Jaarverslag 2014
Bestuursverslag
Inleiding
Voor u ligt het vijfde jaarverslag van stichting Oltenia. In 2014 heeft Stichting Oltenia zich gericht op
de ondersteuning van jongeren die studeren en op individuele hulpverlening.

Doel van de stichting
Stichting Oltenia steunt de mensen in dorpen in Zuidwestelijk Roemenië. In het algemeen is het doel
de kwaliteit van leven te verbeteren. Dat willen we bijvoorbeeld bereiken door kinderen een kans te
geven om zich te ontwikkelen (in hun studie, in sport of waar ze maar goed in zijn) en gehandicapten
makkelijker in hun huis te laten wonen (individuele hulpverlening).

Rechtsvorm
Stichting Oltenia is op 16 december 2009 opgericht en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
onder nummer 17270924. Sinds de oprichting heeft stichting Oltenia de ANBI – status.

Bestuur
Het bestuur van stichting Oltenia bestaat uit vijf leden:
H.J. Melissen : voorzitter
I. Melissen
: secretaris en penningmeester
D. Muraru
: lid
L. van Duijn
: lid
H. Elands
: lid

PR / Reclame
Stichting Oltenia heeft in 2014 haar naamsbekendheid vergroot door onder andere:
 Website met actuele statussen, foto’s en plattegronden van projecten (www.oltenia.nl). We
krijgen veel leuke reacties op de website.
 Twitter met actuele nieuwsberichten (http://twitter.com/stg_oltenia). Per ultimo 2014
hebben we 56 volgers.
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Projecten
Inleiding
De activiteiten en projecten van stichting Oltenia zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van
leven voor de mensen in Bechet en omstreken. In 2014 zijn de volgende projecten uitgevoerd:
 Kinderen naar school
 Individuele hulpverlening
Deze projecten worden hieronder kort beschreven. Uitgebreide informatie en foto’s vindt u op onze
website www.oltenia.nl.

Verbetering van de wegen
Een aantal zandwegen is in 2014 door de gemeente voorzien van grint. Hiervoor heeft Stichting
Oltenia meerdere malen bij de burgemeester gelobbyd.
Voor de aanleg hebben we geen kosten hoeven maken.

Kinderen naar school
Kinderen in Bechet groeien op in armoede. Ze werken op het land, hun ouders zijn vaak alcoholist en
ze hebben vaak geen geld om naar school, naar het lyceum en/of de universiteit te gaan.
We willen de kinderen stimuleren om zich te ontwikkelen, of dat nou met studie, in de sport of
anderszins is. Het gaat om het kind en wat hij of zij kan en wil.
Studie
In 2014 heeft Stichting Oltenia Adelina uit Balş en Stefania Sorina uit Rîmnicu Vâlcea ondersteund.
De ondersteuning bestond uit het betalen van studiegeld en internaat.
Adelina
Momenteel ondersteunt Stichting Oltenia Adelina uit Balş. Zij volgt de
studie Ingineria sistemelor (systeemingenieur) aan de Facultatea de
Automatica si Calculatoare aan de polytechnische universiteit van
Boekarest.

