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BESTUURSVERSLAG OVER 2019 

 
Algemeen 

De stichting draagt de naam: "Stichting Charis", zij is gevestigd te Waddinxveen. 

RSIN: 808857472 

 

Het bestuur 

Per 31 december 2019 was de bestuurssamenstelling als volgt: 

Dhr. H.C. van Noort (voorzitter) 

Mw. J. Stoker (secretaris) 

Dhr. V. Popijus (penningmeester) 

Dhr. J.H. Popijus (lid) 

Mw. M.J. Popijus - Laansma (lid) 

Mw. G.G. van Noort (lid) 

Dhr. E. Baak (lid) 

 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 

en bezwaring van registergoederen. 

Het bestuur is voorts bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden. 

Missie, visie en beleid 

Het beleid van de stichting is het ondersteunen van humanitaire en missionaire werkzaamheden door Marien 

en Yvonne Kroon en hun team onder de Roma in Floresti, Roemenië. 

De stichting is volledig afhankelijk van giften welke bijeen gebracht worden door sponsors, bestaande uit 

personen, bedrijven, organisaties en kerkelijke instellingen. 

 
 

Besteding van gelden 

De aan de stichting geschonken gelden worden volledig besteed aan de statutaire doelen van de 

stichting. De besteding van gelden vind plaats in de in Roemenië geaccrediteerde stichting Fundatia 

Charis. Giften met bestemming levensonderhoud fam. Kroon worden aan hen overgemaakt. Daarnaast 

reserveert de stichting 5% van de projectgelden voor de ouderdagsvoorziening van Fam. Kroon. 

Verdere details in de aangehechte jaarrekening 2019. De stichting heeft geen personeelsleden in 

dienst. 
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Doel van de stichting 

Het doel van de stichting is volgens artikel 2 van de statuten: 

a. het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en het maken van Discipelen van Jezus Christus. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het verkondigen van het evangelie en het voeren van daarop gerichte campagnes; 

b. het geven van training door middel van het opstarten en houden van een bijbelschool; 

c. het verrichten van jeugd- en kinderwerk; 

d. het afleggen van huisbezoeken; 

e. het verlenen van (financiële en materiële) hulp in armere gebieden; 

f. het ondersteunen en stichten van (evangelische) gemeenten; 

g. het stichten en in standhouden van een kindertehuis. 
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Activiteiten en gerealiseerde prestaties 

Ook in 2019 is er veel werk verzet in Roemenië, waaronder: 

 

 Het begeleiden van kinderen bij hun huiswerk in het onderwijs 

centrum en het verstrekken van een maaltijd en  materialen. 

Het geven van steun en aanmoediging. Er zijn speciale 

vieringen en excursies georganiseerd. We zijn een erkende 

organisatie met accreditatie en hebben daarom veel werk aan 

het verslagen maken en opslaan van deze verslagen voor alle 

kinderen die naar het onderwijs centrum komen.  

 Net zoals  het maken van werkplannen, volgen van cursussen 

voor brandveiligheid en onderwijs en het APT                                  

( gezond en bekwaam) zijn voor het werk. 

 Het begeleiden en ondersteunen van tieners die naar het 
voortgezet onderwijs willen, met o.a.:   levensmiddelen, 
schoolmaterialen, abonnementen en sportkleding. 

 Kerstvieringen en Paasvieringen met kinderen en volwassenen, waarbij werden uitgedeeld: 
pakketten met levensmiddelen en schoenendozen met speelgoed en artikelen. 

 We organiseerden een vrouwenconferentie met ongeveer 40 vrouwen in Secuieni. (zie foto onder) 

 Educatieve programma’s voor volwassenen, waarin o.a. waarden werden besproken als: 
hygiëne, opvoeding van de kinderen, voorkomen en genezen van ziekten en verwondingen, 
budgetteren, gezonde leefgewoonten en gezonde voeding. 

 Uitdelen van goederen, bijvoorbeeld: kleding en schoenen, levensmiddelen, meubelen, 
vitaminen, babyvoeding en houtkachels. 

