360,42 
per 31.12.2017 €   32.195,57 


