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1. ALGEMEEN
1.1 Bedrijfsgegevens:
De activiteiten van de Stichting Hulpverlening door Christenen voor Roemenië (HCR) bestaan
voornamelijk uit het verwerven van financiële middelen voor ondersteuning van hulpverlening in
Roemenië, met name via de Stichting Asociatia Betania(AB), gevestigd te Bacau.
De Stichting HCR staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 41121455.
1.2 Bestuur:
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door de volgende personen:
vanaf:
Dhr. Drs. P. Eikelboom,
voorzitter
12 februari 2009
Dhr. C. Vroegindeweij
secretaris
6 augustus 2019
Dhr. M. Goudzwaard
penningmeester 1 januari 2016
Dhr. Ir. S. Flikweert heeft in 2019 het bestuur verlaten.
Ieder lid is gezamenlijk bevoegd met een van de andere bestuursleden.
1.3 Oprichting stichting:
De stichting is bij notariële akte op 22 april 1994 opgericht ten overstaan van mr G.E. ter Braak,
notaris met standplaats Middelharnis.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en is gevestigd te Middelharnis.
Bij notariële akte zijn de statuten per 19 augustus 1997 gewijzigd.
1.4 Doel en grondslag van de stichting:
Het doel van HCR is het verrichten van humanitaire hulpverlening in Bacau vanuit naastenliefde en het
verkondigen van Gods Woord. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de continuïteit ligt bij
het bestuur van Asociatia Betania (AB), een vereniging naar Roemeens recht die hiervoor in 1995 is
opgericht.
Deze hoofddoelstelling valt in twee relevante delen uiteen: humanitaire hulpverlening en
verkondiging van Gods Woord.
Humanitaire hulpverlening omvat activiteiten die als volgt ingedeeld kunnen worden:
noodhulp en armoede bestrijding;
maatschappelijke dienstverlening ;
gehandicaptenzorg;
Deze activiteiten vereisen grote professionaliteit, goed opgeleide medewerkers, kwalitatieve borging
en financiële continuïteit.
Verkondigen van Gods Woord:
Deze doelstelling is altijd zeer prominent aanwezig geweest maar werkt wat minder op de voorgrond.
De pastorale ondersteuning maakt veelvuldig gebruik van de kontakten die er zijn middels de
humanitaire hulpverlening. Wij beschikken over een eigen evangelist. Alle activiteiten die vanuit
Asociatia Betania op dit gebied plaatsvinden worden door HCR gefinancierd.
1.5 Ontwikkelingen:
De ondersteuning van Asociatia Betania door HCR heeft in 2019 onverminderd voortgang gevonden.

1.6 Personeel:
De heer A. Muit is namens HCR op basis van een detacheringsovereenkomst als directeur/coördinator
voor AB werkzaam is te Bacau in Roemenië. Deze medewerker wordt sinds de oprichting van Asociatia
Betania door HCR betaald.
1.7 ANBI:
De Stichting HCR is door de Belastingdienst de ANBI-status met beschikkingsnummer RSIN:
803154203 verleend. Dit is in het belang voor de gevers, in verband met de geldende regels voor de
aftrekbaarheid van de giften voor de inkomstenbelasting.
2. Balans en verlies- en winstrekening 2019:

BALANS per 31 december 2019
ACTIVA

31-12-2019

St. HCR
31-12-2018

PASSIVA

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
Overige reserves
1.009

41.354
36.844

31-12-2018

41.354
-1.564
78.198

39.790

8.644

3.278

86.842

43.068

165
1.009

Liquide middelen
Saldi bankrekeningen
Saldo spaarrekening

31-12-2019

42.301
43.531

165
Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

25.873
17.030
85.833

42.903

86.842

43.068

De reserves en fondsen bestaan uit de volgende onderdelen:
- Reservering pensioen gedetacheerde
€ 36.189,- Reserve vervanging materieel
€ 5.165,- Reserve algemeen
€ 36.844,Totaal
€ 78.198,-

De overige schulden en overlopende passiva betreffen diverse nog te betalen bedragen waaronder
het drukken en verzenden nieuwsbrief nr.5 – 2019, bankkosten en administratie- en
accountantskosten.

VERLIES- EN WINSTREKENING 2019

St. HCR
2019

BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties van derden
Giften met specifieke bestemming

196.531
102.675
52.554

LASTEN
Rechtstreekse besteding aan doelstelling
Bruto resultaat
Overige lasten:
Administratie- en beheerkosten
Voorlichting
Autokosten

2018
167.093
94.346
98.629
351.760

360.067

267.139

306.543

84.621

53.524

9.936
31.674
3.267

4.351
29.142
4.467
44.877
39.744

Saldo financiële baten en lasten
Toevoeging/beschikking reserves

1.333
-

Netto resultaat

37.960
15.564
1.678
-

1.333
38.411

1.678
13.886

Onder andere door de ontvangen giften in verband met het 25-jarig bestaan van de stichting zijn de
baten uit eigen fondswerving aanzienlijk hoger dan in 2018.
In de overige lasten zijn de extra kosten begrepen met betrekking tot het gedenken van het 25-jarig
bestaan.
Het netto resultaat is toegevoegd aan de reserve algemeen.