 Maandelijkse begeleiding en sponsoring van gezinnen, waarin hen o.a. levensmiddelen, 
medicijnen en hout voor de kachels werden uitgereikt. Bovendien werden er ook  
rekeningen voor hen betaald. 
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 Verlenen van medische zorg, waaronder bijv.: verzorgen van kleine wonden, verstrekken van 
medicijnen en het geven van brillen. 

 Herstellen of bouwen van woningen voor hulp vragende wijkbewoners. 

 Bezoeken van de hulpvragers en hun kinderen. 

 Organiseren van spelprogramma’s voor kinderen en tieners. 
 Wekelijkse educatieve / Christelijke programma’s voor kinderen en tieners, waarin ze leren 

over normen en  waarden  van het leven. 

 Het wekelijks verschaffen van een warme maaltijd aan ongeveer 100 kinderen en 
volwassen in de koudste maanden van het jaar en in de overige maanden één keer per 
maand. 

 Het geven van hout aan hulpvragers. 

 Samenwerking met andere instanties en organisaties in Roemenië, waaronder: 
bejaardenhuizen, ziekenhuizen, voedselprojecten, het gemeentehuis en scholen wat 
bestaat uit het leveren van hulpgoederen of het geven van gastlessen en uitwisselen van 
kennis. 

 Ontvangen en begeleiden van groepen uit Nederland en het samen met hen organiseren 
van verschillende activiteiten. 

 Samenwerking met Nederlandse organisaties,  waaronder Stichting GAIN, bijbelschool de 
Katapult, Stichting hulp Groningen, Friesland, Drenthe en verschillende scholen en 
kerken. 

 Verstrekken van informatie aan de sponsors door middel van verslagen. 
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Toekomstgerichte informatie 

In 2020 hopen we weer nieuwe initiatieven te ontwikkelen waarmee we nog meer mensen kunnen bereiken en 

activeren om het prachtige werk van stichting Charis te ondersteunen. 

 

Waddinxveen, 10 maart 2020 

Namens het bestuur: 

 

Dhr. H.C. van Noort Dhr. V. Popijus 
 

Voorzitter 

……………………………………. 

Penningmeester 

……………………………………. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2019 
Balans per 31 december 2019 

Staat van baten en lasten over 2019 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening 

Toelichting op de balans per 31 december 2019 

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

(na winstbestemming) 
 

 

 

 

31 december 2019 

€ € 

 

31 december 2018 
 

 

€ € 

 

ACTIVA 

 
Vlottende activa 

Liquide middelen (1) 54.763 55.725 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL ACTIVA 54.763 55.725 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2019 

€ € 

31 december 2018 
 

 

€ € 

 

PASSIVA 

Algemene reserve 15.102 12.482 

Bestemmingsreserve 20.217 30.225 

35.319 42.707 

Kortlopende schulden (3) 

Overlopende passiva 19.444 13.018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOTAAL PASSIVA 54.763 55.725 
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 
 

 

 

 

 

 
 

 Realisatie  Realisatie 

2019  2018 

€  € 

Baten     

 
Baten t.b.v. ondersteuning Fam. Kroon 

 

(4) 
 

0 

  
23.060 

Baten t.b.v. kerkelijke activiteiten (5) 8.776  6.510 

Baten t.b.v. educatieprojecten (6) 54.540  37.242 

Baten t.b.v. diverse projecten (7) 18.738  29.463 

Baten uit algemene giften (8) 46.113  6.807 

Som van de geworven baten  128.167  103.082 

Som der baten  128.167  103.082 

Lasten     

Besteed aan de doelstellingen     

Lasten t.b.v ondersteuning Fam. Kroon (9) 27.294  26.988 

Lasten t.b.v. kerkelijke activiteiten (10) 8.337  6.185 

Lasten t.b.v. educatieprojecten (11) 51.814  35.381 

Lasten t.b.v. diverse projecten (12) 25.850  33.062 

  113.295  101.616 

Kosten van beheer en administratie     

Overige bedrijfslasten (13) 12.252  1.196 

Saldo voor financiële baten en lasten  125.547  102.812 

Saldo  2.620  270 

 
Resultaatbestemming 

    

