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VOORJAAR 2013 - EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW GELUID!
Zoals u gewend bent van Veri-Olanda, ontvangt u ook dit voorjaar weer een nieuwsbrief, maar er zullen u wel
wat veranderingen opvallen.
Onze bestuursleden, voorzitter Dick Hofman en secretaris Rianne Hoetink hebben na vele jaren van trouwe
dienst gemeend, het bestuursstokje te moeten overdragen. Het
afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden. Zij hebben voor een
eenvoudige vorm in kleine kring gekozen. Dick en Rianne hebben en
houden echter een warm hart voor de stichting en zullen zich
gelukkig nog regelmatig inzetten bij activiteiten voor Veri-Olanda.
Christine Rietveld, is de nieuwe secretaris geworden in plaats van
Rianne Hoetink. Hieronder stelt zij zich nader aan u voor.
Voor Dick Hofman is nog geen opvolger benoemd, de taak van
voorzitter zal voorlopig door onze penningmeester Ries Jelier worden
waargenomen.
Ook zijn we nog op zoek naar iemand die zich voor ons wil
bezighouden met de PR en iemand die zich op fondsenwerving richt.
Denkt u met ons mee?
KENNISMAKEN MET CHRISTINE RIETVELD – secretaris
Voor degenen die mij nog niet kennen, wil ik graag wat over mijzelf vertellen.
Geboren in de stad Utrecht, ben ik eerst naar Zeist verhuisd. Ruim 30 jaar geleden ben ik met mijn gezin in
Driebergen komen wonen en heb daar tot op heden geen spijt van gehad. De makelaar had ons wel
gewaarschuwd, dat Driebergen toch echt een dorp was na Utrecht en Zeist, maar dat leek me eigenlijk alleen
maar positief.
Als kind had ik al een grote belangstelling voor lezen en (vreemde) talen en een talenstudie
leek dan ook een logisch vervolg na de middelbare school. Ik studeerde Vertaalkunde aan
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Ik leerde veel over de Nederlandse taal,
maar studeerde ook Duits en Spaans.
Na enkele boeken vertaald te hebben merkte ik, wat een kluizenaarsbestaan een vertaler
heeft en dat beviel me niet. Ik werd bedrijfsvertaler bij een computerbedrijf in Amsterdam
en heb daar vele jaren met veel plezier gewerkt, totdat het crisis werd en de
vertaalwerkzaamheden uitbesteed gingen worden. Na een om-/bijscholingstraject werd ik
docent op het VMBO in Zeist, ik ben blij dat ik dit enkele jaren heb mogen doen, maar had
er wellicht in jongere jaren aan moeten beginnen.
Ondertussen was ik gevraagd secretaris (scriba) te worden van de wijkkerkenraad van de
Immanuëlkerk en ik heb die taak graag en met enthousiasme uitgevoerd gedurende een jaar of 7.
Toen ik daarna gevraagd werd om Rianne Hoetink als secretaris van Veri-Olanda op te volgen, hoefde ik daar
niet lang over na te denken. Ook voor het werk bij Veri-Olanda wil ik mij met enthousiasme inzetten en ik hoop
tot wederzijdse tevredenheid.
WAT HEBBEN WE DE LAATSTE TIJD GEDAAN?
De bestuurswisseling was ook een uitgelezen moment voor wat moderniseringen bij Veri-Olanda.
In eerste instantie hebben we gezocht naar de vernieuwing van ons logo. Binnen ons netwerk was een vakman,
Roel Vermaas, die belangeloos met ons meegedacht heeft en ons verschillende modellen heeft aangereikt. Wij
zijn erg blij dat Roel Vermaas ons met zijn vakmanschap ter wille wilde zijn!
Het resultaat van de inspanningen ziet u hierboven.
De kleuren van de Roemeense vlag (blauw, geel en rood) zijn behouden gebleven, maar in een iets andere
volgorde, waardoor ook onze Nederlandse driekleur naar voren komt.
Het lettertype van het logo is gemoderniseerd en strakker geworden en ook deze letter van de nieuwsbrief is
anders, dan u gewend was.
De gele vlam staat voor bevlogenheid en uw en ons enthousiasme om het leven van de kansarmen in Roemenië
te verbeteren. Als u goed kijkt, ziet u daarom ook de opgaande lijn in de vlam en de tekst erboven.
Al met al, hopen we natuurlijk dat u deze vernieuwing ook kunt appreciëren.

