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Inleiding 
Dit is het zevende jaarverslag van de Stichting Hulp aan Roemenië-Moordrecht (SHRM). Het 

verslag geeft een beeld van de activiteiten welke in 2012 hebben plaatsgevonden. Het 

jaarverslag geeft tevens een financieel beeld. Vanaf 1996 concentreert de hulp zich op de 

gemeente Bárátòs en omgeving. Het betreft hier een Hongaarse minderheid in Roemenië. 

 

 

 
 

Vlag van de Hongaarse minderheid in Roemenië 

 

De Hongaarse minderheid in Roemenië is met 1.268.444 mensen de grootste minderheid in 

Roemenië en maakt volgens de census van 2011 6,7% van 's lands totale bevolking uit. Het is 

tevens de grootste Hongaarse gemeenschap buiten Hongarije en na de Russische minderheden 

in de voormalige Sovjetrepublieken in absolute aantallen de grootste minderheid in Europa. 

 

 
Hongaarse meerderheden in Roemenië 

 

De meeste Hongaren in Roemenië wonen in Zevenburgen[1], waar ze ongeveer 20% van de 

bevolking uitmaken. Hierin zijn ook de historische regio's Banaat, Crișana en Maramureș 

inbegrepen. De Hongaren vormen de meerderheid in het centraal gelegen Szeklerland 

(71,92%) en een grote minderheid in de noordwestelijke districten Satu Mare (35,22%), Bihor 

(25,91%) en Sălaj (23,07%). Verder zijn er Hongaarse enclaves in de districten Alba en Cluj 

zoals Kalotaszeg, Aranyosszék en Küküllőszög. 

 

 
(bron: Wikipedia 2013)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Roemeni%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hongaarse_minderheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Russen_(volk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hongaren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Transsylvani%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Transsylvani%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Banaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cri%C8%99ana
http://nl.wikipedia.org/wiki/District_Maramure%C8%99
http://nl.wikipedia.org/wiki/Szeklerland
http://nl.wikipedia.org/wiki/District_Satu_Mare
http://nl.wikipedia.org/wiki/District_Bihor_(Transsylvani%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/District_S%C4%83laj
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalotaszeg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aranyossz%C3%A9k
http://nl.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCk%C3%BCll%C5%91sz%C3%B6g
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FlagofHungarianRomanians.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HongaarsRoemeni%C3%AB.PNG
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Doel en achtergrond gegevens  
 

Doelstelling 

De Stichting heeft als doelstelling hulp en ondersteuning te bieden op maatschappelijk en 

geestelijk gebied aan gemeenschappen in Roemenië. 

 
De stichting tracht deze doelen onder meer te bereiken door: 

 Het tot stand brengen en onderhouden van  

wederzijdse contacten. 

 Het inzamelen van geld en goederen. 

 Het verzorgen van (hulp)transporten. 

 Het opzetten van lokale projecten en begeleiden  

daarvan. 

 
 
 
A: De plaats Bárátòs 
(Bron: Google maps 2012) 

 
Op 4 mei 2004 werd de stichting ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken te Rotterdam (nummer 243671708). 

Sinds 2007 is de stichting erkend als ANBI-instelling. Hierdoor is het mogelijk donaties aan 

de Stichting aftrekbaar te maken bij de Belastingdienst. RSIN/fiscaalnummer ANBI: 

813538440. 

 

 

Beloningenbeleid 

De Stichting keert geen beloningen uit. Er is geen financiële vergoeding voor de inzet van 

bestuursleden en vrijwilligers. Eventuele onkosten, zoals huur van vrachtauto voor transport 

naar Roemenië en dergelijke zaken worden vergoed op basis van kostprijs. 

 

 

Contactgegevens 

Naam: Stichting Hulp aan Roemenië-Moordrecht 

Secretariaat: Kerklaan 5 

2841 XH  Moordrecht 

Website: www.shrmoordrecht.nl  
E-mail: shrmoordrecht@gmail.com  

 
  

 

http://www.shrmoordrecht.nl/
mailto:shrmoordrecht@gmail.com
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Organisatorische structuur 

Binnen het bestuur zijn in 2012 een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Het bestuur (met een 

zittingstermijn van 4 jaar) wordt gevormd door. 

