Stichting Cristesti - Ede
Balans per 31 december

jaar

2017

Debet
Liquide middelen
Stand primo boekjaar
Mutaties
Stand ultimo boekjaar
Nog te ontvangen bedragen
Rente Spaarrekening 2017

Credit
18.101
-791
17.310

Stichtingsvermogen primo boekjaar
Stand primo boekjaar
Mutatie 2017
Stand ultimo boekjaar

15.927
1.397
17.324

Nog te betalen bedragen
14

14
0

Totaal

17.324

Totaal

17.324

Overzicht baten en lasten - Stichting Cristesti - Ede

2017

Baten
1.

go

Lasten

Giften
Giften t.b.v. brood-en pakkettenaktie
Giften donateurs
Giften algemeen
Opbrengst kleding

1.
2.080
0
170
3.980

bk
kk
rb
ca

6.230
2.
gr

gj

Bijdrage reizen
Eigen bijdrage voor- en najaarsreis
Opbrengst acties kas
Gift jongerenreis

1.200
0

Algemene kosten
Bankkosten
Kamer van Koophandel
Kosten abonnementen en website
Overige kosten
Transportkosten

129
0
36
32
0
196

mk

2.

Kosten i.v.m. reizen

rk

Reis- en verblijfkosten voor- en najaarsreis
Jongerenreis kosten kas
Jongerenreis

rj

rc

1.851
0

1.200

1.851
3.
vk

Diaconale en overige bijdrage
Brood- en pakkettenaktie
Collecte, vak.bijbelwk en stg. Koen

4.000
0
4.000

3.

Nog te ontvangen bedragen
Spaarrente over 2017

14
14
0

Totaal baten
Saldo: baten minus lasten van het jaar

2017

7.444
1.397

Totaal lasten

6.047

Toelichting Financiën
De stichting streeft bij haar activiteiten twee doelen na. Kort geformuleerd zijn dat:
1-het ondersteunen van de aller armsten in de plaats Cristesti, Roemenië met o.a. wekelijkse
voedselpakketten. Deze voedselpakketten worden lokaal in Cristesti aangeschaft, zodat dit direct de
lokale economie stimuleert. Periodiek wordt de financiële boekhouding ter plaatse gecontroleerd.
Tijdens deze bezoeken aan Cristesti worden dan ook deelnemers van het brood/voedselproject
bezocht. Dit wordt zeer gewaardeerd, aangezien de meeste deelnemers ook vaak eenzaam zijn.
2-ondersteunen bij gemeente opbouw door uitwisselingsprojecten met jongeren. De jongeren uit
Cristesti bezoeken eens per 3 jaar de plaats Ede (NL) en ontvangen eens per 3 jaar een groep
jongeren uit Ede.
Meer over de doelstellingen is te lezen op deze website onder het kopje
Stichting: http://www.cristesti.nl/stichting/doelstelling/
Voor deze doelen is geld nodig.
Voor de voedselpakketten wordt jaarlijks €4.000 overgemaakt. Hiermee worden ongeveer 66
gezinnen / adressen voorzien van voedselpakketten.
De financiering van de uitwisselingsprojecten van Cristesti naar Ede wordt grotendeels mogelijk
gemaakt door de stichting aangezien er nagenoeg geen financiële middelen beschikbaar zijn bij
plaatselijke jongeren in Cristesti. Bij de kosten van deze uitwisselingsprojecten kunt u denken aan het
vervoer tijdens de uitwisselingsprojecten, eten en drinken, organiseren van activiteiten en
bijeenkomsten. Ook is het noodzakelijk om een tijdelijke ziektekostenverzekeringen af te sluiten voor
elke deelnemer die met de uitwisselingsprojecten naar Nederland komt (Schengen verzekering). Het
is namelijk niet bekend of de Roemeense jongeren (genoeg) verzekerd zijn voor ziektekosten in het
buitenland.
De inkomsten van de stichting worden op de volgende manieren ontvangen:
-periodieke giften van donateurs. De giften mogen algemeen zijn of specifiek bestemd
voor het brood/voedselproject
-inzameling van kleding/textiel door middel van een kledingcontainer van het bedrijf Curitas:
http://www.curitas.nl/
-verschillende activiteiten door jongeren georganiseerd: auto’s wassen, nacht zonder dak, verkoop
van zelfgemaakte producten, andere acties etc
Het vermogen van stichting Cristesti is sinds de start in 1995 zeer langzaam opgebouwd door middel
van bovenstaande inkomstenbronnen. Het aantal donateurs en de frequenties van acties zijn in het
verleden groter geweest, waardoor er meer geld met acties werd opgehaald dan strikt noodzakelijk
was voor het uitvoeren van de doelstellingen. Om de stichting continueerbaar te laten zijn in de
toekomst is het geld gereserveerd op een spaarrekening zodat ook in jaren van minder inkomsten de
brood/voedselprojecten doorgang kunnen blijven hebben. De jaren waarin uitwisselingen plaats
vinden, is er een klein verlies. De jaren waarin geen uitwisselingen plaats vinden is er een klein
overschot.
De afgelopen jaren is het aantal donateurs gedaald. Tot op heden kan de afname van donaties
worden opgevangen door het vermogen, extra acties en inkomsten van de kledingcontainer.
Naast de hierboven beschreven doelen worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten
van de eigen stichting. Deze kosten zijn zeer minimaal, waarbij u kunt denken aan de kosten van de
website, porto-, bankkosten etc. Zoals elders te lezen op deze website zijn er geen inkomsten voor
bestuursleden.

Resultaat boekjaar 2017
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van €1.307,-. Voor het tweede jaar op rij is
er weer een positief resultaat en daar zijn we dankbaar voor. De voornaamste redenen van het
positieve resultaat zijn tweeledig:
- er is geen jongerenuitwisseling geweest. Hiervoor zijn dus ook geen extra kosten gemaakt,
- de opbrengst van de kleding/textiel container is hoger dan vorig jaar
In 2018 is er een jongerenuitwisselingsprogramma uit Cristesti naar Ede gepland. Volgens de
gemaakte begroting zal de stichting €700-1.000 hieraan moeten bijdragen.

