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Stichting Ondersteuning Sovata
Oud-Beijerland

Balans per 31 december 2018
 
     

ACTIVA

     
Materiële vaste activa
Inventaris 3.785  5.560  

 3.785  5.560

Vorderingen en overlopende activa
Rekening courant vordering 93  0  

 93  0

Liquide middelen
Rekening courant bank 67.711  56.789  
Kas 158  98  
Kruisposten 566   

 68.435  56.887

  72.313  62.447

31 december 201731 december 2018
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Stichting Ondersteuning Sovata
Oud-Beijerland

Balans per 31 december 2018
 
     

31 december 201731 december 2018

PASSIVA

Algemene reserve 1   1  
Reservering kosten 1.017  715  
Reservering Projecten 71.144  61.731  

72.162 62.447
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers 151   

 151  

  72.313  62.447
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Stichting Ondersteuning Sovata
Oud-Beijerland

Resultatenrekening over 2018
 
 

 

Donaties 72.933  72.920  
Uitgaven projecten -29.973  -32.424  
Kosten vrijwilligers -189 -300
Directe kosten tbv hulpverlening -14.010 -14.814

Brutomarge  28.760  25.382

Huisvesting 9.423  9.680  
Autokosten 5.106  1.549  
Kantoorkosten 2.054  2.166  
Algemene kosten 470  576  
Afschrijvingen MVA 1.775  
Totaal kosten  18.828  13.971

Bedrijfsresultaat  9.932  11.411

Financiële baten & lasten -214  -173
    

Toevoeging aan reserves  9.718  11.238
    
    

2018 2017
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Stichting Ondersteuning Sovata
Oud-Beijerland

Toelichting op de balans per 31 december 2018

 
 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

Aanschaffingen 8.855
Cum. afschrijving -5.071
Boekwaarde begin 3.784

(Des)investeringen 1.775
Afschrijvingen -1.775
Mutaties 0

Boekwaarde einde 3.784

31 dec 2018 31 dec 2017

Vorderingen en overlopende activa

Rekening courant vordering   
In kas Levente 93 93

93 93
Liquide middelen

Rekening courant bank   
ING betaalrekening NL88 INGB 0003 5337 95 4.711 2.487
ING rentemeerrekening 63.000 54.500

67.711 56.987

Kas   
Kas 158 5

67 0

Kruisposten   
Kruisposten 566 0

566 0
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Stichting Ondersteuning Sovata
Oud-Beijerland

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Eigen vermogen

31 dec 2018 31 dec 2017

Algemene reserve 1 1
Reservering kosten 1.017 715
Reservering Projecten 71.144 61.731

72.162 62.447

Toevoeging aan reserve 9.718  11.238

Kortlopende schulden
31 dec 2018 31 dec 2017

Schulden aan leveranciers
Te betalen crediteuren 151 0

151 0

Pagina 7



Stichting Ondersteuning Sovata
Oud-Beijerland

Toelichting op de resultatenrekening over 2018

   
2018 2018

Ontvangen donaties t.b.v. hulpverlening   
Donaties Bedrijven 36.006 36.006
Donaties Particulieren 21.365 21.598
 57.371 57.604

Project uitgaven
Kosten voedselpakketten 6.387 6.387
Kosten Gezinshulp 10.816 10.069
Kosten Kleding 349 348
Kosten Gezondheid 5.726 5.838
Kosten Scholen 4.480 4.512
Kosten Sport 80
Kosten hulp lokale ondernemers 1.223 1.222
Winkel Melinda 1.517 1.517

#VERW! 29.973

Kosten vrijwilligers
Kantinekosten (koffie en thee verbruik loods) 189 189

189 189

Directe kosten t.b.v. hulpverlening
Kosten hulpverleners 1.447 1.960
Onkosten ophalen en brengen goederen door vrijwilligers 5.023 5.023
Drukwerk reisverslag (*) 2.927 2.927
Porti 1.600 1.600
Transportkosten hulpgoederen 2.230 2.230
Kosten verwerken hulpgoederen 270 270