 

Naam Functie Zitting per 

P.A. Blanken Voorzitter 2010 herbenoemd 

A.J. van der Mark Penningmeester 2012 herbenoemd 

J.W. Kool Secretaris 2012 benoemd 

J.J. La Grand Lid 2010 herbenoemd 

J. Koppenaal Lid 2009 benoemd 

J.H.P. Lok-Vuijk Lid 2010 benoemd 

W. Groenendijk Lid 2012 benoemd 

 

 

 

 

Projecten en Activiteiten 
De volgende activiteiten heeft de Stichting in 2012 uitgevoerd:  

 

Bazaar 

In het voorjaar heeft weer de jaarlijkse bazaar plaatsgevonden. De stichting werkt hierin 

samen met PKN gemeente ‘De Stroom’. 

 

Bezoek aan Roemenië. 

In september 2012 is er met een groep geïnteresseerden, waaronder diverse bestuursleden, een 

bezoek gebracht aan Roemenië. Naast een mooi cultureel bezoek aan Cluj-Napoca en diverse 

andere plaatsen is Bárátòs bezocht. Tevens was het gezelschap aanwezig bij de opening van 

het cultureel huis (zie hieronder) 

 

Opening Cultureel huis 

Op 9 september 2012 was het dan eindelijk zo ver, het Cultureel Centrum in Bárátòs werd 

geopend. De opening had ook eerder al plaats gevonden: op zondag 31 mei 2010. Dat was 

echter de afronding van de renovatie van het bestaande gebouw. Wat nog ontbrak was een 

goede keuken en modern sanitair. Tussen 2010 en 2012 zijn deze voorzieningen in een 

aanbouw gerealiseerd. Het gebouw was nu echt af en kan volop gebruikt gaan worden. De 

opening was een fantastisch feest met muziek en dans. De zaal zat vol met dorpsbewoners en 

natuurlijk waren ook de burgemeester en de leden van de gemeenteraad aanwezig. 

 

Oliebollenactie 

Ook in 2012 hebben we weer onze oliebollenactie gehouden en wel op woensdag 31 oktober. 

Dit jaar is De Stee weer als uitvalsbasis gebruikt. Vroeg in de morgen werden de 5500 losse 

oliebollen aangevoerd en in De Stee met suiker bestrooid en verpakt in zakjes met 5 stuks. 

Ook dit jaar werden er weer spontaan 2 lopers bij elkaar op volgorde van binnenkomst 

samengevoegd. Deze methode is vorig jaar ook goed bevallen. Nieuw dit jaar was onze 

verkoopkraam onder de luifel bij de C1000. Tijdens de weekmarkt is er menig zakje 

oliebollen verkocht door onze enthousiaste verkoopsters. De vele vrijwilligers hebben 

gezorgd voor een mooie opbrengst. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
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Kerstmarkt 

De jaarlijkse kerstmarkt is gehouden op 14 en 15 december 2012. Op vrijdag tussen 14.00 uur 

en 18.00 uur en zaterdag tussen 11.00 uur en 15.00 uur was de Dorpskerk hiervoor weer 

opengesteld. Zoals ieder jaar stonden de kerststukken, erwtensoep, worsten, wijnen en nog 

veel meer producten weer uitgestald. Ondanks het slechte weer van vrijdag en het geringe 

aantal bezoekers van zaterdag konden we toch aan het einde een mooie opbrengst te melden. 

Doordat er dit jaar nog al wat erwtensoep overbleef is er nog verkoop geweest, op bestelling, 

vanuit De Stee. De erwtensoep was begin januari dan ook volledig uitverkocht! Het 

eindresultaat van de kerstmarkt is dan ook uiteindelijk het mooie bedrag geworden. 

