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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 2018 zijn bestaande projecten voortgezet in een levensvatbare 
lokale economische activiteit met slechts geringe steun van de 
stichting.  
Het project in Magurele is niet levensvatbaar gebleken omdat het 
niet gelukt is een lokale hoefsmid te vinden. Voorbereidingen zijn 
getroffen om in Noord-Oost Roemenië een project te gaan starten. 
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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 kerstkaarten, 
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. 
Omdat we met de activiteiten gaan verschuiven naar Noord-Oost 
Roemenië en Magurele niet levensvatbaar is gebleken, dient het 
digitale adoptieplan te worden herijkt in 2019. 

Resultaat bestemming In 2018 is er een extra bezoek geweest van voorzitter Miryam aan 
Roemenië ter voorbereiding van en controle op de projecten. 
In de kosten valt verder op een boete die betaald moest worden 
omdat op de site een foto was geplaatst waarvan klaarblijkelijk het 
portretrecht lag bij een organisatie die geen goede doelen steunde. 
 
In 2018 is € 1238 meer besteed dan aan ontvangsten is gerealiseerd. 
Dit bedrag is ten laste gegaan van het eigen vermogen. 
 
In 2019 wordt het 10-jarig bestaan van de stichting gevierd waarbij 
wordt gestreefd dit budget neutraal te doen met de hulp van 
speciale acties en/of donaties. 
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Balans per 31 december 2018 (in €) 
 

 

Liquide middelen  Kas 
  Kas 
  Bank 
                                  Kruisposten/Vorderingen 

€    797 
€      42 (195 lei) 
€  7.031 
€      72  
  

 
Totaal activa 
 

 
€  7.942 

 Kortlopende schulden 
                                        Vermogen 

€     
€ 7.942 

 
Totaal passiva 
 

 
€ 7.942 

 

     

Staat van Baten en Lasten 2018 (in €) 
 

 

Baten  Donaties 
         Activiteiten  
         Giften   

€   2.183 
€ 10.793 
€   4.493 

 
Som der Baten 
 

 
€ 17.469 

Lasten  Projecten Murgeni 
                                           Project Vodka 
                                           Project Frumusani 
                                            

€   8.141 
€   1.685 
€   6.261 
  

                                           Werving 
                                           Kosten Beheer 
                                                          (met name bankkosten en ICT) 

€      788 
€     1.832 

 
Som der Lasten 
 

 
€ 18.707 

 
Resultaat 
 

 
€  -1.238 

 