Ook de website van Veri-Olanda is wat gedateerd en heeft dringend behoefte aan een facelift.
Aangezien dit zeer specialistisch werk is, zochten we ook daarvoor iemand met het hart op de juiste plaats en
affiniteit voor onze stichting.
Ons bestuurslid Martine Wildeman, plaatste daartoe een oproep op Facebook en wie schetst onze verbazing dat
daar al gauw wat reacties op kwamen! Het is hartverwarmend dat ook de jongere generatie op vrijwillige basis
zijn capaciteiten wil inzetten voor stichtingen als de onze.
Wij zijn dan ook meer dan dankbaar met de toegezegde medewerking van Auke Terlouw, een jongeman die
geboren en getogen is in Driebergen en die Veri-Olanda al van “binnenuit” kende. Hij had al eens meegewerkt
met onze voedselinzamelingsacties en had in zijn tienerjaren al eens deelgenomen aan een diaconale
jongerenreis naar Roemenië. Hieronder stelt hij zichzelf aan u voor (zie: Kennismaken met Auke Terlouw).
De nieuwe website, die dezelfde naam zal hebben als de vorige (www.veriolanda.nl) is nog niet in de lucht
maar er wordt dus aan gewerkt en we houden u graag op de hoogte via de nieuwsbrieven. We streven ernaar
om er elk kwartaal een nieuwsbrief te laten verschijnen.
Een Europese studentenvereniging uit Nijmegen verraste ons, met de mededeling dat ze op hun vrijdagse
borrel tosti’s verkopen waarvan de opbrengst dit kwartaal naar Veri-Olanda zal gaan. In overleg met de
studenten zal de opbrengst gebruikt worden voor de aankoop van sportartikelen voor een basisschool in het
gebied waarin Veri-Olanda ook sponsorgezinnen heeft.
KENNISMAKEN MET AUKE TERLOUW – webdesigner
Als 18-jarige jongen heb ik in 2001 deelgenomen aan een werkvakantie naar Arad. Dit
was een bijzondere ervaring met vele mooie en indrukwekkende gebeurtenissen, die ik
niet snel meer zal vergeten. Tijdens deze reis is mijn band met dit arme maar mooie
land ontstaan. In de jaren die daarop volgden heb ik enkele keren geholpen met de
voedselinzamelingsacties om zo de mensen aldaar, deze keer vanuit Nederland, toch
enigszins te kunnen helpen en steunen. Via de voedselacties kwam ik in contact met
Martine Wildeman, die ik al kende omdat we buren zijn geweest tijdens mijn jeugd. Via
een oproep van Martine op Facebook las ik dat Veri-Olanda op zoek was naar iemand
die de website onder handen wilde nemen. Aangezien ik actief ben als zelfstandige
webdesigner/ vormgever en me verbonden voel met Roemenië heb ik dan ook direct
gereageerd. Met als resultaat dat we nu druk bezig zijn met de vormgeving en bouw
van een nieuwe up-to-date website. Het voelt dan ook goed weer deel te mogen
uitmaken van dit mooie project.
NIEUWS OVER HET SPONSORPROJECT
Er is in de financiële ondersteuning van gezinnen het een en ander veranderd.
Emily is, zoals velen van jullie weten, degene die maandelijks alle gezinnen in Arad en omstreken bezoekt.
Mede door haar goede oplettendheid zijn er een aantal gezinnen die geen of minder hulp vanuit Nederland
nodig blijken te hebben.
Daardoor zijn er erg veel wisselingen geweest de afgelopen tijd.
De reden dat sommige mensen geen hulp meer nodig hebben, is omdat zij meer werk en dus meer inkomen
hebben gekregen.
Aangezien er nog genoeg gezinnen hulp nodig blijken te hebben, kunnen we daardoor op dit moment andere
gezinnen in bijv. Fiscut helpen.
Helaas is ook gebleken, dat het laatste halve jaar erg veel mensen in Nederland zijn gestopt met het financieel
ondersteunen van gezinnen in Roemenië.
Ook hier slaat de crisis toe, helaas, maar ook in Roemenië wordt het leven er daardoor niet makkelijker op.
Daarom toch weer een verzoek aan u, als u maandelijks een
beetje geld kunt missen.
Wie weet, vindt u het leuk een gezin op afstand te helpen.
U krijgt dan gegevens van een gezin, met een foto en u kunt als
u dat wilt, zo nu en dan een pakje meegeven aan de mensen die
u ondersteunt.
Het bedrag bepaalt u natuurlijk helemaal zelf, iedere euro is
welkom.
Op deze manier is gebleken, dat we gezinnen in Roemenië door
de moeilijke jaren heen helpen.
Vaak blijkt hulp van buitenaf na een aantal jaren niet meer
nodig, omdat de kinderen door de financiële ondersteuning
vanuit Nederland langer naar school kunnen.
Het gevolg is dan, dat als die kinderen eenmaal gaan werken, zij hun ouders weer financieel kunnen helpen.
Dit is onze hele opzet van het hele project financiële ondersteuning van gezinnen in Roemenië.
Ook u kunt het verschil maken. Bedankt voor iedereen die al een familie in Roemenië helpt of geholpen heeft.
Martine Wildeman - Coördinator Sponsorproject

