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BESTUURSVERSLAG 2016
Stichting Paulico te Gouda is opgericht in juni 1997. De doelstelling van Stichting Paulico is het helpen
van sociaal kwetsbare mensen in Roemenië. De Stichting vertaalt deze doelstelling in de structurele
ondersteuning van de organisatie ‘Ateliere Protejate’ in Boekarest, Roemenië. ‘Ateliere Protejate’ is
een private instelling, waar kansarme jongeren door eenvoudige werkzaamheden te verrichten
(kaarsen maken, eenvoudige industriële arbeid) invulling kunnen geven aan hun dagelijks leven. De
instelling krijgt geen staatssteun en is daarom afhankelijk van de eigen inkomsten en steun van
andere fondsen, waaronder Stichting Paulico.
In het verslagjaar is een vervolg gegeven aan het uitwisselingsprogramma tussen Ateliere Protejate
en een aantal zorglocaties van de Gemiva-SVG-groep en de Ark-gemeenschap in Gouda. Dat
uitwisselingsprogramma is in 2015 gestart. In mei 2016 zijn een bestuurslid van Stichting Paulico en
een vrijwilliger van de zorgboerderij van de Gemiva-SVG-groep in Gouda, een kleine week te gast
geweest bij Ateliere Protejate in Boekarest. Zij hebben meegewerkt met de cliënten en zo kennis en
ervaring gedeeld.
Van 7 tot en met 13 september 2016 zijn twee cliënten van Ateliere Protejate - twee jonge mensen
met een verstandelijke beperking - samen met twee begeleidsters een week in Gouda op bezoek
geweest. Zij verbleven in zorgcentrum de Irishof en hebben diverse activiteitencentra, een
zorgboerderij en een wijkcentrum bezocht. Net als het jaar ervoor hadden de medewerkers van de
locaties mooie programma’s samengesteld, er vond volop uitgewisseling plaats. Bij een
kringloopwinkel konden de gasten kleren voor zichzelf en voor andere cliënten van Ateliere Protejate
in Boekarest uitzoeken. Daarnaast hebben zij kennis kunnen maken met Nederland: wandelen door
Gouda en bezoeken aan onder meer Rotterdam en Amsterdam. De begeleidsters hebben gesprekken
gevoerd met Nederlandse collega's, maar ook met docenten aan onderwijsinstellingen. Eén van de
begeleidsters heeft een presentatie gegeven voor studenten aan het ID-college (MBO) in Leiden en in
Gouda. Voor de jongeren zelf was het een unieke ervaring, het gaf plezier en verrijking aan de
cliënten bij de Goudse instellingen, er is kennis uitgewisseld tussen de begeleidende professionals,
en de Roemeense gasten dragen hun ervaringen over op hun mede-cliënten en collega's bij Ateliere
Protejate in Boekarest.
Ateliere Protejate informeert haar sympathisanten en het bredere publiek via de website
(www.ateliere-protejate.org) en Facebook-pagina (www.facebook.com/ateliereprotejate). Een link
naar de website van Ateliere Protejate is overigens ook te vinden op de website van Stichting Paulico
(www.paulico.nl).
In 2016 heeft Stichting Paulico van de Diaconie van de PKN Gouda een gift van € 500,- ontvangen ter
ondersteuning van het werk van Ateliere Protejate. De diaconie heeft Ateliere Protejate in het
verleden al vaker gesteund. Voor deze financiële steun, ook in 2016, zijn wij de diaconie zeer
erkentelijk.
Voornemens 2017
De ervaringen met de uitwisseling waren ook in 2016 bijzonder positief. Een bijzonder uitvloeisel van
het bezoek van de Roemeense gasten is dat in mei 2017 vier studenten van de opleiding Sociaal
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Maatschappelijke Medewerker van het ID-college (MBO) in Leiden enkele weken stage zullen lopen
bij Ateliere Protejate en een andere instelling in Boekarest. In het najaar van 2017 wordt opnieuw
een bezoek van gasten van Ateliere Protejate aan Gouda voorzien. Stichting Paulico wil twee
(andere) begeleiders een week uitnodigen voor een programma met professionals en docenten in
Nederland; de kennis die zij daarbij opdoen komt vervolgens ten goede aan de cliënten van Ateliere
Protejate in Boekarest. Bovendien viert Ateliere Protejate in de zomer van 2017 haar vijftienjarig
bestaan. Stichting Paulico heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen; een bezoek wordt overwogen.
Samenstelling
In 2016 is de samenstelling van het bestuur van de Stichting Paulico niet gewijzigd. Het bestuur
bestaat uit de volgende personen:
- G. (Gerrie) Lammé, voorzitter
- D.A.A. (David) Gast, secretaris
- J.J. (Jos) Koffijberg, penningmeester
- A. (Annemarie) Brak.
Het bestuur kwam in 2016 drie keer bijeen.
NB: Op 6 februari 2017 is W. (Wilco) van Dijk als lid tot het bestuur toegetreden.

