
      Jaarverslag 2018 

 
Bestuur en organisatie 

Het bestuur van de stichting heeft in 2017 geen veranderingen ondergaan. 
 

1. Verleende beurzen 
      In het studiejaar 2017/2018 kwamen 69 studenten in aanmerking voor een beurs. Dat is het aantal 
kandidaten dat op de lijst is geplaatst na gesprekken met medewerkers van de Kinderbescherming (in  
de provincies  Botoșani en Suceava) en met de Sociale Dienst van de Universiteit in Suceava.  
Er vallen altijd studenten af; bijvoorbeeld omdat ze ervan afzien om te gaan studeren. Of ze voldoen niet 
aan onze administratieve verplichtingen. Uiteindelijk hebben 49 studenten in het studiejaar 2017/2018 
een beurs ontvangen. 
 

2. Reis naar Roemenië     
     De jaarlijkse reis naar Roemenië is gemaakt door de secretaris, Piet Verhoeven, vergezeld door een 
van zijn broers, al vele jaren donateur van de stichting. Samen hebben ze de gebruikelijke bezoeken 
afgelegd. In totaal zijn 33 studenten persoonlijk ontmoet. 
Voor een verslag  van deze reis: zie de Nieuwsbrief 2018.  
 

3. Het contact met sponsors 
     We vinden het belangrijk goed contact te houden met onze sponsors. Zoals gebruikelijk ontvingen ze 
een Nieuwsbrief, in december. In 2018 zag de 23e Nieuwsbrief het licht. 
Daarnaast ontvangen ze een ansichtkaart, gestuurd vanuit Roemenië. 
Aan de sponsors van Madalina Danila is in december 2018 de derde voortgangsrapportage gestuurd, 
met informatie over de stand van zaken van dit aparte fonds (zie hierna). 
 

4. Extra activiteiten 
In 2017 waren we weer actief met diverse projecten. 

 
1. Madalina Danila. 
     Voor deze studente Medicijnen is door onze stichting een speciale actie ingezet (zie Jaarverslag 2017, 
Nieuwsbrief 2017 en Nieuwsbrief 2018).  
     In 2018 is nog een bedrag van  € 1.033,- besteed aan ondersteuning van de familie. Die vorm van hulp 
is daarmee gestopt. 
     ZONTA-Club Mergelland heeft zich garant gesteld voor het collegegeld van de studiejaren 2018/2019 
(4e jaar) en 2019/2020 (5e jaar). Ons Madalinafonds zou het 6e jaar voor zijn rekening nemen.  
Maar in oktober 2018 was er een aangename verrassing: door haar goede studieprestaties kreeg 
Madalina vrijstelling van het betalen van collegegeld voor het 4e jaar! Door deze meevaller blijft er een 
reserve in ons fonds; die kunnen we gebruiken om Madalina naar Nederland te laten komen. Het is 
immers een grote wens van haar om haar weldoeners in Nederland persoonlijk te ontmoeten en te 
bedanken.  

 
2. Incontinentiemateriaal.  
     Twee maal is een partij incontinentiemateriaal ter beschikking gesteld aan een bejaardenhuis in Cluj. 
Deze organisatie organiseerde zelf het transport van Nederland naar Roemenië.  
 
3. Tennisrackets en ballen. 

     Enkele sponsors hebben bij hun tennisclub actie gevoerd door overtollige rackets en 
tennisballen te verzamelen. Dank zij hun activiteit konden we in oktober bij de Faculteit Sport 
van de Universiteit in Suceava 23 rackets, 75 tennisballen en een paar gymschoenen bezorgen. 
Evenals vorig jaar wordt dat materiaal gegeven aan armlastige studenten. 
 

 
 



         
 
        Financieel Jaarverslag 

 
Inkomsten 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Vast     17.962,86    14.717,27       8.089,99    12.434,62     10.870,44 
  13.458,93 1) 

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

Rente         208,05        161,63          163,26           37,51            9,10           8,41 

Totaal:    24.695,91  22.183,90     15.262,49   17.791,74   14.805,01  13.467,34 

 

Uitgaven       

Studiebeurzen     17.700,00     16.750,-     16.300,-    14.450,-        9.352,-   10.650,- 

Kosten         811,69      1.073,01          525,50      1.165,61           618,86        701,03 

Kosten DVD -       1.070,47 - -   

Totaal: 18.511,69 18.893,48 16.825,50 15.715,61       9.970,86   11.851,03 

 
 

Madalina-fonds 
 

Inkomsten 2016/2017 2018  Uitgaven 2017 2018 

donaties       5.000,-      ------ collegegeld ‘16/’17          900,-        -- 

   steun aan familie       1.200,- 1.033,- 

Totaal:       5.000,-      ------ Totaal:       2.100,-         1.033,- 

 
 

  

Toelichting : 

1. Voorheen registreerden we of de donaties afkomstig waren van “vaste” dan wel “incidentele” 
donateurs. Dat onderscheid maken we niet meer. 

2. Over de jaren gezien lopen de inkomsten enigszins terug. Dit wordt meer dan gecompenseerd 
door afname van het aantal uitbetaalde studiebeurzen. Mede om die reden is een behoorlijke 
reserve ontstaan. Om die af te bouwen zullen de beurzen m.i.v. het studiejaar 2019/2020 
worden verhoogd. 

3. Madalinafonds: 
Van de ingelegde € 5.000,- is € 3.133,- uitgegeven. Zodat nog € 1.867,- te besteden is. 

 
 

Saldo bank- en spaarrekeningen:  
per    1.1.2018  €   38.943,13 
per 31.12.2018 €   39.468,91   
 
Van het eindsaldo behoort € 1.867,- toe aan het Madalinafonds en € 4.823,03 aan het Reisfonds. 
Deze beide aparte fondsen zaten voorheen niet in de saldi. 


