FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
Wat de inkomsten betreft, valt het volgende vast te stellen.
In 2017 is de trend van de afgelopen jaren aan de inkomstenkant voortgezet al lijkt
deze zich wat te stabiliseren. Maakten voorheen de periodieke giften en donaties het
leeuwendeel van de inkomsten uit, thans vormen de eenmalige giften en de
opbrengsten van specifieke acties de hoofdmoot. Hierbij gaat het om collectes,
georganiseerd door de plaatselijke kerk, inzamelingen georganiseerd tijdens
afscheidsrecepties en jubilea en de opbrengsten uit statiegeldzuilen van de
plaatselijke supermarkten. Het uiteindelijke resultaat is € 2.700 lager dan vorige jaar.
Het aantal automatische incasso's is licht gestegen ten gunste van de periodieke
opdrachten die donateurs aan hun bank hebben gegeven. Uiteindelijk hebben wij
voldoende middelen gehad om ons werk in Roemenië uit te voeren.
Beschouwen wij de uitgaven in 2017, dan kunnen we een onderscheid maken in
kosten die wij moeten maken voor onze organisatie; uitgaven die direct ten goede
komen aan de mensen in Roemenië en de kosten die wij maken om onze greep hierop
te kunnen houden en zo nodig kunnen bijsturen.
Onder de eerste soort vallen de uitgaven voor de organisatie en het beheer en
representatie van Veri Olanda.
De tweede soort uitgaven worden gevormd door de kosten die wij maken voor de
voedselactie, het transport van de goederen en materialen naar Roemenië, het
sponsoren van gezinnen en personen in Roemenië die niet zelf in staat zijn om
zelfstandig voldoende inkomen te verwerven en het verstekken van microkredieten.
In dit jaar hebben wij een microkrediet in de vorm van een renteloze lening, verstrekt
aan iemand voor het opzetten van een eigen bedrijf (patisserie). Daarnaast hebben
wij medische hulpmiddelen aangeschaft in Nederland die niet in Roemenië
verkrijgbaar zijn en aan een gezin extra middelen verstrekt om hout te kopen.
Doordat het volume van het transport iets minder was, zijn deze kosten voor 2017
een fractie lager dan voorgaande jaren.
Als laatste kunnen we de kosten voor het bezoek van een bestuursdelegatie aan de
projecten en personen in Roemenië noemen. In 2017 is 2 maal een bestuursdelegatie
op reis geweest. Deze kosten hiervoor zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren.

