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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.
In 2017 zijn 2 eigen projecten voortgezet in een levensvatbare lokale
economische activiteit met slechts geringe steun van de stichting.
Locaties Murgeni en Frumusani.
In dit jaar is gestart met een project in Galati, maar het werven van
een lokale hoefsmid is niet gemakkelijk.

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
Hierbij is de stalverkoop zeer succesvol en groter en groter gegroeid
door de jaren heen. We zijn bezig dit ook in België op te zetten, maar
de eerste test is niet succesvol geweest.
Het resultaat van 2017 is gereserveerd voor de verdere opstart van
het nieuwe project in Galati, Oost Roemenië mits een lokale hoefsmid
kan worden gevonden en opgeleid.

Balans per 31 december 2017 (in €)
Liquide middelen

Kas
Kas
Bank
Kruisposten/Vorderingen

Totaal activa

€ 768
€
7 (34 lei)
€ 5.913
€ 2.491
€ 9.179

Kortlopende schulden
Vermogen
Totaal passiva

€
€ 9.179
€ 9.179

Staat van Baten en Lasten 2017 (in €)
Baten

Donaties
Activiteiten
Giften

Som der Baten
Lasten

€ 2.623
€ 12.566
€ 3.412
€ 18.601

Projecten Murgeni
Project Vodka
Project Frumusani
Project Galati
Werving
Kosten Beheer

€
€
€
€
€
€

5.733
1.684
1.460
4.251
935
895

(met name bankkosten en ICT)

Som der Lasten

€ 14.958

Resultaat

€ 3.643