WELKE ACTIVITEITEN STAAN ER OP DE AGENDA?
We zullen in de eerste week van juli weer enkele projecten en sponsorgezinnen bezoeken in Arad en omgeving.
Ook zullen wij het tweedehandswinkeltje in Paulis bezoeken.
Mocht u iets kleins (bijv. foto’s, brieven) willen meegeven voor uw sponsorgezin, nemen wij dat graag voor u
mee. Wilt u dat dan bij Ries Jelier (De Marter 15, tel. 516510) of Christine Rietveld (Van Bijnenlaan 1, tel.
520408) afgeven?
Kort na de herfstvakantie zal er weer een grote kledinginzameling worden georganiseerd.
In de volgende nieuwsbrief leest u meer hierover. Mocht u uw overtollige kleding eerder kwijt willen, verwijs ik
naar het stukje “Inzamelen van kleding, schoeisel, e.d.” direct hieronder in deze nieuwsbrief.
De jaarlijkse voedselinzameling staat ook al gepland en wel op vrijdag 22 en zaterdag 23 november.
Direct daarna zal er dus weer een transport zijn naar Arad in Roemenië van voedsel en de ingezamelde kleding,
schoeisel. Ook linnengoed is van harte welkom.
INZAMELEN VAN KLEDING, SCHOEISEL E.D.
Nog steeds is er in Roemenië grote behoefte aan goede en draagbare kleding, schoeisel, matrassen, linnengoed
e.d.. Door het ontbreken van een centraal ontvangstpunt, tot vorig jaar een garagebox aan de Vossenkamp, en
het teruglopen van het aantal vrijwilligers dat zich wil belasten met het
sorteren en verpakken van de materialen, zijn wij genoodzaakt om dit op
een andere manier te organiseren. Wij hebben daarom het volgende
bedacht:
Indien u kleding, schoeisel enz. voor ons heeft, wilt u dat dan voor ons,
indien mogelijk gesorteerd naar dames-, heren-, kinderkleding, schoeisel,
beddengoed enz. verpakken?
Bij voorkeur per soort in een
bananendoos (gratis
beschikbaar bij de plaatselijke
supermarkten) Zo’n
bananendoos bestaat uit een
boven- en onderdoos. De bovendoos is vaak bedrukt met het merk
en de onderdoos is meestal niet bedrukt. Schrijft u er even op wat er
inzit. Grote zaken, zoals matrassen e.d. hoeven uiteraard niet
ingepakt te worden. Een belletje, of een e-mail naar iemand van het
bestuur en we maken met u een afspraak wanneer we het komen
ophalen.
WIJZIGING NUMMERS BANKREKENINGEN
Met ingang van 1 januari 2014 wordt binnen Europa voor het betalingsverkeer het IBAN-nummer voor
bankrekeningen verplicht ingevoerd. Daarbij geldt 2013 als overgangsjaar. Onze bankrekeningen worden
dientengevolge gewijzigd in de volgende nummers:
Voor de RABO-bank:
NL81 RABO 0395 2021 08 t.n.v. Stichting Veri-Olanda te Driebergen
Voor de ING-bank:
NL80 INGB 0007 6609 98 t.n.v. Stichting Veri-Olanda te Driebergen.
Voor degenen, die een gezin in Roemenië financieel ondersteunen wordt het nieuwe rekeningnummer:
NL08 INGB 0004 2254 87 t.n.v. Stichting Veri-Olanda te Driebergen.
Deze gegevens zullen wij t.z.t. ook nog eens op onze website vermelden.
TOELICHTING OP JAARREKENING EN BALANS 2012
Het bestuur is van mening dat de cijfers voor zich spreken. Wat ons zorgen baart is het feit dat de giften en
donaties, zowel in aantallen als bedragen, in 2012 drastisch zijn verminderd ten opzicht van de voorgaande
jaren. Redenen waarop het volgende is besloten:
Wij willen in 2013 en volgende jaren het bestand aan donateurs en geldgevers uitbreiden en verjongen; daartoe
zijn wij op zoek naar iemand die binnen het bestuur de taak op zich wil nemen voor de functie van publiciteit en
fondsenwerving (of hoe we dat ook zullen noemen).
Ook de vernieuwde website is daarbij een hulpmiddel.
In 2013 zullen we het aantal bezoeken aan Roemenië beperken, maar wel intensiveren en ook slechts 1
totaaltransport na de voedselactie eind november organiseren.