Algemene reserve  2.620  270 
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3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

 

 
ACTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA  

 
31-12-2019 

 
31-12-2018 

 €  € 

1. Liquide middelen    

Rabobank 3668.36.242 54.245  55.131 

Rabobank 0304.5763.87 518  594 

 54.763  55.725 
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PASSIVA    

2. Eigen vermogen 
   

 
2019 

 
2018 

 €  € 

Algemene reserve    

Stand per 1 januari 12.482  12.212 

Resultaatbestemming 2.620  270 

Stand per 31 december 15.102  12.482 

 
Bestemmingsreserve 

   

Stand per 1 januari 30.225  2.745 

Overige mutaties -10.008  27.480 

Stand per 31 december 20.217  30.225 

 
3. Kortlopende schulden 

   

 
31-12-2019 

 
31-12-2018 

 €  € 

Overlopende passiva    

Giften projecten december in januari betaald 8.841  8.726 

Te betalen aan Fam. Kroon over december 1.950  1.673 

Correctie op ontvangsten 0  -40 

Vooruitontvangen bedragen 8.300  2.200 

Reservering oudedag Fam. Kroon 353  459 

 19.444  13.018 
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4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 
 
 

 Realisatie 

2019 

 Realisatie 

2018 

 €  € 

4. Baten t.b.v. ondersteuning Fam. Kroon    

Baten t.b.v. ondersteuning Fam. Kroon 0  23.060 

5. Baten t.b.v. kerkelijke activiteiten 
   

Baten t.b.v. Biscerica Apa Vie 3.500  3.010 

Baten t.b.v. vrouwenconferentie 5.276  3.500 

 8.776  6.510 

6. Baten t.b.v. educatieprojecten 
   

Sponsoring salaris lerares 4.910  4.450 

Kindersponsorplan 19.850  18.041 

Studentensponsorplan 1.200  1.860 

ABC klas 2.325  4.576 

Educatie Algemeen 26.255  8.315 

 54.540  37.242 

7. Baten t.b.v. diverse projecten 
   

Baten t.b.v. Family Care 2.989  3.347 

Baten t.b.v. korte termijn projecten groepen 10.374  11.289 

Overige baten t.b.v. diverse projecten 5.375  14.827 

 18.738  29.463 

8. Baten uit algemene giften 
   

Baten uit algemene giften 46.113  6.807 

Besteed aan de doelstellingen 
   

9. Lasten t.b.v ondersteuning Fam. Kroon    

Lasten t.b.v. Fam. Kroon maandelijkse bijdrage 23.400  23.060 

Lasten tbv Fam. Kroon reservering oudedag 3.894  3.928 

 27.294  26.988 

10. Lasten t.b.v. kerkelijke activiteiten 
   

Lasten t.b.v. kerk "Biscerica Apa Vie" 3.325  2.860 

Lasten tbv vrouwenconferentie 5.012  3.325 

 8.337  6.185 
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 Realisatie 

2019 

 Realisatie 

2018 

 €  € 

11. Lasten t.b.v. educatieprojecten    

Sponsoring salaris lerares 4.665  4.228 

Kindersponsorplan 18.858  17.139 

Studentensponsorplan 1.140  1.767 

ABC Klas 2.209  4.347 

Educatie algemeen 24.942  7.900 

 51.814  35.381 

12. Lasten t.b.v. diverse projecten 
   

Lasten t.b.v. Family Care 2.840  3.180 

Lasten t.b.v. korte termijn projecten groepen 10.331  10.724 

Overige lasten t.b.v. diverse projecten 10.114  16.593 

Lasten tbv salaris boekhoudster 2.565  2.565 

 25.850  33.062 

Personeelsleden 
   

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.    

13. Overige bedrijfslasten    

Algemene lasten 
   

Algemene lasten 1.196  1.196 

Bankkosten 
   

Porti en verzendkosten 119  120 

Overige algemene lasten 90  69 

 12.043  1.007 

 12.252  1.196 

 


