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VOORWOORD 

 

 

Wij kijken in dit jaarverslag met dankbaarheid terug op het werk van Stichting Romario gedurende 

het jaar 2020. Het was een bijzonder jaar, omdat we toch onze financiële doelen hebben behaald, 

maar tegelijkertijd veel van onze plannen geen doorgang konden vinden, zoals het organiseren van 

diverse activiteiten in Nederland en een werkbezoek aan Suriname. 

 

Maar ook de lokale stichting die wij ondersteunen, Stichting Opo Doro, had het zwaar; door alle 

gebeurtenissen in Suriname werd het werk lange tijd ernstig bemoeilijkt. De medewerkers, 

waaronder Mirjam van Herwijnen, moesten zich steeds aanpassen aan de wijzigende 

omstandigheden en dat is wonderwel gelukt. Kijken we terug op het jaar 2020 dan is er toch weer 

veel werk verzet! Zowel hier in Nederland, als in Suriname.  

 

Dit is iets om verwonderd over te zijn, in dankbaarheid voor de vele zegeningen die we hebben 

ervaren, op allerlei gebied. Het bestuur kon versterkt worden; een aantal activiteiten zoals digitale 

activiteiten en een kerstbroden-actie konden doorgang vinden en hadden mooie resultaten; de 

ondersteuning aan Mirjam en Opo Doro kon door blijven gaan: vele gezinnen in Suriname zijn 

bezocht, geholpen en bemoedigd. Wij zijn ook dankbaar voor de gezondheid van alle medewerkers, 

en dat ze het hebben volgehouden. 

 

Ja, er blijft nog veel werk te doen in Suriname als het gaat om mensen die leven met een 

beperking; het in kaart brengen van de problematiek, het bereiken van de gezinnen in het 

binnenland, de juiste ondersteuning op maat bieden. Ook het versterken van Stichting Opo Doro 

staat hoog op ons lijstje. 

 

Wij kijken ondanks de vele beperkingen die we nu ervaren, hoopvol uit naar het jaar 2021 waarin de 

stichting verder door mag groeien en verder werkt aan een stevige basis voor (betere) thuiszorg in 

Suriname. 

 

We zijn heel dankbaar voor de getoonde betrokkenheid door onze achterban in gebed èn in 

financiële bijdragen aan Stichting Romario. Wij hopen dat u dit werk ook in 2021 wilt blijven 

ondersteunen. 

 

Ane de Vos 

Voorzitter 

 

Nijkerk, 24 maart 2021
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MISSIE, VISIE 

 
Missie 

Stichting Romario stelt zich ten doel om vanuit naastenliefde en een Bijbels perspectief, waarde toe 

te voegen aan mensenlevens. De Stichting wil mensen een nieuwe kans bieden en de liefde van 

Jezus laten zien. De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het verbeteren van de 

leefomstandigheden. De Stichting wil zorg en hulp mogelijk maken wanneer mensen daar zelf niet 

toe in staat zijn. Bijvoorbeeld door gebrek aan financiële middelen, gebrek aan inzicht in 

mogelijkheden en/of wanneer de overheid niet voorziet in de noodzakelijke hulp. 

 

Visie 

Stichting Romario heeft de Bijbel als inspiratiebron. Wij willen in navolging van Jezus Christus 

meebouwen aan de groei van gerechtigheid, vrede en liefde in deze wereld. 

Stichting Romario wil mensen dichter bij elkaar brengen door noden en behoeften van individuele 

personen en groepen onder de aandacht te brengen van mensen die hen willen ondersteunen. 

Vrijwilligers kunnen hun talenten inzetten door hier een bijdrage aan te leveren. 

Stichting Romario doet dit vanuit een respectvolle, betrokken en enthousiaste houding. De Stichting 

maakt geen onderscheid in afkomst, ras, taal, geloof, leeftijd of seksuele geaardheid.  