13.497 14.010

Totaal donaties minus uitgaven tbv Sovata #VERW! 13.432
T.b.v. toevoeging reservering 2019
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Stichting Ondersteuning Sovata
Oud-Beijerland

Toelichting op de resultatenrekening over 2018

   
2018 2018

Overige en algemene kosten Stichting Sovata

Ontvangen donaties t.b.v. kosten SOS   
Donaties Bedrijven 11.790 11.790
Donaties Particulieren 3.538 3.538
 15.328 15.328

Huisvesting
Huur bedrijfshuisvesting 8.575 8.575
Energiekosten 411 411
Gemeentelijke heffingen 437 437

9.423 9.423

Autokosten
Leasekosten 1.912 1.912
Brandstofkosten 1.321 1.321
Verzekeringskosten vervoermiddelen 185 185
Onderhoudskosten vervoermiddelen 683 683
Motorrijtuigenbelasting 211 211
Huurkosten vervoer 291 291
Overige autokosten 503 503

5.106 5.106

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 935 935
Contributies en abonnementen 15 15
Softwarekosten 1.104 1.104

2.054 2.054

Algemene kosten
Kleine aanschaf 309 309
Overige algemene kosten 165 161

474 470

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen inventaris 1.775 1.775

1.775 1.775
1.775 1.775
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Stichting Ondersteuning Sovata
Oud-Beijerland

Toelichting op de resultatenrekening over 2018

   
2018 2018

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten rekening courant banken -44 -44
Bankkosten en provisie 258 258

214 214

Totaal donaties minus uitgaven tbv Sovata -3.718 -3.714
Dit komt ten laste van de algemene reserve

(*) Hiervoor is een donatie ontvangen van Bergschenhoek Groep B.V.
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DONATIES 2018 
09 december 2019 door Yvonne Willebrands 

Donatiegelden uitgegeven in 2018: 29.973,-- euro 

Uitgedeeld aantal gezinsdozen in april 1067 stuks en 16 losse bundels zoals matrassen, fietsen etc. 
Uitgedeeld aantal gezinsdozen in oktober 1188 stuks en 21 losse bundels zoals matrassen, fietsen, rollators, 
rolstoelen etc.  
  

Gezinshulp: 22.294,-- euro 

In april zijn 148 voedseltassen, als aanvulling op de voedselbonnen, uitgereikt aan gezinnen.  
Ook zijn er 153 toilettassen uitgereikt aan de gezinnen. 
 

In oktober zijn nog eens 180 voedseltassen uitgereikt als aanvulling op het uitgeven van onze SOS 
voedselbonnen aan 461 gezinnen. 
Eveneens zijn er 119 toilettassen uitgereikt aan de gezinnen.  

2 personen hebben een bril gekregen. 

1 persoon is vervoerd per ambulance om opgenomen te worden in het verpleeghuis in Oradea Tinca. 

1 persoon heeft een gebitsprothese gekregen. 

Bij verschillende personen zijn reparaties aan hun gebitsprotheses uitgevoerd. Een aantal gezinnen 
zijn geholpen met medicatie en/of verbandmiddelen.  

Voor één kind is een operatie en de ziekenhuiskosten betaald. 

Voor een hutje op Hostad is een cementenvloer gemaakt, zodat de mensen niet meer op vloer van zand hoefden 
te leven 

Voor 150 gezinnen zijn 150 sets van 10 soorten groenten aangekocht en uitgereikt 

Voor 1 persoon is de begrafenis betaald 

Voor 12 gezinnen is winterhout gekocht 

Houtkachels: 1.485,82 euro 

In het jaar 2018 zijn 4 stuks op hout gestookte kachels geplaatst ter vervanging van de heel gevaarlijke 
afgezaagde olievaten die als warmtebron dienstdeden. 

School Iliesi: 570 euro 
Ondersteuning voor het maandelijks huishoudelijk onderhoud van de school. 

De lokalen van de Iliesi school zijn opgeknapt en geverfd 
 

Naschoolse opvang Iliesi: 150 euro 
Voor Kerstviering in Praid met de kinderen  

Crèche bij RK kerk  833 euro 
Betaling voor de lunch van kinderen uit zeer arme gezinnen, zodat ook deze kinderen kunnen overblijven.  

