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1. Stichting Nusfalau Almelo
Statutair vastgelegd d.d. 29 oktober 2014, De stichting Nusfalau” is een zelfstandige stichting en een
rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkent door
het Nederlands recht.

1.1 Grondslag/doel van de stichting:
Artikel 2 van de statuten:
a) Het verzamelen, beheren en verdelen van (hulp)goederen en het velrenen van andere
soortgelijke hulp.
Doelgroep zijn de allerarmsten in Roemenië en dan specifiek in Nusfalau en de omringende
plaatsen. De hulp wordt gegeven aan iedereen die behoort tot de doelgroep, ongeacht ras of
godsdienst.
De geografische grenzen waarbinnen deze hulpverlening wordt verleend zijn vooralsnog de
grenzen van de provincie Salaj (Judetal Salaj).
b) Het coördineren, activeren, stimuleren en het (doen) interesseren van organisatie, instellingen
en personen van de bij hier bovengenoemde activiteiten.
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2. Bestuur, contact gegevens en fiscaalnr. van de stichting
2.1 Fiscaalnummer/ Kvk
Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 814787629
De stichting is bekend onder Kamer van Koophandel nr. 08129236

2.2 Contactgegevens
Stichting Nusfalau
p/a van den Broekestraat 11
7462VP Rijssen
Tel.: 0546-541811
www.nusfalau.nl
https://www.facebook.com/stichtingnusfalau/?fref=ts

2.3 Bestuurssamenstelling “Stichting Nusfalau Almelo”

Het bestuur bestaat uit:
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Lid
• Lid
• Lid

W. Steenkamp
A. van heek
I. Stap – Heijink
E. Meijer
J. Meijer – Steenkamp
A. Sakhoyan

2.4 AVG
De stichting Nusfalau heeft een privacy statement opgesteld. Op verzoek een exemplaar
toegestuurd.
“Privacystatement Stichting Nusfalau.docx”
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3. Het beleidsplan van de Stichting in hoofdlijnen
3.1 Ons doel nader gespecificeerd.
•
•
•
•
•

Het verlenen van hulp, zowel financieel als materieel, aan de allerarmsten.
Dat ongeacht hun afkomst of geloof.
En dat vooral in de plaatsen Nusfalau en Simleu en omgeving – Roemenië.
En daarbij tevens het bekend maken van Evangelieboodschap.
Met woord en daad duidelijk maken wat de inhoud van deze boodschap te betekenen heeft.

In de praktijk komt dit tot uitdrukking door
i.
Het uitvoeren van een Kinder- (KSP) en een Ouderen- (OSP) Sponsor Plan. Via dit plan
worden Nederlandse sponsoren gekoppeld aan Roemeense gezinnen zodat zij die kunnen
ondersteunen met een maandelijkse bijdrage.
ii.
Het verzamelen van kleding, het sorteren hiervan en versturen naar Roemenië, waar het
door onze contactpersoon verdeeld wordt naar behoefte.
iii.
Het uitvoeren van specifieke doelen, zoals het ondersteunen van aanleg waterleiding en
afvoer naar gezinnen.

3.2 Middelen
De middelen verkrijgt de stichting door:
1. Subsidies
2. Donaties en schenkingen
3. Diverse acties

3.3 Controles & contact met Roemenië
Elke jaar gaat er een of meerdere bestuursleden naar Roemenië om ter plaatse te kijken hoe e.e.a.
verloopt m.b.t. de gestuurde gelden en donaties.
Op deze wijze houden wij een goed zicht en weten we waar (extra) hulp nodig is en kunnen daarop
anticiperen.

3.4 Vergoedingen/ kosten
De stichting kent geen vergoeding voor de vrijwilligers. Ook de reizen naar Roemenië worden door de
bestuursleden zelf betaald.
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4. Verslag van de activiteiten van de Stichting

4.1 Financiële verantwoording
Balans: 2021

Balans per 31 december 2021
ACTIVA
Geldmiddelen
Vorderingen

2020

2021

€ 3.510

€ 3.073

€ 3.510

€ 3.073

€ 3.510
€0
€ 3.510

€ 3.073
€0
€ 3.073

PASSIVA
Bestemmingfondsen
Overige reserves

Staat van baten en lasten over 2021
BATEN

2021

2021

Baten uit eigen fondsverwerving
Kruisposten

€ 12.344

€ 15.056

€ 12.344

€ 15.056

€ 41
€0
€ 217
€ 533
€ 10.438
€ 11.229

€0
€0
€ 243
€0
€ 15.256
€ 15.499

€ 1.115

-€ 443

LASTEN
Kosten beheer en administratie
Kosten eigen fondsverwerving
Bankkosten
Kruispost betaling Pal

Besteed aan doelstelling

Saldo baten en lasten

Ter verduidelijking hieronder een korte weergave waar de hoofdposten uit bestaan.
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•
•
•
•
•

Donaties KSP/ OSP
Sponsering
Kerstpakketten actie
Collectes
Overig acties
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