
      Jaarverslag 2020 

 
1. Bestuur en organisatie 

      Vanwege de coronapandemie was 2020 een bijzonder jaar. Het bestuur heeft slechts éénmaal 
fysiek vergaderd. Uiteraard waren er vele onderlinge contacten via e-mail en telefoon. 
De pandemie was ook de reden dat het bestuur – voor het eerst sinds jaren – geen bezoek aan 
Roemenië gebracht heeft. Zie onder punt 3 voor de contacten met Roemenië. 
 

2. Verleende beurzen 
      In het studiejaar 2019/2020 zijn 48 studenten ondersteund.       
 

3. Contacten met Roemenië     
     Omdat er geen persoonlijk contact mogelijk was met de medewerkers van twee kantoren van de 
Kinderbescherming en de Sociale Dienst van de universiteit Suceava zijn deze instanties uitgenodigd om 
nieuwe kandidaten voor het studiejaar 2020/2021 per e-mail aan te bieden. Daarvan hebben ze gebruik 
gemaakt en 13 namen doorgegeven. Na beoordeling van de persoonlijke brieven van deze studenten zijn 
er 11 door ons op de lijst genomen. 
          
     De studenten hebben een moeilijke periode achter de rug. Het grootste deel van het jaar waren de 
universiteiten gesloten en werden de lessen online gegeven. De meeste studenten verlieten hun 
universiteitsstad en gingen naar “huis”; voor velen is dat een weeshuis, resp. gezinsvervangend tehuis.  
     We hebben alle studenten in het voorjaar én in het najaar gevraagd hoe het ze verging in deze 
omstandigheden. Zo vernamen we welke moeilijkheden ze ondervonden, zoals lawaaiige huisgenoten, 
slechte internetverbindingen en gebrek aan contacten. Velen gaven te kennen aangenaam verrast te zijn 
door onze belangstelling voor hun situatie. 
 

4. Het contact met sponsors 
     Normaal ontvangen onze sponsors in oktober een ansichtkaart uit Roemenië. In 2020 werd die 
noodgedwongen uit Nederland verstuurd. En in december ontvingen ze de 25e (!) Nieuwsbrief. 
 

5.      Madalina Danila.   
     Deze studente Medicijnen, die we sinds haar 2e studiejaar speciaal ondersteund hebben, is in oktober 
haar laatste studiejaar ingegaan. Ook voor dit jaar kreeg ze weer vrijstelling van collegegeld vanwege 
haar uitmuntende studieresultaten. 
     Zonta Club Mergelland had toegezegd garant te staan voor het collegegeld van Madalina. Omdat dit 
meerdere jaren niet hoefde te worden uitgegeven heeft de club besloten Madalina een maandelijkse 
toelage te verstekken in haar laatste studiejaar.   

 
         

Financieel Jaarverslag 
 

Inkomsten 2015 2016 2017 2018  2019 2020 

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

 
11.671,60 Incidenteel       7.099,24      5.319,62      3.925,47 

Rente          163,26           37,51            9,10              8,41        3,15         1,29 

Totaal:     15.262,49   17.791,74   14.805,01    13.467,34 14.180,99 11.672,89 

 

Uitgaven       

Studenten     16.300,-    14.450,-        9.352,-   10.650,- 12.730,40  14.550,- 

Kosten          525,50      1.165,61           618,86        701,03     854,38 1.053,57 

Totaal: 16.825,50 15.715,61       9.970,86   11.351,03    13.584,78    15.603,57 

 
 

 



Madalina-fonds 
 

Inkomsten      2016/’17       2018     2019     2020  Uitgaven     2017     2018    2019   2020 

donaties     5.000,- -----  25,- ----- 
collegegeld,      

toelage, etc.    
          900,-  ----   1.757,- ----- 

     steun aan 
familie 

       1.200,-   1.033,- ---- ----- 

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

 

  

Toelichting : 
 

Saldo bank- en spaarrekeningen:  
per    1.1.2020   €   37.799,- 
per 31.12.2020  €   33.869,-  
 
Van het eindsaldo behoort € 135,- toe aan het Madalinafonds en € 4.323,03 aan het Reisfonds*). 
 
*)  In het verleden ontvingen we van diverse stichtingen donaties “ter vrije besteding”. Hiermee 

konden uitgaven gedaan worden voor zaken die niet binnen de doelstelling van de stichting vielen, 
zoals medische apparatuur, incontinentiemateriaal en transportkosten. 