 

Stichting Romario is begonnen met het helpen van de Surinaamse jongen Romario en zijn familie; de 

stichting helpt nog steeds andere mensen met een beperking, maar richt zich nu ook op het 

ondersteunen van de Surinaamse organisatie ”Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding”. Deze lokale 

stichting zet met onze steun een organisatie op die thuisbegeleiding biedt aan mensen met een 

lichamelijke en of verstandelijke beperking. Het streven van Stichting Romario is om zich op termijn 

te kunnen terugtrekken, en dat Stichting Opo Doro het werk zelfstandig kan blijven uitvoeren en 

bekostigen. 
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1. ACTIVITEITEN VERSLAG 

 

1.1 Resultaten 2020 

 

Veel mensen in Suriname die leven met een lichamelijke en of verstandelijke beperking hebben 

geen of te weinig begeleiding; hierdoor raken zij achtergesteld en heeft hun naaste familie veel 

moeite om voor hen te zorgen en zelf het hoofd boven het water te houden. 

 

Het doel van Stichting Romario is om kwetsbare mensen te ondersteunen in het verbeteren van hun 

kwaliteit van leven. Door hen de juiste middelen aan te reiken, kunnen zij en hun familie weer 

floreren. Onze visie is om zoveel als mogelijk met lokale personen 

en organisaties te werken. 

In Suriname werken wij samen met Stichting Opo Doro 

Thuisbegeleiding. Deze stichting biedt thuisbegeleiding aan 

mensen met een beperking. Ons doel is om Opo Doro te 

versterken, uit te bouwen en op termijn over te dragen aan lokale 

medewerkers en bestuur. 

 

Voor de thuisbegeleiding is de visie van beide stichtingen om de 

hulpvragers waar mogelijk zelf hun problemen op te laten lossen en hen hierin te ondersteunen en 

te coachen. Wij werken hierdoor aan duurzame oplossingen en aan de vooruitgang van de 

ondersteuning voor mensen met een beperking in Suriname. Dat is niet makkelijk, 

omdat we merken dat veel mensen denken dat ‘de stichting’ de problemen voor hen 

gaat oplossen en het duurt een tijdje voordat men beseft dat men zelf ook veel kan 

en dat dit uiteindelijk ook beter voor hen is. 

 

1.2 Fondsenwerving in Nederland. 

 

Bewustwording vergroten over het werk in Suriname en fondsenwerving staan hoog 

op het prioriteitenlijstje van het bestuur. In januari 2020 hebben we een serie 

workshops gevolgd over fondsenwerving, onder leiding van een ervaren consultant. 

Hieruit resulteerde een fondsenwervingsplan voor de komende jaren en heeft het 

bestuur focus aangebracht. 

 

In ons plan richten wij ons met name op de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) in Nijkerk, maar 

willen wij onze zeker ook meer gaan inzetten op andere Nijkerkers. Tegelijk willen we de andere 

GKV gemeenten in het kerkverband en het netwerk van vrienden en familie van Mirjam van 

Herwijnen niet vergeten. 

 

Helaas gooide de corona beperkingen vanaf maart roet in het eten en konden we veel minder 

activiteiten uit gaan voeren, dan gewild.  

Wat kon wel doorgaan? 

- Twee kledingcontainers op de parkeerplaats van de GKV in 

Nijkerk. Mensen kunnen hier kleding in doen en de stichting 

krijgt een bedrag voor de ingezamelde kleding.  
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- Via www.geef.nl  hebben wij verschillende acties gehouden om geld in 

zamelen. Het voordeel van deze website is dat men direct online kan 

doneren. 

- Wenskaarten-actie  

- Kerstbroden-actie  

- Opzetten van een sponsorprogramma, uit te rollen in 2021 

- Benaderen van stichtingen en andere donateurs met projectvoorstellen 

 

1.3 Ondersteuning aan St. Opo Doro  

Op basis van de begroting van 2020 van Opo Doro en de werkelijke uitgaven volgens hun 

kwartaalrapportage, maakt Stichting Romario enkele malen per jaar een financiële bijdrage over 

naar Suriname. 

