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Stichting Roemeense Paarden in Nood
082 068 20
Egypte 3 6731BM Otterlo
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 2020 is het jaar anders verlopen dan gepland door de Covid-19
crisis. Een gepland bezoek in het voorjaar ging niet door en ook
bezoek in het najaar bleek door de tweede golf onmogelijk.
Omdat ook de stalverkopen geen doorgang konden vinden, is door
de stichting de bakens verzet en zijn online veilingen georganiseerd
om fondsen te verwerven.
Door de omstandigheden gedwongen zijn er in dit jaar lokaal
uitgebreide acties gestart waarbij vele paarden en hun eigenaren zijn
geholpen. Alle moeite van de afgelopen jaren betaalde zich hier ook
uit toen bleek dat de hoefsmeden zelfstandig het project in de regio
Vaslui konden voorzetten. We hebben daarnaast ook hooi ingekocht
lokaal om te verstrekken aan de paarden(eigenaren) om ze de winter
door te helpen.
In 2021 is het de bedoeling meer dan in het verleden lokaal te
werken en de grotere bezoeken iets terug te schroeven zodat nog
meer van de verkregen fondsen lokaal kunnen worden ingezet.
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 manifestaties
Fondsenwerving in Nederland met eigen acties zoals oliebollen
verkopen, collectebussen bij dierenartsen etc.
Werving van donateurs.
Online veiling van 2de hands paardenspullen
Digitaal adoptieplan.
De veilingen online, ondanks dat ze zeer arbeidsintensief zijn voor de
vrijwilligers, hebben een goede opbrengst laten zien, net als de acties
met koop een baal hooi en steun virtueel een werkpaard.
Daarnaast mochten wij 2 fraaie giften van in totaal € 3500 in de
boeken bijschrijven.
Alle donateurs en gulle gevers bedanken wij zeer voor hun bijdragen.
Alle vrijwilligers bedanken wij zeer voor de nimmer aflatende inzet,
ook in dit door Covid-19 raar verlopen jaar.

Resultaat bestemming

Het resultaat van 2020 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en
ingezet in 2021.
Door het aanpassen van de plannen i.v.m. Covid-19 en de
onzekerheid over het wel of niet kunnen verwerven van fondsen, is
behoudend gepland dit jaar.

Uitzicht voor 2021

Door de verkregen grote giften en het grote succes van de actie
“doneer voor balen hooi” is het resultaat dit jaar te hoog. De
stichting wil een zekere buffer behouden om onverwachte dingen te
kunnen opvangen en een mate van continuïteit voor onze projecten
te creëren.
Een verdere groei van het vermogen is daarom minder gewenst en
we zijn voornemens in 2021 de groei van dit jaar extra in te zetten in
Roemenië.
De stichting is administratief gevestigd in Otterlo. Voor de opslag van
alle ingezamelde spullen is een ruimte verkregen in Klarenbeek. Daar
kunnen geen stalverkopen worden gehouden, maar aan een
oplossing daarvoor wordt gewerkt. Het is daarnaast nog maar de
vraag wat er in het eerste halve jaar van 2021 kan worden
georganiseerd.
De online veilingen hebben echter voldoende potentieel om in 2021
een gemis aan stalverkopen voorlopig op te kunnen vangen.

Balans per 31 december 2020 (in €)
Liquide middelen

Kas
Kas
Bank

Totaal activa

€ 191
€
6 (30 lei)
€ 12.366

€ 12.563
Kortlopende schulden
Vermogen

Totaal passiva

€ 120
€ 12.443
€ 12.563

Staat van Baten en Lasten 2020 (in €)
Baten

Donaties
Activiteiten
Giften
Fondsen

Som der Baten
Lasten

€ 2.064
€ 6.004
€ 4.148
€
€ 12.216

Projecten Murgeni
Project Vodka
Project Ivesti

€ 5.539
€ 1.750

Werving
Kosten Beheer

€
€

232
851

Som der Lasten

€ 8.372

Resultaat

€ 3.844

