Publicatie 2016 Stichting Roemeense Paarden in Nood
Naam stichting
KVK
Bezoekadres
E-mail
Doelstelling

Beleidsplan

Dagelijks bestuur
Voorzitter
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Beloningsbeleid

Activiteiten

Resultaat bestemming

Stichting Roemeense Paarden in Nood
082 068 20
Zutphenseweg 35
7382 AK Klarenbeek
info@roemeensepaardeninnood.nl
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.
We continueren de ondersteuning en opleiding van inmiddels 3 lokale
hoefsmeden op 3 projecten.
Een van de 3 kan inmiddels voor een groot deel in eigen
levensonderhoud voorzien en met financiële ondersteuning een lokaal
project voortzetten zonder dat we daar met eigen hoefsmeden nog
naar toe hoeven.
De andere 2 zijn naar verwachting ergens in 2017 zover dat ze
zelfstandig het project kunnen voortzetten.

M.A.M. Leenaars
M. Visscher
M. Daggelders
De stichting kent geen beloningen toe aan bestuursleden of
deelnemers aan projecten in Roemenië. Daar waar kosten worden
gedeclareerd, wordt een redelijke vergoeding toegekend.
Fondsenwerving in Nederland door deelname aan diverse
manifestaties (Paard & Erfgoed , lokale markten, etc.)
Fondsenwerving in Nederland met eigen acties zoals kerstkaarten,
oliebollen, collectebussen bij dierenartsen etc.
Werving van donateurs.
Stalverkoop van 2de hands paardenspullen
Digitaal adoptieplan
Het resultaat van 2016 is ten laste gebracht van het eigen vermogen
dat is gedaald van eind 2015 € 6420 naar eind 2016 € 5539 (het
verschil van € 1 komt door afronding).

Balans per 31 december 2016 (in €)
Liquide middelen

Kas
Kas
Bank
Kruisposten/Vorderingen

Totaal activa

€ 486
€
30 (131 lei)
€ 3.126
€ 1.897
€ 5.539

Kortlopende schulden
Vermogen
Totaal passiva

€
€ 5.539
€ 5.539

Staat van Baten en Lasten 2016 (in €)
Baten

Donaties
Activiteiten
Giften

Som der Baten
Lasten

€ 3.491
€ 5.171
€ 2.207
€ 10.869

Projecten Boekarest
Project Vodka
Project Magurele
Werving
Kosten Beheer

€
€
€
€
€

5.815
1.544
2.884
386
1.120

(met name bankkosten en ICT)

Som der Lasten

€ 11.749

Resultaat

€ - 880