 

Regelmatig overlegt de voorzitter van Opo Doro, Mirjam van Herwijnen, met het bestuur van 

Stichting Romario of de voorzitter over de te volgen koers. Het is goed om te merken dat wij daarin 

steeds op dezelfde lijn zitten: het versterken van de lokale organisatie (wat betreft bestuur,  

aantrekken goede medewerkers, lokale fondsenwerving en het beheer), het zoeken van 

samenwerking met andere partijen en uiteindelijk het opzetten van zelfstandige thuiszorg in 

Suriname. 

 

1.4 Ondersteuning aan uitgezondene Mirjam van Herwijnen 

Dankzij de inkomsten van Stichting Romario, kunnen wij leefgeld betalen aan Mirjam van 

Herwijnen; zij heeft geen salaris en is afhankelijk van deze inkomsten. 

 

Naast het regelmatige informele overleg met Mirjam door alle bestuursleden en de formelere 

overleggen in de bestuursvergaderingen, kan zij ook gebruik maken van ondersteuning door een 

externe coach. 

 

1.5 Financiën 

Het jaar 2020 hebben we met een positief resultaat van € 2.757 afgesloten en daar zijn wij 

bijzonder dankbaar voor, gezien de beperkingen in dat jaar. 

In 2020: 

- Stegen de bijdragen uit eenmalige donaties met 10% 

- Verdubbelde de bijdragen via www.geef.nl  

- Zijn de inkomsten uit collecten meer dan verdubbeld 

- Verdubbelden zelfs de opbrengsten uit enkele acties (wenskaarten en kerstbroden) 

 

Door de stijgende inkomsten konden we ook meer besteden aan de projecten in Suriname: ruim 

9,000 euro ten opzichte van ruim 5,000 euro een jaar eerder. Dat betekent onder andere dat Opo 

Doro enkele medewerkers kon aannemen, zodat Mirjam niet meer alles alleen en zelf hoeft te doen: 

de eerste stappen naar een steviger zelfstandige organisatie! 

 

  

http://www.geef.nl/
http://www.geef.nl/
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1.6 Bestuur 

De bestuurssamenstelling van Stichting Romario kende een aantal wijzigingen. Marieke Folkers is na 

jaren van intensieve betrokkenheid gestopt met haar bestuurswerk voor de stichting; gedurende 

2020 zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Hiermee bestaat het bestuur aan het einde van 

2020 uit 5 leden; nog een zesde bestuurslid heeft zich aangemeld om mee te gaan helpen vanaf het 

nieuwe jaar. Hiermee is het bestuur volledig en kunnen de diverse taken goed onderling verdeeld 

worden. Alle bestuursleden doen het werk op vrijwillige basis. 

 

Samenstelling bestuur is per einde 2020: 

Ane de Vos, voorzitter 

Jenneke Frens, secretaris, 

Alex Kamstra, penningmeester 

Bea Oosterhuis, lid 

Jantine van de Bunt, lid 

 

Het bestuur vergadert ongeveer eens per maand. In 2020 heeft het bestuur 11 keer vergaderd: een 

aantal keren fysiek bij elkaar, maar meestal toch middels videobellen; dat laatste werkte goed, 

maar we zien ernaar uit om elkaar weer “in het echt” te ontmoeten. 

Aan een gedeelte van de bestuursvergaderingen neemt Mirjam van Herwijnen, voorzitter Stichting 

Opo Doro, steeds deel; hiermee wordt het bestuur goed op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen in Suriname en het werk van Opo Doro.   