Stefania Sorina
Voor het studiejaar 2014 – 2015 heeft Stichting Oltenia voor Stefania
Sorina het studiegeld betaald. Zij volgt aan het postlyceum (HBO) Carol
Davila in Râmnicu Vâlcea de opleiding tot verpleegkundige.
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Individuele hulpverlening
Dana
Dana is 28 jaar oud. Ze woont in de stad Balş, vlakbij Bechet. Vanaf
haar 11de zit ze in een rolstoel. Dana lijdt aan
Lobstein/osteogeneza imperfecta (= broze botten, die ‘zomaar’
kunnen breken).
In de loop der jaren is Dana 20 keer geopereerd. De laatste keer
was in de zomer van 2013. Bij deze operatie is Dana weer aan haar
linker onderbeen geopereerd.
Revalidatie en lopen
Dana is bezig met haar revalidatie en ze kan met een rollator
kleine afstanden lopen. We hopen dat dat zij snel verder kan
lopen.
Hulp tot nu toe
Stichting Oltenia heeft financieel bijgedragen aan de operatie in 2013 en de revalidatie.
Eerder heeft Stichting Oltenia Dana geholpen met operaties in 2011 en 2012 en heeft zij met de
hulptransporten een rolstoel, een rollator en een scootmobiel gekregen.
Verder heeft Stichting Oltenia bemiddeld bij de aanleg van een helling, zodat Dana met haar
scootmobiel haar flatgebouw kan verlaten.
Levensonderhoud
Dana heeft samen met haar moeder een maandinkomen van ongeveer 200 euro. We helpen haar
met een bijdrage van 100 euro per maand, t/m 2017.
Deze periode is gekozen, omdat Dana vanaf 2013 revalideert van haar operatie en omdat ze daarna
met een studie wil beginnen. Een studie duurt vier jaar. Samen betekent dit dat zij nog zeker tot 2017
geen werk heeft en daardoor geen hoger inkomen heeft.
Mihaela
Mihaela is in 2014 geopereerd aan haar been. Stichting Oltenia heeft haar geholpen met een bijdrage
aan de kosten.
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Financieel verslag
Inleiding
In 2014 heeft Stichting Oltenia in totaal € 3.230,00 aan donaties gekregen. Wij zijn onze donateurs
hiervoor heel dankbaar.

Donaties en uitgaven
Project
Algemene donaties
Dana
Kinderen naar school
Overige projecten
Rente

Donaties
3.040,00
60,00
130,00
0,00
20,85

Uitgegeven
1)
91,89
1.900,00
717,00
300,00
n.v.t.

Totalen
3.250,85
3.008,89
1. In 2014 is in totaal voor € 91,89 aan kosten gemaakt aan onder andere bankkosten.

Balans
Stichting Oltenia bezit alleen liquide middelen op een betaalrekening en een spaarrekening bij
Triodos Bank. Per ultimo 2014 bedragen de saldi van deze rekeningen tezamen € 3.712,76.
Het eigen vermogen bestaat uitsluitend uit liquide middelen. Momenteel is geen onderverdeling
noodzakelijk in algemene reserves en bestemmingsreserves.
1 januari 2014
Activa
Liquide middelen

3.470,80
3.470,80

Passiva
Eigen vermogen

3.470,80

Mutaties
31 december 2014
Bij
Af
3.250,85 3.008,89 3.712,76
3.712,76

3.250,85
3.470,80

3.008,89

3.712,76
3.712,76
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Fondsenwerving
Stichting Oltenia verkrijgt haar fondsen uit donaties van bijvoorbeeld:
 Stichtingen
 Particulieren
 Sponsoring (bijvoorbeeld van de Zevenheuvelenloop)
 Acties, zoals inzamelingsacties in de kerk
 Cadeaus op verjaardagen in de vorm van donaties
Alle donateurs worden via de website met foto’s op de hoogte gehouden van de projecten die met
hun donaties gerealiseerd zijn.

Rente
Tot slot krijgt stichting Oltenia rente op de spaarrekening bij Triodos Bank. Om hier maximaal
rendement uit te krijgen, wordt wekelijks automatisch het saldo groter van 100 euro op de
betaalrekening overgeboekt naar de spaarrekening; Triodos Bank noemt dit restsparen.

Vooruitblik 2015
In 2015 blijft de nadruk van onze activiteiten liggen op het ondersteunen van kinderen en jongeren
die naar het lyceum of de universiteit toe willen. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag
ondersteunen we 2 jongeren die naar school gaan.
Daarnaast blijven we Mihaela en Dana ondersteunen. Voor Mihaela betalen we, indien nodig,
nieuwe orthopedische schoenen en Dana blijven we maandelijks ondersteunen.
Steeds als zich nieuwe vragen om ondersteuning in opleiding, ontwikkeling of individuele
hulpverlening voordoen, zullen we deze beoordelen en bekijken of deze aan de
stichtingsdoelstellingen voldoen.

Tot slot
Wij danken iedereen voor zijn of haar steun. Zonder uw steun is ons werk niet mogelijk.
U kunt ons het hele jaar volgen op onze website www.oltenia.nl.
Namens het bestuur,
Hendrik-Jan Melissen
Voorzitter
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