 

Roemeniezondag 

Elk jaar wordt een z.g. Roemeniezondag gehouden, waarin wordt stilgestaan bij de band die 

er als zustergemeente is tussen de PKN gemeente De Stroom te Moordrecht en de 

Reformatorische kerk te Bárátòs. In beiden de kerken wordt dezelfde lezing gehouden en 

dezelfde liederen gezongen. De Roemeniezondag is gehouden op zondag, 28 oktober 2012. 

Tevens is een gedeelte van de collecte bestemd voor de projecten van de SHRM. Op deze 

wijze wordt een keer per jaar de band tussen beide kerken weer bevestigd. 

 

Wijnverkoop. 

Een van de activiteiten welke het gehele jaar door plaatsvinden. De wijn welke wordt 

verkocht is afkomstig uit Roemenië. 

 

Kleding inzameling en Transport 

Op continue basis is er een inzameling voor kleding voor Roemenië. De ingezamelde kleding 

wordt opgeslagen en zodra de hoeveelheid groot genoeg is, wordt er transport naar Roemenië 

geregeld. Transport is in afstemming met de ontvangende organisatie in Bárátòs. Daarmee 

voorkomen we dat kleding geen juiste bestemming krijgt.  

In 2012 heeft er geen transport plaatsgevonden. Er is gekozen om kleding te verkopen. De 

baten zijn om projecten te financieren. 

 

 

 

 

Communicatie activiteiten 
 

Vrienden van Bárátòs. 

De Stichting heeft donateurs, welke een nieuwsbrief “Barát” ontvangen. Met deze nieuwsbrief 

worden de donateurs op de hoogte gehouden. Lidmaatschap kent een vrijwillige bijdrage met 

een minimaal adviesbedrag van € 10,00 per jaar. De Stichting heeft momenteel 40 donateurs. 

 

Rubriek in ‘Onderweg’ 

De Stichting heeft een vaste rubriek in het kerkblad van de Protestantse gemeente “De 

Stroom” te Moordrecht – Gouderak. De oorsprong hiervan is, dat de Stichting voortkomt uit 

de Hervormde Gemeente. Met een oplage van ongeveer 600 exemplaren wordt hiermee de 

activiteiten van de stichting onder de aandacht gebracht van de gemeente Moordrecht. 
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Website “www.shrmoordrecht.nl”. 

De Stichting heeft een eigen website. Via deze website kan men alles lezen over de Stichting 

en haar projecten. Tevens kan men via het e-mail adres contact opnemen met het secretariaat 

van de Stichting.  

 

Plaatselijke weekbladen. 

In de plaatselijke weekbladen zoals Hart van Holland verschijnen regelmatig artikelen over de 

gevoerde acties. Vaak worden hierbij foto’s afgedrukt om een goed beeld te geven van de 

activiteiten. 

 

 

Financiën 
 

De stichting heeft in 2012 uit de volgende posten baten ontvangen (opbrengst minus kosten): 

- Oliebollenactie + Kerstmarkt + Wijnverkoop: Euro 4077,18 

- Bazaar :       Euro 1500,- 

- Donaties vrienden van Bárátòs:    Euro   265,- 

- Verkoop kleding      Euro   841,80 

- Collecte kerkdiensten     Euro   408,45 

- Giften       Euro 3716,00 

- Rente bank       Euro   204,69 

 

De stichting had in 2012 de volgende kosten (zonder financiële baten): 

- Representatiekosten     Euro     75,00 

- Kantoorbenodigdheden    Euro       8,26 

- Contributie      Euro     20,24 

- Kosten bestuur     Euro   737,00 

- Internetwebsite     Euro     54,60 

 

De stichting heeft voor het cultureel huis de volgende financiële bijdrage gedaan aan het 

project: Euro 9157,65 

 

Voor het financiële jaaroverzicht zie bijlage.  
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Bijlage: financiële verantwoording 

 
Hieronder de Balans en Verlies & Winstrekening. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


