
Activa en Passiva 2019. 

Activa per 31-12-2019;                               Passiva per 31-12-2019; 

Inventaris:                               € 5.500,-     Lening PKN- kerk Wieringen    € 2.200,- 

Voorraad goederen:              € 1.000,-      Eigen vermogen                       € 14.684,- 

Dagwaarde bedrijfswagen:  € 5.400,- 

Dagwaarde aanhangwagen €    750,-   

Contanten in kas                   €    100,-   

Geld op de bank                    € 4.134,-                                                                                       

_____________________________       ________________________________ 

Per 31-12 2019                     € 16.884,-      per 31-12-2019                        € 16.884,-              

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

 

Verantwoording  t.a.v. de activa 

Wij hebben als stichting nauwelijks bezittingen. 

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. Op 31 maart heeft de 

laatste activiteit plaats gevonden en vanaf 1 april zijn we bezig geweest het pand te ontruimen. Het 

merendeel van de gedoneerde goederen is in twee keer per vrachtwagen naar Roemenië naar onze 

partners, de Asociatia Pro Familia Sighisoara gegaan. De overgebleven artikelen zijn naar andere 

organisaties die voor het goede doel werken gegaan en een deel naar de vuilstort.  

V. Wel is er vrij kort na ons vertrek uit “de Marske” door de Protestantse Kerk Wieringen een 

gebouw aangekocht waar wij, na verbouwing naar hoe wij dat wensten, als Stichting Netwerk 

Roemenië mogen gaan huren. Op de tweede verdieping is een deel van de inventaris opgeslagen 

maar de waarde daarvan is moeilijk te bepalen omdat ook dit voor 99% en meer bestaat uit reeds 

gebruikte goederen waarvan de waarde niet is aan te geven. Wel is er een keuken aangeschaft voor 

het bedrag van € 3.500,- voor ons nieuwe gebouw.  Totaal komen we dan op bedrag welke we 

bepaald hebben op 5.500 euro. 

V. Later in het jaar hebben we het gebruik van een schuur aangeboden gekregen waar vervolgens de 

goederen naar toe zijn gegaan die we voor Roemenië kregen aangeboden. Deze staan daar anno 

2020 nog opgeslagen, wachtend op betere tijden (financiën en uitbanning corona) waarbij ze 

getransporteerd kunnen worden naar Roemenië. De waarde van deze goederen schatten we op 

maximaal 1.000 euro 

V. Wat we wel als activa hebben betreft onze bedrijfswagen van 2010, een Iveco 35S13. V met als 

kenteken 8-VZK-48. De aanschafprijs is volgens de RDW € 46.200,-  geweest. Bij het opvragen 

van een waardebepaling bij het RDW kon “geen waarde bepaald” worden. Uitgaande van auto’s 

van hetzelfde type en hetzelfde bouwjaar komt de gemiddelde waarde op € 5.400.- 



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 € 750,- maximaal zal zijn. 

V. Verder hebben we nog aan kas/ wisselgeld voor eventuele heropstart een bedrag van € 100,- 

contant.  

 

Verantwoording t.a.v. de passiva 

Wat betreft de passiva, we hebben een schuld bij de diaconie van de Protestante kerk Wieringen van 

€ 2.200,- Deze schuld betreft het doorgang kunnen laten vinden van de sponsoring van de projecten 

die we in Roemenië hebben. Bij gebrek aan activa is deze lening ons aangeboden en zijn we die ook 

aangegaan. 

 

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

 