 



 

 
Project Scholen: 3653  euro  

Door de extreme bezuinigingen van de Overheid is er niet voldoende geld voor de scholen om werkboekjes, 
schriften, pennen, kopieerpapier, toners voor kopieermachines en andere schoolmaterialen aan te schaffen. Voor 
de scholen zijn 5.000 schriften, 500 werkboekjes, leesboeken, schrijf- en knutselmaterialen gekocht. Uitstapjes, 
Kerst en Paasviering. 
  

Gedoneerde goederen: 
Voor de wijkarts Dr. Ilona en het ziekenhuis van Sovata zijn verbandmiddelen, incontinentiematerialen, 
medicijnen en medische hulpmiddelen gebracht. 

Voor de thuiszorg van de gemeente Sarateni zijn incontinentiematerialen, verbandmiddelen, desinfectiemiddelen, 
dekendozen, handdoeken en diversen medische hulpmiddelen meegenomen. 

Voor diverse scholen zijn toiletpapier, zeep, cadeautjes, kopieerpapier, werkboekjes, schriften, blocnotes, 
ballpoints, potloden, kleurpotloden, knutselmaterialen, scharen en ander schoolmateriaal meegebracht. Ook zijn 
kinderkleding en schoenen, sportschoenen en verkleedkleding meegenomen.  
Knutselmaterialen voor de crèches zoals crêpepapier, plaksel, scharen, kralen, gekleurde vouwblaadjes, 
kleurpotloden en kleurstiften, tekenpapier, brei- en haakwerkjes. Maar ook kinderkleding en 
schoenen, kindertenten, knuffels, speelgoed, stepjes, loopfietsjes en verjaardag versieringen. 

Voor de sportschool van Levente zijn sportkleding en sportschoenen meegenomen. 

Voor de gezinnen in het algemeen zijn persoonlijke gezinsdozen, matrassen, opvouwbaar bed, dekens, 
vloerkleden, babysits, kinderwagens en babywagens, babypakketten, babybedje met matras en dekens, 
speelgoed, sportkleding, meubels, medische hulpmiddelen, incontinentiematerialen, toiletartikelen, voedseltassen 
en cadeautjes meegenomen.  

Voor Case Julia, de kringloopwinkel zijn kleding, schoenen, sieraden, huishoudelijke artikelen en sportkleding 
meegenomen 

Voor Ivonn Üzlut, de tweedehands kinderkledingwinkel zijn kleding, schoenen, speelgoed en babykleding 
meegenomen.  



 

Toelichting Financieel Verslag 2018. 

 

De Stichting Ondersteuning Sovata (SOS) is op 2 augustus 2007 opgericht en de akte is op 16 augustus 2007 

door de notaris gepasseerd. SOS heeft een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor 

2007 en is ook door de belastingdienst per 01 januari 2008 aangemerkt als ANBI. In de loop van 2009 is de 

regelgeving voor ANBI verder aangescherpt, maar SOS voldoet ook aan die eisen en blijft daarom voor 

2018 een ANBI. 

 

Dit betekent dat de financiële verslaglegging op 16 augustus 2007 begint. Het verslag van de 

daaropvolgende jaren omvat een normaal boekjaar van 1 januari tot en met 31 december. Dit verslag heeft 

betrekking op het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december 2018. 

De boekhouding is eenvoudig van opzet. In principe lopen alle transacties over de bankrekening en wordt 

er een minimum aan contante betalingen verricht. 

Donaties zonder specifieke vermelding worden toegevoegd aan de reserve voor projecten. Uit deze 

reserve worden de afzonderlijke projecten bekostigd. Deze projecten hebben een doel van algemeen nut. 

