
Publicatie 2019 Stichting Roemeense Paarden in Nood 

Naam stichting Stichting Roemeense Paarden in Nood 

KVK 082 068 20 

Bezoekadres Egypte 3   6731BM Otterlo 

E-mail info@roemeensepaardeninnood.nl 

Doelstelling Het verlenen van hulp aan Roemeense werk- en zwerfpaarden. 
Financieel en/of materieel ondersteunen van bestaande projecten 
die het welzijn van Roemeense werkpaarden verbeteren. Het 
opzetten van eigen hulpprojecten. 

Beleidsplan In 2019 zijn bestaande projecten voortgezet in een levensvatbare 
lokale economische activiteit met slechts geringe steun van de 
stichting.  
Het project in Murgeni is voortgezet en in Ivesti is een pilot gedaan 
die goed is verlopen. 
Tevens is in de dierentuin van Barlad weer een dag ondersteuning 
verleend. Zo ook is bij de shelter Tei-Toboc in Boekarest weer 
ondersteuning verleend. 

Dagelijks bestuur 
     Voorzitter 
     Secretaris 
     Penningmeester 

 
M.A.M. Leenaars 
M. Visscher 
M. Daggelders 

Beloningsbeleid De stichting kent geen beloningen toe aan bestuursleden of 
deelnemers aan projecten in Roemenië. Daar waar kosten worden 
gedeclareerd, wordt een redelijke vergoeding toegekend. 

Activiteiten Fondsenwerving in Nederland door deelname aan manifestaties  
Fondsenwerving in Nederland met eigen acties zoals oliebollen, 
collectebussen bij dierenartsen etc. 
Werving van donateurs. 
Stalverkoop van 2de hands paardenspullen 
Digitaal adoptieplan.  
 
De stalverkoop is de grootste bron van inkomsten maar er kwamen 
ook zeer mooie giften binnen. 
Daarnaast is een fonds aanvraag ingediend en deze is verstrekt voor 
continuering van het project in Ivesti. 
 
Tevens is het 10-jarig bestaan van de stichting gevierd in dit jaar, 
waarbij onze voorzitter voor haar jarenlange vrijwilligerswerk (in 
totaal nu 36 jaar, waarvan de laatste 10 jaar bij deze stichting) 
koninklijk is onderscheiden tijdens een verrassingsbezoek van de 
burgemeester van Voorst. 
 
In 2019 is er een extra bezoek geweest van voorzitter Miryam aan 
Roemenië om samen met een aantal vrijwilligers een film te maken 
van de werkzaamheden die worden verricht. De resultaten daarvan 
worden in kwartaal 1 van 2020 verwacht. 
Dit is tevens de reden voor de hoger uitgevallen wervingskosten tov 
2018 
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Resultaat bestemming Het resultaat van 2019 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en 
ingezet in 2020. 
 

Uitzicht voor 2020 De stichting is noodgedwongen meeverhuisd naar het nieuwe adres 
van de voorzitter in Otterlo. 
Dit betekent dat de aanwezige ruimte voor de ondersteuning van de 
stalverkopen is weggevallen en dat vervangende ruimte moet 
worden gezocht om de stalverkopen te kunnen continueren. 
 
Deze zoektocht heeft nog geen ruimte opgeleverd en dit bedreigt de 
fondsenwerving voor 2020 via de stalverkopen. Een groot punt van 
aandacht. 
 
 

  



 

 

Balans per 31 december 2019 (in €) 
 

 

Liquide middelen  Kas 
  Kas 
  Bank 
                                  Kruisposten/Vorderingen 

€    594 
€        7 (30 lei) 
€  8.085 
€      25  
  

 
Totaal activa 
 

 
€  8.711 

 Kortlopende schulden 
                                        Vermogen 

€    111 
€ 8.600 

 
Totaal passiva 
 

 
€ 8.711 

 

     

Staat van Baten en Lasten 2019 (in €) 
 

 

Baten  Donaties 
         Activiteiten  
         Giften   
                                           Fondsen 

€   2.176 
€ 10.765 
€   3.080 
€    2.000 

 
Som der Baten 
 

 
€ 18.021 

Lasten  Projecten Murgeni 
                                           Project Vodka 
                                           Project Ivesti 
                                            

€   7.288 
€   1.685 
€   5.378 
  

                                           Werving 
                                           Kosten Beheer 
                                                          (met name bankkosten en ICT) 

€     1.822 
€     1.191 

 
Som der Lasten 
 

 
€ 17.364 

 
Resultaat 
 

 
€     657 

 


