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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 2022 is een jaar geweest van een aantal noodgedwongen, grotere 
beslissingen. 
 
De gehouden verkoopdagen na de coronasluiting waren geen succes; 
de opkomst lag behoorlijk lager dan voor Corona en de verkopen per 
bezoeker lagen ook een stuk lager. 
Daarnaast is de kwaliteit van het ingezamelde tweedehands 
materiaal minder geworden. En als derde speelt nog mee dat we de 
opslag van de spullen op een ander adres moesten gaan organiseren 
waarvoor huur moet worden betaald. 
 
Alles afwegende heeft dit geleid tot het opzeggen van de huur van de 
opslag en het stopzetten van onze stalverkopen. 
 
Wel zullen de veilingen worden doorgezet in 2023, maar we moeten 
op zoek naar andere vormen van financiering. 
 
2023 zal in het teken staan van deze zoektocht. 

Dagelijks bestuur 
     Voorzitter 
     Secretaris 
     Penningmeester 

 
M.A.M. Leenaars 
M. Visscher 
M. Daggelders 

Beloningsbeleid De stichting kent geen beloningen toe aan bestuursleden of 
Nederlandse 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 
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 een aantal soms zeer fraaie giften van in 
totaal € 2300 in de boeken bijschrijven. 
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Alle donateurs en gulle gevers bedanken wij zeer voor hun bijdragen. 
Alle vrijwilligers bedanken wij zeer voor de nimmer aflatende inzet 
tijdens dit afgelopen jaar. 
 
 

Resultaat bestemming Ook dit jaar hebben we de reserves aangesproken om in Roemenië 
onze activiteiten te laten doorgaan. 
 
Over 2022 halen we ook 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 2023 een 
ondersteuningsniveau te handhaven, maar andere inkomsten 
moeten wel gaan zorgen voor aanvulling van het budget.. 

Uitzicht voor 2023 De bestaande activiteiten worden doorgezet in 2023, maar we 
moeten op zoek naar nieuwe fondsenwerving. 
 
Ook in 2023 kunnen we voor een flink aantal paarden in ons 
werkgebied in Roemenië het verschil maken. 
 
We staan echter wel op een kantelpunt als het gaat om voldoende 
fondsenwerving om continuïteit te realiseren. 

  



 

 

Balans per 31 december 2022 (in €) 
 

 

Liquide middelen  Kas 
  Kas 
  Bank 
                                           Kruisposten 

€    
€          6 (30 lei) 
€   5.637 
€   
  

 
Totaal activa 
 

 
€   5.643 

 Kortlopende schulden 
                                        Vermogen 

€      528 
€  5.115 

 
Totaal passiva 
 

 
€  5.643 

 

     

Staat van Baten en Lasten 2022 (in €) 
 

 

Baten  Donaties 
         Activiteiten  
         Giften   
                                           Fondsen 

€   3.376 
€   8.771 
€   2.624 
€     

 
Som der Baten 
 

 
€ 14.771 

Lasten  Projecten  
                                         

€  13.690 
  

                                           Werving 
                                           Kosten Beheer 
                                           Huur 
 

€     2.721 
€        595 
€     1.513 

 
Som der Lasten 
 

 
€ 18.519 

 
Resultaat (negatief) 
 

 
-/- €   3.748 

 


