
      Jaarverslag 2019 

 
1. Bestuur en organisatie 

      Op 26 februari 2019 is de voorzitter van de stichting, Rud Leunissen, overleden.  
Na de val van het communisme was Rud nauw betrokken bij een groep mensen die van 1991 tot 1994 
enkele malen per jaar naar Roemenië reisde om in een meisjesweeshuis de technische installaties te 
moderniseren.  
      Tijdens die bezoeken merkte Rud dat het voor kinderen die in een weeshuis opgegroeid waren haast 
onmogelijk was om een universitaire studie te volgen. Hij besefte dat er veel intellectuele capaciteit voor 
het land verloren ging. Capaciteit die Roemenië hard nodig zou gaan hebben in de wederopbouw na de 
communistische periode.  
      Nadat hij één meisje op persoonlijke titel had geholpen om te kunnen gaan studeren ontstond het 
idee om een stichting op te richten, het Hulpfonds Jongeren Roemenië. Met als motto: ÉCHTE HULP IS 
INVESTEREN IN MENSEN. Deze stichting koos duidelijk een andere lijn dan de meeste andere 
hulporganisaties; die hadden bijna alle als doel om hulpgoederen naar Roemenië te brengen. 
 
      Met hart en ziel heeft Rud zich steeds ingezet voor “zijn” stichting. Dat bleef niet onopgemerkt; in 
2011 ontving hij hiervoor een Koninklijke Onderscheiding. En in 2014 viel hem de eer ten deel om uit 
handen van de Roemeense Ambassadeur in Nederland een oorkonde te ontvangen als dank voor de 

“waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de Roemeens-Nederlandse  
betrekkingen en het bevorderen van een positief imago van Roemenië in het  
Koninkrijk der Nederlanden”. 
 

      Ondanks zijn gevorderde leeftijd was Rud tot op het laatst sterk betrokken bij de stichting die hij in 
1994 oprichtte en waarvan hij steeds voorzitter is geweest.  
 

           In de ontstane vacature in het bestuur is voorzien doordat bestuurslid George van Neijenhoff  
voorzitter is geworden. En als nieuw bestuurslid is Alfons Graven aangetreden. Hij bekleedt het 
penningmeesterschap. 
 

2. Verleende beurzen 
      In het studiejaar 2018/2019 zijn 44 studenten effectief ondersteund. Dit aantal is wat lager dan 
gebruikelijk, vrnl. te wijten aan een communicatiestoornis met de universiteit van Suceava. Gezien dit 
feit, en mede gelet op de relatief grote reserve van het fonds, is besloten om de beurzen te verhogen. In 
het studiejaar 2019/2010 is ligt het aantal studenten wat hoger, ca. 50. 
      Sedert de invoering van de euro bestond de beurs uit een bedrag van € 200,- (4 termijnen van € 50,-). 
Ingaande het studiejaar 2019/2010 ontvangen de studenten € 300,-, (2 termijnen van € 150,-). 
      Er is nog een verandering die we recent ingevoerd hebben. De studenten moeten bij de aanvraag 
voor een studiebeurs een persoonlijke brief sturen. Met daarin de gegevens over de omstandigheden 
waarin ze zijn opgegroeid, hun actuele situatie, hun ambities, e.d. 
 

3. Reis naar Roemenië     
     De jaarlijkse reis naar Roemenië is gemaakt door de voorzitter en de secretaris. Voor de eerste keer is 
de reis per vliegtuig gemaakt. Zo kon de trip met een week bekort worden. Het nadeel van vliegen is dat 
er weinig spullen meegenomen kunnen worden. Maar Roemeense vrienden hebben dit voor ons 
opgelost. Die hebben 35 laptops, 15 tennisrackets met ballen, een doos cosmetica en presentjes voor de 
studenten naar Roemenië vervoerd. 
      We zijn er weer in geslaagd om een dertigtal studenten te ontmoeten. Voor een uitgebreider 
reisverslag, met details over deze ontmoetingen: zie Nieuwsbrief 2019.   
 

