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Bestuursverslag 2021
Algemeen
Doel
De Stichting Betania Nederland (SBN) is opgericht op 20 juni 2011 en heeft als doel:
Het ondersteunen van humanitaire-, educatieve en gezondheidszorg projecten in Roemenië, meer in
het bijzonder in Bacau en Boekarest en met projecten van Asociatia Betania en het verrichten van al
hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting dient het algemeen belang
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke en andere middelen;
b. Het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;
c. Het organiseren en/of doen organiseren van manifestaties en acties tot het verkrijgen van
geldelijke en andere middelen;
d. Alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe
bevorderlijk zijn.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52991245

ANBI
De Stichting Betania Nederland staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling onder
fiscaal nummer 8500699605.
Dit houdt in dat (particuliere) giften aan de Stichting voor fiscale aftrek in aanmerking komen.

Bestuurlijke ontwikkelingen
In 2021 is Mw. Lubbers afgetreden als bestuurslid
Samenstelling bestuur per 31 december 2021
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Lid

: Dhr A.J. de Knikker, Bodegraven
: Dhr E. Grijzen, Gouda
: Mw A.H.M. Broeks, Gouda

Het bestuur heeft in 2021 4 x (deels online) vergaderd.

Project Ana in 2021
Ook in 2021 woedde in Roemenië de Covid pandemie en volgden de studentes, deels online, de
colleges. Desondanks hebben 7 jonge vrouwen hun studie kunnen vervolgen, zijn drie studentes
succesvol afgestudeerd en zijn twee nieuwe studenten in oktober in Project Ana ingestroomd en met
een studie gestart. Voor meer info: zie www.betania.nl
Vanwege de Covid pandemie kon ook in 2021 geen fysieke ontmoeting plaatsvinden van het
bestuur/donateurs met studenten en begeleider van Project Ana in Boekarest.
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Wel heeft er online overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van Stichting Betania Nederland en
de directeur van Asociatia Betania in Bacau en de maatschappelijk werkster die de studentes in
Boekarest begeleidt.
De totale financiële ondersteuning voor Project Ana in 2021 bedraagt € 28.993,55.
De financiële reserves van Project Ana zijn zodanig dat de in 2021 ingestroomde studentes de
garantie hebben dat zij hun studie kunnen voltooien.

Fondsenwerving
In 2021 zijn 67 fondsen benaderd voor een gift aan Project Ana. Daarop hebben 16 fondsen positief
gereageerd. De opbrengst bedraagt € 26.523,45.

Aantal donateurs per 31-12-2021
Het aantal vaste donateurs per 31-12-2021 bedraagt 55. Daarnaast ontvangt Project Ana regelmatig
incidentele giften.

Gouda, februari 2022
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Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)
ACTIEF
2021

2020

A. VASTE ACTIVA
I. Materiële vaste activa

€

-

€

-

I. Vorderingen en overlopende activa

€

5,77

€

II. Liquide middelen

€ 75.566,25

€ 71.406,55

Totaal

€ 75.572,02

€ 71.406,55

B. VLOTTENDE ACTIVA
-

PASSIEF
2021

2020

A. EIGEN VERMOGEN
I. Overige reserves

€ 74.094,15

€ 69.434,89

B. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
I. Kortlopende schulden en overlopende passiva

€

Totaal

€ 75.572,02

5

1.477,87

€

1.971,66

€ 71.406,55

Toelichting op de Balans per 31 december 2021
ACTIVA
B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Vorderingen en overlopende activa
Deze post is als volgt te specificeren:
Per
31-12-2021
Rabobank rente bedrijfsspaarrekening

Per
31-12-2020

5,77

Totaal

€

5,77

€

-

II. Liquide middelen
Per
31-12-2021
Rabo verenigingspakket
Rabo bedrijfsspaarrekening
Totaal

€

Per
31-12-2020

9.539,26
66.026,99

14.384,38
57.022,17

75.566,25 €

71.406,55

PASSIVA
A. EIGEN VERMOGEN
I. Overige reserves
Het verloop van de overige reserves kan als volgt
worden weergeven:

Stand per
01-01-201

Bij
resultaat 2021

74.094,15
I. Overige reserves

€
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74.094,15

Stand per
31-12-2020

4.659,26
€

4.659,26

69.434,89
€

69.434,89

B KORTLOPENDE SCHULDEN/OVERLOPENDE
PASSIVA
I. Kortlopende schulden en overlopende passiva
Deze post is als volgt te specificeren:

Per
31-12-2021

Asociatia Betania, project Ana
Verwervingskosten
Rabobank kosten 4e kwartaal 2021
Totaal

€

Niet in balans opgenomen rechten en
verplichtingen
Er zijn geen niet in de balans opgenomen
verplichtingen.
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31-12-2020

993,55
468,87
15,45

1.578,60
378,13
14,93

1.477,87 €

1.971,66

Toelichting op de Staat van baten en lasten

2021

Baten uit fondsverwerving
automatische incasso's
Periodieke giften
Incidentele giften
Financiering Project Ana in Boekarest
Verwervingskosten
website, drukwerk boekjes en enveloppen
Gift aan zorgcentrum Bacau

31.250,00
5.700,00
710,12
4.130,00
-28.993,55
-4.726,55
-235,95
-3.000,00
€

Overige bedrijfsopbrengsten
Overige ba ten

2020

4.834,07

36.700,00
6.360,00
660,12
10.745,00
-29.578,60
-5.248,38

€ 19.638,14

-

Algemene beheerskosten
Kosten betalingsverkeer
Totaal

€

-

€

€

-185,40
-185,40

€

-179,36
-179,36

€

10,59
10,59

€

2,32
2,32

4.659,26 €

19.461,10

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten op liquide middelen

Totaal

€
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-

-

Overige gegevens

1 Deskundigenonderzoek
Stichting Betania valt onder het regime van kleine rechtspersonen.
Derhalve geldt voor stichting Betania geen wettelijke verplichting tot het
laten uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek.
2 Weergave van de statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het jaarresultaat wordt verrekend met de aangelegde geldelijke reserves
en/of fondsen.
3 Opgave van de bestemming van het resultaat
Het resultaat over 2021 was € 4.659,26 en is toegevoegd aan de overige
reserves.
4 Opgave gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan met
belangrijke financiële gevolgen voor deze rechtspersoon.

5 Opgave nevenvestigingen
Er zijn geen nevenvestigingen.
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