Het geplande werkbezoek in april 2020 kon geen doorgang vinden, vanwege de reisbeperkingen 

 

1.7 Visie op de nabije toekomst 

 

De belangrijkste doelen voor 2021 zijn:  

- Verdere versterking van bestuur Stichting Romario door de rollen, taken en 

verantwoordelijkheden goed af te stemmen 

- Samen de visie, missie en doelen van Stichting Romario duidelijker formuleren 

- Meer aandacht voor het opgestelde fondsenwervingsplan 

- Meer aandacht voor duidelijke communicatie middels website en sociale media  

- Nieuwe acties toevoegen, zoals sponsorprogramma en kleding-ophaalactie in september 

2021 

- Blijvende ondersteuning aan Stichting Opo Doro, zowel financieel als met raad en daad.  
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2) FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 

2.1 Balans per 31 december 2020      
       

Activa   2020   2019 

       
Vaste activa:   -   - 
       
Vlottende activa:  € 4.274  € 1.253 
       
Liquide middelen:       
    Rabobank rekening-courant  € 2.032  € 1.559 
    Rabobank spaarrekening  € 21.502  € 22.500 
       
       Totaal activa  € 27.808  € 25.312 

       
       
       

Passiva   2020   2019 

       
Langlopende schulden:   -   - 
       
Kortlopende schulden:  € 56  € 318 
       
Eigen vermogen:       
    Reserve projecten  € 27.752  € 24.995 
       
       Totaal passiva  € 27.808  € 25.312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

Jaarverslag 2020 

 

2.2 Staat van baten en lasten per 31 december 2020      
       

Baten   2020   2019 

       
Donaties vaste sponsoren  € 1.832  € 1.116 
Eenmalige donaties  € 22.072  € 20.225 
Geef.nl  € 1.549  € 817 
Collecten  € 3.460  € 1.386 
Opbrengsten acties  € 1.921  € 1.170 
       
       Totaal baten  € 30.834  € 24.713 

       
       
       

Lasten   2020   2019 

       
Projecten  € 9.155  € 5.071 
Kosten buitenlandwerker  € 18.122  € 17.553 
Kantoor- en publiciteitskosten  € 719  € 708 
Kosten acties   -   - 
Overige uitgaven  € 81   - 
       
       Totaal lasten  € 28.077  € 23.332 

       
       
Resultaat boekjaar  € 2.757  € 1.381 
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2.3 Toelichting balans       
       

Activa   2020   2019 

       
Vlottende activa:       
    Vooruitbetaalde kosten  € 3.429  € 600 
    Nog te ontvangen bedragen  € 845  € 653 
       
Liquide middelen:       
    Rabobank, rekening-courant  € 2.033  € 1.559 
    Rabobank, spaarrekening  € 21.502  € 22.500 
       
       Totaal activa  € 27.808  € 25.312 

       
       
       

Passiva   2020   2019 

       
Eigen vermogen:       
    Reserve projecten, stand 1 januari  € 24.995  € 23.614 
    Toevoeging/onttrekking resultaat  € 2.757  € 1.381 
       
       Totaal eigen vermogen  € 27.752  € 24.995 
       
Kortlopende schulden:       
    Overlopende passiva:       
        Nog te betalen kosten  € 56  € 318 
       
       Totaal passiva  € 27.808  € 25.312 
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2.4 Toelichting lasten       
       

Lasten   2020   2019 

       
Projecten:       
    Kosten Opo Doro  € 8.516  € 4.161 
    Kosten bibliothecaresse   -   - 
    Kosten projecten overig   -   - 
    Kosten transport kleding  € 639  € 910 
       
       Totaal projecten  € 9.155  € 5.071 
       
Kantoor- en publiciteitskosten:       
    Bankkosten  € 278  € 440 
    Website en webhosting  € 75  € 125 
    Bestuurskosten  € 366  € 144 
       
       Totaal kantoor- en publiciteitskosten  € 719  € 708 
       
Overige uitgaven:  € 81   - 
       
       Totaal overige uitgaven  € 81   - 
       
Onvoorzien:   -   - 
       
       Totaal onvoorzien   -   - 
       
Kosten buitenlandwerker  € 18.122  € 17.533 
       
       Totaal kosten buitenlandwerker  € 18.122  € 17.533 
       
       
Totaal lasten  € 28.077  € 23.332 

 

 


