
      Jaarverslag 2021  

 
 

1. Bestuur en organisatie 
      Het jaar 2021 verliep voor de stichting in veel opzichten vergelijkbaar met 2020. Omdat er door 
vanwege de coronapandemie weer geen bezoek aan Roemenië werd gebracht was er maar één echte 
bestuursvergadering. Des te intensiever was er overleg via telefoon en e-mail.  
 

2. Verleende beurzen 
      In het studiejaar 2020/2021 zijn 55 studenten ondersteund.       
 

3. Contacten met Roemenië     
     Evenals vorig jaar werden nieuwe kandidaten per e-mail voorgedragen door de Kinderbescherming 
(provincies Botoşani en Suceava), de Sociale Dienst van een universiteit (Suceava) en de directie van een 
opleiding Verpleegkunde (Botoşani). Deze kandidaten sturen vervolgens hun aanvraag door middel van 
een persoonlijk brief waarin ze hun situatie beschrijven en de aanvraag motiveren. Na beoordeling 
hiervan ontvangt de student rechtstreeks onze beslissing. En het verzoek een inschrijvingsbewijs van de 
universiteit of opleiding te sturen aan onze contactpersoon in Roemenië. Zodra die het document heeft 
ontvangen krijgen wij bericht en wordt de helft van de beurs overgemaakt, rechtstreeks op de 
bankrekening van de student. Halverwege het studiejaar herhaalt zich deze procedure. 
          
     Een vast onderdeel van onze communicatie met de studenten is dat ze ons ervan op de hoogte 
houden hoe het met hen gaat. Niet alleen wat betreft de studie, maar ook over hen persoonlijk. Dit leidt 
niet zelden tot intensieve mailwisseling, waarin de studenten heel openhartig vertellen over hun 
persoonlijk leven en duidelijk maken hoe geweldig ze het vinden dat ze door onbekende mensen worden 
ondersteund.  
 

4. Het contact met sponsors 
     Alle 46 sponsors ontvingen in december de jaarlijkse Nieuwsbrief van de stichting. Waarin, zoals 
gebruikelijk, alle informatie over de stichting, nieuws over de studenten en over ontwikkelingen in 
Roemenië. 
 

5.      Madalina Danila.  
     Deze studente Medicijnen, die we speciaal ondersteund hebben, is in 2021 afgestudeerd. Ze heeft een 
opleidingsplaats gekregen op de afdeling Eerste Hulp van het universiteitsziekenhuis in haar woonplaats 
Iaşi. Daarmee is een succesvol einde gekomen aan deze speciale sponsoring die kon gebeuren dankzij de 
extra donaties van een groot aantal donateurs, w.o. de Zonta Club Mergelland. 

 
 

6.     Financieel Jaarverslag 

 
Inkomsten 2016 2017 2018  2019 2020 2021 

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

 

11.671,60 11.741,61 
Incidenteel      5.319,62      3.925,47 

Rente           37,51            9,10              8,41        3,15         1,29         1,07 

Totaal:   17.791,74   14.805,01    13.467,34 14.180,99 11.672,89    11.742,68 

 

Uitgaven       

Studenten    14.450,-        9.352,-   10.650,- 12.730,40  14.550,-      16.500,- 

Kosten      1.165,61           618,86        701,03     854,38 1.053,57      843,98 

Totaal: 15.715,61       9.970,86   11.351,03    13.584,78      15.603,57    17.343,98 

 
 



 
 
 
Madalina-fonds 

 
Inkomsten      2016/’17       ‘18     ‘19     ‘20    ‘21  Uitgaven     2017     ‘18    ‘19   ‘20  ‘21 

donaties     5.000,- -----  25,- ----- -----  collegegeld, toelage           900,-  ----   1.757,- ---- ---- 

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

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

 

  

 
Saldo bank- en spaarrekeningen:  
per       1.1.2021   €   33.869,- 
per   31.12.2021  €   28.259,23  
 
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. 