3. Activiteitenverslag van het bestuur

3.1 Algemeen
HCR is in Nederland actief om gelden in te zamelen voor het goed functioneren van Asociatia
Betania (AB) in Roemenië. Dit functioneren houdt in dat (nood)hulp en evangelisatie doorgang
kunnen vinden en dat in de aansturing van het geheel, middels de directeur, is voorzien. AB is
werkzaam in en rond Bacau, een regionale hoofdstad in Roemenië, met ongeveer 160.000
inwoners. De leiding van de werkzaamheden aldaar is in handen van dhr. A. Muit die in 1995 vanuit
Nederland is uitgezonden en momenteel namens HCR is gedetacheerd.

3.2 Noodhulp en hulp aan arme gezinnen (bureau sociale raad en bijstand)
Dit project bestaat uit hulp aan 80 tot 100 arme gezinnen/personen. Deze gezinnen worden intensief
begeleid door onze maatschappelijk werk(st)ers onder leiding van dhr. Ciprian Tomita en pastoraal
bijgestaan door onze evangelist dhr. Luigi Rosca. Deze gezinnen ontvangen, afhankelijk van hun
situatie en wanneer noodzakelijk ook materiële hulp o.a voedsel, kleding, medicijnen en
schoolmaterialen. Het project is bedoeld als tijdelijke hulp en om hen door een tijdelijk moeilijke
periode heen te helpen. Het gaat hier om zeer schrijnende gevallen. Geprobeerd wordt te voorkomen
dat deze mensen afhankelijk van AB worden.

3.3 Diversen in en rond Bacau
Op incidentele basis worden kleinere projecten in en rond Bacau uitgevoerd bij scholen,
ziekenhuizen en kerken etc.

3.4 Bestuur en organisatie
Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en heeft in 2019 9 keer vergaderd.
Alle activiteiten, verspreidt over een groot deel van Nederland, vinden plaats door de inzet van een
groot aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers. Er zijn werk- actiegroepen actief in Krimpen aan de
IJssel, Schouwen-Duiveland, Maartensdijk, Lienden en Staphorst.
Per 1 april 2019 heeft het bestuur de Stichting Hulpverlening Medechristenen overgenomen.
Deze stichting fungeert vanaf genoemde datum als werkgroep van de Stichting HCR. Het in 2019
afgetreden bestuurslid, S. Flikweert, heeft de leiding hiervan op zich genomen.
Op 21 november 2019 is in Nieuwerkerk aan de IJssel aandacht geschonken aan het 25-jarig bestaan
van de Stichting HCR. In het kerkelijk centrum van de Hervormde Gemeente aldaar mochten we een
groot aantal donateurs, vrijwilligers en bestuurders van andere hulpverleningsorganisaties ontmoeten.
Ter financiering van dit jubileum werden onder andere diverse acties uitgevoerd.

3.5 Informatie en donateur werving
Er verschijnt vijf keer per jaar een nieuwsbrief met een oplage van ongeveer 10.000 stuks die naar
donateurs en belangstellenden wordt verstuurd. Verder worden presentaties bij kerken gegeven.
Er worden verschillende zang- en/of muzikale avonden georganiseerd waarbij de collecteopbrengst
bestemd is voor de HCR. In 2019 werden 4 hulptransporten met kleding en voedsel verzorgt naar
Bacau. Werkgroepen, actiegroepen en vrijwilligers zijn essentieel voor het goed functioneren van de
stichting. Zij vormen mede het hart en zorgen voor een brede bekendheid. Met een groot aantal acties
zijn ze de basis van een belangrijk deel van onze inkomsten. Als organisatie hebben we een stand
gehad op verschillende braderieën, markten en verkopingen om zo de naamsbekendheid te vergroten
en contacten te leggen / te onderhouden met onze achterban. Informatie is ook beschikbaar op onze
website www.stichtinghcr.nl.

3.6 Grotere sponsors / donateurs
We zijn erg blij met het grote aantal kleinere en grotere sponsors/ donateurs die de HCR financieel
ondersteunen. Door een voortdurende stijging van de kosten in Roemenië zijn we voortdurend op
zoek naar nieuwe sponsors / donateurs om zo meer gelden naar Roemenië te kunnen overmaken.
Mede door het beschikken over een geringe financiële reserve zijn de bestedingen direct afhankelijk
van de inkomsten.

3.7 Reis naar Bacau
In 2019 hebben enkele bestuurs- en werkgroep leden en vertegenwoordigers van andere stichtingen
op individuele of groep basis AB bezocht. Groepsreizen zijn bedoeld voor vrijwilligers en donateurs die
graag meer willen weten van ons werk in Roemenië. Zij kunnen zich een goed beeld vormen van de
nood van de mensen daar en ook over de besteding van de gelden en dit is erg motiverend voor hun
inzet hier in Nederland.
Wij zijn dankbaar dat wij met Gods hulp al deze werkzaamheden in 2019 mochten uitvoeren en
hopen ook onder Zijn zegen en getrouw aan Zijn opdracht in 2020 om te zien naar onze naasten
en hen die geen helper hebben.

Namens het bestuur,
Drs. P. Eikelboom

C. Vroegindeweij

Voorzitter

Secretaris