JAARREKENING 2012
UITGAVEN
Algemene organisatiekosten
Representatie
Kosten Bancair betalingssysteem
Administratie en beheer sponsorproject
Voorlichting, Fondsenwerving en PR
Kosten bezoek projecten

2012
€ 322
€ 167
€ 469
€ 432
€ 1.280
€ 3.144

2011
€ 290
€ 401
€ 289
€ 497
€ 1.141
€ 3.403

BESTEDINGEN AAN DOELSTELLING
Transportkosten 2 x
Individuele ondersteuning
TOTAAL DER UITGAVEN

€ 7.604
€ 12.458
€ 25.876

€ 7.323
€ 12.392
€ 25.736

INKOMSTEN
Algemene giften / donaties / overige inkomsten
Bijdragen transportkosten
Donaties gesponsorde gezinnen/individuen
Overige inkomsten
TOTAAL DER INKOMSTEN

€ 8.420
€ 1.231
€ 12.135
€ 519
€ 22.305

€ 12.725
€ 267
€ 11.815
€ 2.022
€ 26.829

*

* + **

***

ENIGE TOELICHTINGEN
* verschil veroorzaakt, doordat opnamekosten in Roemenië in 2011 niet apart zijn
vermeld
** medische ingreep in particulier kliniek
*** veel vaste donateurs zijn in 2012 gestopt met het doen van een algemene gift

BALANS PER 31 DECEMBER 2012
Saldo rekening 3952.02.108 Rabo
Saldo rekening 76 60 998 ING
Saldo rekening 42 25 487 ING
Saldo bedrijfstelerekening
3752.105.291
Kas
Leningen u/g
1)
Debiteuren
2)
Overige bezittingen (zie inventarislijst)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

€ 2.230
€ 1.111
€ 1.320

Voorzieningen sponsorgezinnen 3)
Voorziening voor Microkredieten 4)
Voorziening transportkosten 4)

€ 3.320
€ 2.000
€ 4.000

€ 15.765
€ 55

Reservering projekten 5)
Crediteuren 6)

€ 3.000
€0

€ 120
€1
€ 20.602

Eigen vermogen

€ 8.282
€ 20.602

Restant renteloze lening Kerkelijke gemeente Cuvin van € 250
Restant renteloze lening mevrouw Marianna Kerestzturi van € 100
geen debiteuren (betalingsachterstanden sponsorproject zijn niet vermeld)
waaronder saldo rekening 42 25 487 vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 januari 2010
vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 januari 2010
reservering vastgesteld in bestuursvergadering van 7 januari 2010
er zijn geen betalingsverplichtingen

Wij, als bestuur van Veri-Olanda, hopen u met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte te
hebben gebracht van onze activiteiten en hopen dat u ons wilt blijven steunen, om het lot van de
kansarmen in Arad en omgeving te verbeteren.
Ondertussen zullen wij ons blijven inzetten en groeten u hartelijk,
Ries Jelier, Martine Wildeman, Christine Rietveld