4. Het contact met sponsors 
     Zoals gebruikelijk ontvingen onze sponsors in oktober een ansichtkaart uit Roemenië en in december 
de Nieuwsbrief 2019. 
      Aan de sponsors van Madalina Danila werd in november de 4e voortgangsrapportage over dit project 
gestuurd, vergezeld van een uitnodiging voor een bijeenkomst met deze Roemeense studente (zie 
hierna, punt 5.1).  



5. Extra activiteiten 
 
1. Madalina Danila.      
      Met deze Roemeense studente Medicijnen gaat het bijzonder goed. Ze heeft in de zomer het 4e 
studiejaar met zulke goede punten afgesloten dat ze ook over het 5e jaar kwijtschelding van collegegeld 
heeft gekregen. Bovendien wist ze een Europese beurs te verkrijgen om van september t/m januari in 
Amiens (Frankrijk) te gaan studeren. Omdat die beurs onvoldoende was voor reizen en levensonderhoud 
heeft zij uit ons Madalina-fonds een maandelijkse toelage van € 300,- ontvangen. 
      In november hebben we haar uitgenodigd om vanuit Amiens een weekend naar Nederland te komen. 
Zo kon ze een ontmoeting hebben met de sponsors die haar studie mogelijk hebben gemaakt. 
Voor een verslag: zie Nieuwsbrief 2019. 
 
2. Laptops        

       In 2017 werd een succesvolle actie gevoerd om gebruikte laptops in te zamelen voor Roemeense 
studenten. Deze actie is in 2019 herhaald. Na een oproep in de lokale krant werden 45 laptops 
aangeboden. Daarvan zijn er 35 geschikt bevonden. Die zijn bij Roemeense studenten terechtgekomen. 
 
3. Tennisrackets en ballen. 

           Door enkele sponsoren werden 15 tennisrackets en ballen verzameld. Die zijn weer afgeleverd bij de 
Faculteit voor Sport in Suceava. Evenals vorige jaren wordt dat materiaal gegeven aan armlastige 
studenten.  

 
        Financieel Jaarverslag 

 
Inkomsten 2014 2015 2016 2017 2018  2019 

Vast    14.717,27       8.089,99    12.434,62     10.870,44 
  13.458,93     14.177,84 1) 

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

Rente        161,63          163,26           37,51            9,10              8,41        3,15 

Totaal:  22.183,90     15.262,49   17.791,74   14.805,01    13.467,34 14.180,99 

 

Uitgaven       

Studenten     16.750,-     16.300,-    14.450,-        9.352,-   10.650,- 12.730,40 

Kosten      1.073,01          525,50      1.165,61           618,86        701,03     854,38 

Kosten DVD       1.070,47 - -    

Totaal: 18.893,48 16.825,50 15.715,61       9.970,86   11.351,03    13.584,78 

 
 

Madalina-fonds 
 

Inkomsten      2016/2017    2018 2019  Uitgaven 2017 2018 2019 

donaties      5.000,-     ------ 25,- Coll.geld, toelage, etc. 900,- --- 1.757,- 

    steun aan familie 1.200,- 1.033,-    --- 

Totaal: 5.000,- ------ 25,- Totaal:  2.100,-  1.033,-  1.757,- 

 

  

Toelichting : 
1) Voorheen registreerden we of de donaties afkomstig waren van “vaste” dan wel “incidentele” 

donateurs. Dat onderscheid maken we niet meer. 
2. Op initiatief van Rud Leunissen zelf werd bij zijn overlijden een donatie gevraagd voor de stichting, in 

plaats van bloemen. Er werd  € 635,50 overgemaakt. 
3. Opmerkelijk was een donatie in maart van € 1.020,- , afkomstig van een onbekende donateur. 
4. Voorzitter en secretaris ontvingen elk € 250,- als tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten van hun 

reis naar Roemenië in oktober. Dit werd betaald uit het Reisfonds van de stichting. 
5. Madalinafonds: van de beschikbare € 5.025,- is nu € 4.890,- uitgegeven. Zodat nog € 135,- te besteden is. 

 



Saldo bank- en spaarrekeningen:  
per    1.1.2019   €   39.468,91  
per 31.12.2019  €   37.799,12  
 
Van het eindsaldo behoort € 135,- toe aan het Madalinafonds en € 4.323,03 aan het Reisfonds.  


