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Naam instelling    : Stichting Brederwiede Helpt Roemenië  

  afgekort S.B.H.R. 
Adres     : Vossenkamp 31 
Postcode    : 8326DC 
Woonplaats    : St. Jansklooster 

Website    : http://www.anbiportaal.nl/386  
RSIN     : 8082.05.511 
KvK inschrijf nummer   : 41024776 
 
 
 
Doelstelling            
 
   
De stichting heeft ten doel tot het helpen en probeert het in stand houden van een weeshuis in 
Cris Roemenië voor Roemeense en Hongaarse meisjes en voorts al wat met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe nodig kan zijn, ook kan het een gedoneerd 
project zijn. 
De stichting heeft als mede ten doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het 
hierboven staande in de ruimste zin verband houden of daartoe noodzakelijk kunnen zijn. 
En waar nodig humanitaire hulp, aan de armen in het dorp en omgeving. 
 
 
Bestuurssamenstelling          
 
 
Voorzitter    : mevrouw: J. Stam 
Secretaris    : de heer  :  E. Weijs 
Penningmeester   : mevrouw: L. Dikken Wuite 
Algemeen bestuurslid   : mevrouw: G. van Gijssel van Gijssel 
Algemeen bestuurslid  : mevrouw: K Petter 
Algemeen bestuurslid  : mevrouw: I. Slot Westenbrink 
 
Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de S.B.H.R. 
 
 
Beloning beleid van de instelling        
 
BELONINGSBELEID INSTELLING 
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Brederwiede Helpt Roemenië.  
Het beloningsbeleid ziet daarom allen toe op de beloning van bestuursleden en vrijwilligers. 
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel vakantiegeld voor de verrichte 
werkzaamheden ten behoeve van Stichting Brederwiede Helpt Roemenië. 
Vrijwilligers kunnen eventueel hun reiskosten declareren in hoogte tot maximaal door de wet 
toegestane vergoeding. 
Of kunnen vrijwilliger een tegoedbon ontvangen ter hoogte van een ideële waarde. 
Bestuursleden en vrijwilliger welke meegaan of meewerken zijn via de stichting verzekerd 
middels een aansprakelijkheid verzekering. 
 
 
Beleidsplan           
 
BELEIDSPLAN 
Profiel 
 
Stichting Brederwiede Helpt Roemenië, reist zo vaak als nodig, maar tenminste 1a 2x keer per 
jaar naar Roemenië met eigen vervoer of geeft spullen mee met andere stichtingen om dit later 
van het aflever adres door te brengen, o.a. naar het weeshuis in Cris, of naar een gedoneerd 
project. 
 
Stichting Brederwiede Helpt Roemenië werd opgericht en notarieel geregistreerd op  
22 oktober 1992 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anbiportaal.nl/386


Doelstelling en beleid  
 
De stichting richt zich o.a. op een weeshuis in Cris Roemenië voor Roemeense en Hongaarse 
meisjes en al wat met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
noodzakelijk kan zijn. 
Dit alles om de weeskinderen een zo fijn mogelijke jeugd te geven met inbegrip van scholing enz. 
 
Het weeshuis in Cris is van een stichting met o.a. de Orthodoxe kerk van Cris. Het weeshuis 
wordt geleid door Pastor Bogdon uit Cris en voor de dagelijkse leiding er 1 permanent geschoold 
persoon, 24 uur per dag aanwezig, er zitten 3 pers. in het begeleidingsteam. 
Ook ontvangt het weeshuis gelden van de overheid en is een erkend weeshuis welke wordt 
gecontroleerd door de overheid.  
 
De stichting heeft mede ten doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het 
hierboven staande in de ruimste zin verband houden of daartoe noodzakelijk kunnen zijn en om 
evt. gedoneerde projecten te verzorgen.  
 
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor 
de stichting verrichten anders dan de onkosten die zij gemaakt hebben die direct verband houden 
met de werkzaamheden voor de stichting en of de organisatie van het evenement. 
 
 
Werkzaamheden  
 
De werkzaamheden van Stichting Brederwiede Helpt Roemenië bestaan uit het organiseren en 
voorbereiden van de div. acties en de reizen in de ruimste zin van het woord en meegaan met de 
reizen met de evt. vrijwilligers, die meegaan. 
 
 
Werving fondsen 
 
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals 
tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk door bestuursleden. 
 
Naast donaties, giften door particulieren en bedrijven die jaarlijks een bijdrage geven, ontvangt de 
stichting ook incidentele donaties.  
 
