
    Activa en Passiva 2018. 

Activa per 31-12-2018;                               Passiva per 31-12-2018; 

Inventaris:                               € 4.000,-      Eigen vermogen                       € 34.212,- 

Voorraad goederen:              € 8.000,- 

Dagwaarde bedrijfswagen:  € 6.400,- 

Dagwaarde aanhangwagen € 1.000,-   

Contanten in kas                   €    100,-  

Bedrag op de bank                 14.712,-                                                                                           

_____________________________       ________________________________ 

Per 31-12 2018                     € 34.212,-      per 31-12-2018                        € 34.212,-              

                                                  =======                                                           ======= 

Verantwoording  t.a.v. de activa 

Wij hebben als stichting nauwelijks bezittingen. Alles wat we bezitten kwam binnen via giften.  De 

gemeenschap rondom ons heen was ons zeer welwillend in het doneren van spullen voor Roemenië, 

spullen voor eigen verkoop om onze doelen in Roemenië te financieren en ook ons te voorzien van 

de noodzakelijke inventaris. Daarnaast komt er ook een grote hoeveelheid binnen om als noodhulp 

te verstrekken aan de allerarmsten in Roemenië via onze Roemeense partner, de “Asociatia Pro 

Familia Sighisoara” (APFS) en er werden tevens goederen verzonden die niet tot noodhulp hoeven te 

worden gerekend en die dan ook op dezelfde basis worden verkocht in hún “kringloopwinkel voor 

het goede doel, Maxima”.  Dit leverde drie arbeidsplaatsen op (werk is schaars in Roemenië) én de 

winst ging voor 100% naar de APFS die daarmee weer ter plaatse, zowel eigen projecten als ook 

andere stichtingen, kerken en individuele gezinnen ondersteunden. 

Het pand dat we mochten gebruiken van Hollands Kroon, de voormalige basisschool de MARSKE 

hadden we op basis van anti- kraak en behoorde dus niet tot ons vermogen. We hoefden slechts de 

kosten van de energie betalen en werd beschouwd als ook de huur.  

V. Omdat praktisch alle inventaris geschonken is en eigenlijk altijd tweede hands is hebben we een 

schatting moeten maken wat betreft de waarde ervan.  We hebben het daarmee bepaald op 4.000 

euro (maximaal). 

V. De goederen die wij gedoneerd kregen gingen zoals al vermeld meerdere kanten op. WE hadden 

goederen voor eigen verkoop waarmee we zelf projecten ondersteunen Deze projecten kunt u terug 

vinden in het financiële overzicht 2018 en in de actuele verslag over 2018. Ook op onze facebooksite 

“Stichting Netwerk Roemenië kunt u vele verslagen van ons vinden. Daarnaast ging een groot deel 

van deze goederen na gecontroleerd en eventueel hersteld te zijn naar Roemenië voor donatie of 

verkoop om financiën te genereren voor de partners ter plaatse. De waarde van de goederen die we 

op 31 december 2018 in ons gebouw hadden schatten we op € 8.000,- 

V. onze bedrijfswagen, met bouwjaar van 2010, een Iveco 35S13. V met als kenteken 8-VZK-48. 

had een aanschafprijs volgens de RDW van € 46.200,-. Bij het opvragen van een waardebepaling 



bij het RDW kon “geen waarde bepaald” worden. Uitgaande van auto’s van hetzelfde type en 

hetzelfde bouwjaar kwam de gemiddelde waarde op € 6.400.- 

 

V, De aanhangwagen die de SNR in 2017 heeft gedoneerd gekregen van het bedrijf Ten Hove 

Advice & Support B.V. uit Westerland was op dat moment afgeschreven. De aanschafprijs in 2012 

bedroeg € 4.110,- We denken dat de eventuele verkoopopbrengst nu € 1.000,- (maximal) zal zijn. 

 

V. Verder hadden we nog aan kas/ wisselgeld een vast bedrag van € 100,- contant.  

 

V. Op de bank hadden we op 31 december 2018 een positief saldo van € 14.212,-  

 

Verantwoording t.a.v. de passiva 

Wat betreft de passiva, we hadden geen schuld op 31 december 2018 waarmee al het vermogen 

eigen vermogen is.  

 

                                                      =================== 

 


