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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 2021 is een succesvol jaar geweest, ondanks alle Covid-19 
beperkingen. 
De inzet van de lokale smeden is goed doorgezet, waardoor we vele, 
vele paarden hebben kunnen voorzien van hoefbeslag en mede 
dankzij een aantal Facebookacties ook van hooi gedurende de 
winter. 
Dankzij de tomeloze inzet van een aantal vrijwilligers is met name 
online erg veel bereikt qua fondsenwerving. De inzet van de veiling 
online en de hooi-acties hebben in 2021 een goede kasstroom laten 
zien. 
Daarnaast was het, weliswaar binnen de Corona beperkingen, een 
absolute verlichting om in september zelfs weer een verkoopdag te 
kunnen organiseren. Ondanks kritiek van een enkeling op het feit dat 
we dit alleen konden realiseren met inzet van de check op de Corona 
QR code, was het een mooie dag om weer eens goed in contact te 
komen met onze vrijwilligers en de mensen die ons werk willen 
steunen. 
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     Voorzitter 
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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 oliebollen 
verkopen, collectebussen bij dierenartsen etc. 
Werving van donateurs 
Tweede hands verkoopdagen 
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 € 1100 in de 
boeken bijschrijven. 
 

mailto:info@roemeensepaardeninnood.nl


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 Zoals reeds in het vorige financiële verslag aangegeven, hebben we 
dankzij de reserves die we hadden, de projecten dit jaar op peil 
kunnen houden. 
Over 2021 halen we dan weliswaar een negatief resultaat dat ten 
laste wordt gebracht van het eigen vermogen, maar daarvoor dient 
die ook. 
De aanwezige liquide middelen stellen ons in staat ook in 2022 het 
bestaande ondersteuningsniveau te handhaven. 
 
 

Uitzicht voor 2022 De stichting is administratief gevestigd in Otterlo. Voor de opslag van 
alle ingezamelde spullen is een ruimte verkregen in Klarenbeek.  
 
In samenwerking met Manege Voorst, in de verwachting nu dat de 
Covid-beperkingen dit jaar tot na de zomer zeer gering zullen zijn, 
kunnen dit jaar weer meerdere verkoopdagen worden verzorgd. 
 
Als onze trouwe fans zo actief betrokken blijven als ze tot nu toe zijn 
geweest, dan kan onze stichting ook in 2022 voor een flink aantal 
paarden weer het verschil maken. 
 

  



 

 

Balans per 31 december 2021 (in €) 
 

 

Liquide middelen  Kas 
  Kas 
  Bank 
                                           Kruisposten 

€    484 
€        6 (30 lei) 
€   8.135 
€   239
  

 
Totaal activa 
 

 
€   8.864 

 Kortlopende schulden 
                                        Vermogen 

 
€  8.864 

 
Totaal passiva 
 

 
€  8.864 

 

     

Staat van Baten en Lasten 2021 (in €) 
 

 

Baten  Donaties 
         Activiteiten  
         Giften   
                                           Fondsen 

€   2.943 
€  10.096 
€   3.000 
€     

 
Som der Baten 
 

 
€ 16.039 

Lasten  Projecten  
                                          Vodka 

€  16.186 
€       437
  

                                           Werving 
                                           Kosten Beheer 
                                           Huur 
 

€       408 
€      1.085 
€       1.500 

 
Som der Lasten 
 

 
€ 19.616 

 
Resultaat (negatief) 
 

 
-/- €   3.377 

 