Door namen van en door bedrijven op de stichting bus te plaatsen tegen betaling, om zo ook voor 
de bus inkomsten te verkrijgen. 
 
De Stichting houdt eens per jaar een collecte en of koekactie in de div. kernen van de gemeente 
Steenwijkerland met de daarvoor benodigde vergunningen.  
 
Eveneens wordt er kleding ingezameld die de mee gaan naar Roemenië en daar aan de 
bevolking voor bijna niets worden verkocht en de opbrengst hiervan weer wordt gebruikt in het 
weeshuis. 
 
Tevens wordt er incidenteel meegedaan aan acties in Steenwijkerland om fondsen te werven. 
 
 
Beheer fondsen 
 
 
De fondsen van Stichting Brederwiede Helpt Roemenië zijn bescheiden en worden beheerd door 
de penningmeester. 
 
 
Besteding fondsen 
 
De besteding van fondsen gebeurt in onderling overleg van het bestuur en alleen voor die doelen 
die door het bestuur zijn goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BALLANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN     EN 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 

 
Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten van de instelling   
 
Jaar 2017 
 
Net als ieder ander jaar zijn ook in 2017 fondsen geworven door het inzamelen van kleding, 
collecte, koekacties en er zijn 2 reizen naar Cris gemaakt. 
 
Div. zaken aan meubels, kachels, sanitair, keuken, kasten etc. onderhouden en gerepareerd. 
Het waterfiltersysteem onderhouden, en gecontroleerd. 
  
Aan de schuur weer de noodzakelijke reparaties gedaan. (deze is in slechte staat) 
 
Vrijwilligers die dit jaar ook daarbij weer geholpen hebben zijn nooit genoeg te bedanken, ook die  
kleding helpen inzamelen en opslaan, collectanten en koekverkopers, allen dank daarvoor. 
 
Er is met o.a. de Pastor besproken o.a. over de scholing van de kinderen en de toekomst.   
Ook de ouderen in het dorp hebben wij niet vergeten, van hen die niet genoeg te eten hadden. 
 
Div. gelden ontvangen van de div. kerken uit voormalig Brederwiede, collectes en koekacties 
gehouden en giften van particulieren ontvangen. 
 
Het bestuur heeft gedurende het gehele jaar regelmatig onderling contact en overleg gehad over 
de activiteiten.  
 
Dit jaar zijn er div. reparaties gedaan aan de bus en aanhanger via sponsering van een garage. 
 
Alles bij elkaar weer een jaar om met goed gevoel op terug te zien. 
 
Jaar 2018 
 
Een plan is om in 2018 gelden te verzamelen om o.a. voor een nieuwe schuur, wat vorig jaar nog 
niet is gelukt, hopelijk dit jaar wel. 
 
Het plan is om dit verder uit zoeken en kosten te berekenen voor de schuur, en die daar te laten 
bouwen, wat goed is voor Cris en de conjunctuur van Roemenië dit met hulp van sponsoren etc.  
 
Wij willen een bejaardenhuis in Sighisoare gaan helpen waar mensen o.a. uit Cris heen gaan. 
Er is vooral incontinentiemateriaal en waspoeder nodig. 
 
Waar nodig zullen vergunningen en papieren aangevraagd worden, voor acties etc. en worden de 
vrijwilligers weer gevraagd of ze hun medewerking weer willen verlenen.  
 
Onderhoud en keuren van de bus 2018 en nieuwe sponsors zoeken met reclame op de bus. 
 
Voor vertrek de auto en aanhanger laden etc. door het bestuur en evt. vrijwilligers. 
 
Vrijwilligers etc. bedanken voor hun inzet en voor meehelpen met de stichting.  

Inkomsten 2017     Uitgaven 2017   
Kas 1-1-2017  €          596,40    Verzekering  €          917,23  

Rente 2017  €             2,23    Belasting Fiat Bus  €          464,00  

Saldo 1-1-2017  €     13.885,76    Kosten Bank  €          130,55  

Giften particulieren  €          215,00    Inkoop voor acties  €       1.113,00  

Sponsorgeld  €       1.000,00    ANWB lidmaatschap  €          100,77  

Kleding verkoop  €          200,00    Diesel voor bus  €       1.110,35  

Giften en collectes Kerken  €          874,85    Kosten Fiat bus  €          225,31  

Inkomsten Acties  €       3.714,27    Diversen  €          651,63  

Inkomsten kas  €          749,50    Saldo 31-12-2017  €     15.179,27  

      Kas 31-12-2017  €          903,66  

      Uitgaven kas   €          442,24  

          

Totaal  €     21.238,01    Totaal  €     21.238,01  

     