Op dit moment worden de volgende projecten ondersteund: 

Gezondheid 
 Ziekenhuis 
 Wijkartsen / Doktoren 
 Caritas 
 Thuiszorg 
 Opname elders (ziekenhuis of verzorghuis) 
 Medicatie / medische hulpmiddelen / ZKV 
 Tandarts 
 Been prothese 
 Gebitsprothese 
 
Gezinshulp 
 Persoonlijke verzorging (toilet tassen) 
 Voedselpakketten 
 Voedselbonnen 
 Warme maaltijden 
 Verbetering woning 
 Houtkachels 
 
Scholen (Crèches en basisscholen) 
 Leermaterialen 
 Knutselmaterialen 
 Hygiëne 
 Toner en papier 
 Voeding Scholen 
 Sport 
 Naschoolse opvang Iliesi 
 Overige algemene zaken 
  



 
 
 
 
 
 
Sport activiteiten 

Caritas 
 Sportschool Levente 
 
Rouwcentrum 
 Onderhoud Rouwcentrum 
 
Hulp ondernemers 
 Casa Julia  

Winkel Melinda 
 

Donaties onder de vermelding van huur, transport, brandstof, porto of iets dergelijks worden toegevoegd 

aan de reserve voor te maken kosten. De kosten voor transport van de hulpgoederen naar Sovata en de 

kosten voor het maken en verzenden van mailingen en correspondentie worden wel opgevoerd op basis 

van facturen, maar worden betaald uit de reserve voor te maken kosten. De overige kosten zijn voor het 

houden van een bankrekening, de administratie, de opslag en de inschrijving Kamer van Koophandel te 

Rotterdam. 

De stichting kent geen onkostenvergoeding voor bestuurders of vrijwilligers. 

De bestuursleden dragen zelf de kosten voor vervoer, telefonie, mail en internet.  
Door de enorme groei die SOS doormaakt, rijzen de kosten van brandstof voor het ophalen van 
hulpgoederen bij sponsoren de pan uit. Het bestuur heeft in het jaar 2016 een besluit genomen om toch 
een KM- vergoeding uit te keren voor een aantal vrijwilligers.  
Een aantal van de vrijwilligers die in de loods aan de Langeweg komen helpen, wonen ver buiten de stad. 
Andere vrijwilligers halen bij sponsors in heel Nederland goederen en materialen op. Tot voor kort 
betaalden deze vrijwilligers de kosten van brandstof en afschrijving van de auto uit eigen middelen. SOS 
voelt zich genoodzaakt om deze vrijwilligers een KM-vergoeding uit te betalen. Hierdoor zijn de kosten 
hoger dan in voorgaande jaren. 

De kosten voor de reis en het verblijf in Roemenië zijn geheel voor eigen rekening voor zowel 
bestuursleden als de Nederlandse vrijwilligers. Voor extra reizen en bezoeken aan Sovata, bijvoorbeeld 
voor het plaatsen van kachels, kán het bestuur ervoor kiezen om de vliegtickets voor de vrijwilligers, te 
vergoeden. 

Het bestuur heeft het besluit voor het vergoeden van vliegtickets in het jaar 2016 genomen. 

Het bestuur van SOS komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar in een vergadering om de gang van zaken te 
bespreken. De vergadering wordt bij één van de bestuursleden thuisgehouden, dan wel in de loods van 
SOS aan de Langeweg 5E dan wel op een nader af te spreken locatie. 

In 2018 zijn er 2 transporten geweest naar Sovata. De transporten zijn gefinancierd door Neele-VAT 
Logistics uit Rotterdam. 

Het 1e transport in april 2018 omvatte 1067 dozen (inclusief 235 voedseltassen voor gezinnen) en 51 losse 
bundels. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Het 2e transport in oktober 2018 omvatte 1188 dozen (inclusief 170 voedseltassen voor gezinnen) en 4 
losse bundels. 

Hovetra BV uit Rhoon heeft zowel in april als in oktober een 9 personenbus beschikbaar gesteld. 
Bergschenhoek Groep BV uit Bergschenhoek heeft de kosten voor het schitterende kleuren drukwerk van 
de reisverslagen voor haar rekening genomen. 

In oktober van dit jaar zijn er 6 stuks op hout gestookte kachels te plaatsen bij gezinnen die een nieuwe en 
veilige kachel hard nodig hadden. In 2019 zullen er weer een aantal op hout gestookte kachels geplaatst 
worden.  

 

Oud-Beijerland, 9 december 2019. 

 

 

Ruben Vergeer, Penningmeester 
Stichting Ondersteuning Sovata 
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