
1 
 

 

Stichting HMC 

                            

        
     Blije Roemeense kinderen met hun nieuwe gebreide trui uit Nederland 

Jaarverslag 2019 

Inhoud 
 

Woord vooraf .......................................................................................................................................... 2 

Samenstelling bestuur ............................................................................................................................ 2 

Activiteiten in 2019 ................................................................................................................................. 3 

Inzamelen van kleding ............................................................................................................................ 3 

Jaarlijkse inzameling voor voedselpakketten ......................................................................................... 3 

Transporten van voedsel en kleding ....................................................................................................... 3 

Actie Voedsel voor lichaam en ziel ......................................................................................................... 3 

Fundația Creștină de Ajutorare (FCA) in Cluj .......................................................................................... 3 

Evangelisatiemateriaal ............................................................................................................................ 4 

Jaarrekening 2019 ................................................................................................................................... 5 

 

 



2 
 

Woord vooraf 

Op 1 april 2019 is het bestuur van de stichting afgetreden Het bestuur wordt  vanaf die 

datum gevormd door het toenmalige bestuur van de Stichting HCR. Het nieuwe bestuur wil 

ook op deze plaats hun dank en waardering uitspreken voor wat onder hun leiding de 

afgelopen 42 jaar allemaal is opgebouwd en gerealiseerd! Verder wordt door hen 

dankgezegd voor de goede samenwerking bij de overdracht van de bestuurstaken. 

Stichting HMC zal nog enige jaren als zelfstandige stichting blijven bestaan, maar fungeert in 

principe als werkgroep binnen de Stichting HCR.  

Stichting HMC zal de een aantal activiteiten voor zoveel en zover als mogelijk voortzetten.  

We danken God voor alles wat er in 2019 mocht worden gedaan en bidden om Zijn  zegen voor allen 

die Hij op ons pad brengt om ook in de toekomst samen te helpen. 

 

Samenstelling bestuur 

Tot 1 april 2019 bestond het bestuur van de Stichting HMC uit: 

B. Klop, voorzitter 

C. Huisman, secretaris 

J.W. de Kok, penningmeester  

E.M. van Dijk, algemeen adjunct  

 

Vanaf 1 april 2019 wordt het bestuur gevormd door: 

P. Eikelboom, voorzitter 

S. Flikweert, secretaris  

M. Goudzwaard, penningmeester 

 

Secretariaat:    Zandsteeg 25 4255 SE Nieuwendijk 

Tel:     0183-402423  06-53371467 

Email:      info@stichtinghmc.nl 

Kamer van Koophandel : 41099074 

RISIN :     5044522 

IBAN :     NL 07 RABO 0368 7528 
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Activiteiten in 2019 

Inzamelen van kleding  
Er zijn twee kleding-inzamelingspunten: de kledingkar aan de Achtervliet 8, Werkendam en de 

container ‘t Zand 22, Sleeuwijk. Samen met de diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde 

kerk hebben we in Nieuwendijk de jaarlijkse eenmalige kledinginzameling gehouden op zaterdag  

6 april 2019. Over het hele jaar mochten we weer veel kleding ontvangen en werden  er weer veel 

truien, mutsen, sjaals en sokken gebreid. 

Voor de opslag van goede en gesorteerde kleding ,speelgoed en andere bruikbare kleine spullen  

kunnen we gebruik maken van de HCR loods in Krimpen a/d IJssel en de kleding container in Hendrik 

ido Ambacht. 

Jaarlijkse inzameling voor voedselpakketten 
Op vrijdag  29 en zaterdag 30 november 2019 mochten we als stichting HCR /stichting HMC  bij Coop 

de Haaij in Nieuwendijk weer geld inzamelen voor voedselpakketten voor Roemenië. Een mooi 

resultaat met een opbrengst van 140 pakketten. 

Transporten van voedsel en kleding  
Voor het transport van kleding en voedsel naar Roemenië kunnen we gebruik maken van de 

bestaande transporten die 4-5 keer per jaar door Stichting HCR worden georganiseerd. 

Actie Voedsel voor lichaam en ziel 

In samenwerking met enkele kerken in Werkendam en Sleeuwijk hebben we de jaarlijkse actie 

“voedsel voor lichaam en ziel” weer kunnen houden.  Met deze actie hebben we opnieuw veel 

gezinnen blij kunnen maken met een groentezadenpakket en evangelisatie materiaal kunnen 

verspreiden.  

Fundația Creștină de Ajutorare (FCA) in Cluj  
Al vele jaren wordt de hulppost/apotheek in Cluj door ons ondersteund. Naast medicijnen en 
hulpgoederen kan men bij de hulppost terecht voor o.a. fysiotherapie.  
Tevens is er een evangelisatieprogramma met Bijbelstudie, een jongerenprogramma waar kinderen 
normen en waarden worden bijgebracht. Verdere is er  een programma om zigeuners en andere 
mensen in nood te helpen en hen stap voor stap te leren thuis de zaken op orde te krijgen, door 
scholing het analfabetisme onder sociaal lagere groepen terug te dringen en een plaats op de 
arbeidsmarkt te vinden.  
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Evangelisatiemateriaal 

Naast Roemeense (kinder)bijbels hebben we ook evangelisatiemateriaal uit kunnen delen. Dit is ons 

gratis ter beschikking gesteld is door de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) te Leerdam en stichting 

Boaz uit Veenendaal. 

     

  



5 
 

Jaarrekening 2019 

 

 

 

BALANS per 31 december 2019 Stichting HMC

ACTIVA PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserves 1.798  3.700  

1.798  3.700  

Liquide middelen Kortlopende schulden

Bankrekening 2.112  3.700  Overige schulden en

overlopende passiva 314      

2.112  3.700  

2.112  3.700  2.112  3.700  

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

VERLIES- EN WINSTREKENING 2019 Stichting HMC

BATEN

Diverse baten 16.186              33.729              

16.186              33.729              

LASTEN

Rechtstreekse besteding aan doelstelling 14.445              35.047              

Bruto resultaat 1.741                -1.318              

Overige lasten:

Administratie- en beheerkosten -                    2.021                

Bijdrage St. HCR 3.500                -                    

3.500                2.021                

-1.759              -3.340              

Saldo financiële baten en lasten 142                    124                    

Toevoeging/beschikking reserves -                    -                    

142                    124                    

Netto resultaat -1.902              -3.463              

2019 2018