3

JAARREKENING

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Balans per

31-12-2016

31-12-2015

Liquide middelen
ING betaalrekening
ING spaarrekening

1062,07
300,24

367,28
1687,65

Totaal liquide middelen

1362,31

2054,93

TOTAAL ACTIVA

1362,31

2054,93

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

1362,31

2054,93

Totaal eigen vermogen

1362,31

2054,93

TOTAAL PASSIVA

1362,31

2054,93

ACTIVA

PASSIVA
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Staat van baten en lasten

2016

2015

Donaties en giften
Overige baten

1.610,00
12,59

535,00
34,85

Totaal baten

1.622,59

569,85

Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie

2.143,30
171,91

1.674,14
169,96

Totaal lasten

2.315,21

1.844,10

-692,62

-1.274,25

BATEN

LASTEN

Resultaat
Mutatie bestemmingsreserve
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3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
3.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De grondslagen die worden gehanteerd voor de waardering van activa en passiva en
resultaatsbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voorzover niet anders is vermeld, worden
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden
De vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.
3.2 Toelichting op de balans
2016

2015

ING 7708710

1.062,07

367,28

Totaal betaalrekeningen

1.062,07

367,28

ING 7708710

300,24

1.687,65

Totaal spaarrekeningen

300,24

1.687,65

Totaal liquide middelen

1.362,31

2.054,93

Liquide middelen
Betaalrekeningen

Spaarrekening

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn binnen korte termijn opeisbaar.

Besteedbaar vermogen
Vermogen per aanvang boekjaar
Resultaat boekjaar
Vermogen per 31 december
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2016

2015

2.054,93
- 692,62
1.362,31

3.329,18
- 1.274,25
2.054,93

4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
4.1 Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat over het boekjaar wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee
verbonden lasten en andere in het boekjaar toe te rekenen lasten.
4.2 Toelichting op de staat van baten en lasten
Toelichting op de baten
2016

2015

Donaties en giften
Giften regulier
Giften eenmalig

1.110,00
500,00

535,00
0

Totaal

1.610,00

535,00

2016

2014

Overige baten
Ontvangen rente

12,59

34,85

Totaal

12,59

34,85

2016

2015

1.913,30
230,00

1.619,15

Toelichting op de lasten

Besteed aan doelstellingen
Steun aan Ateliere Protejate (Boekarest, Roemenië)
* uitwisselingsproject
* donatie kaarsen
* partij verf
Totaal

2.143,30

54,99
1.674,14

In mei 2016 zijn een bestuurslid van Stichting Paulico en een vrijwilliger van de zorgboerderij van
Gemiva in Gouda enkele dagen te gast geweest bij Ateliere Protejate in Boekarest. Stichting Paulico
heeft de kosten van de vlucht en plaatselijk vervoer, evenals kleine onkosten, gedragen. Van 7 tot en
met 13 september 2016 zijn vier gasten van Ateliere Protejate op uitnodiging van Stichting Paulico in
Gouda op bezoek geweest in het kader van de uitwisseling (zie bestuursverslag). Stichting Paulico
heeft de kosten hiervan grotendeels voor haar rekening genomen: vlucht (€ 625), verblijf
(overnachting en ontbijt; € 650), vervoer, maaltijden en bezoeken (€ 248,55) (totaal: € 1.619).
Daarnaast is een partij acrylverf aan Ateliere Protejate verzonden voor activiteiten met cliënten .
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2016

2015

Beheer en administratie
Kosten betalingsverkeer
Betaalde rente
Kosten website
Verzendkosten nieuwsbrief

116,01
0
55,90

111,01
0

Totaal

171,91

58,95
169,96

Ondertekening van de jaarrekening door het bestuur van de stichting:
Gouda, 9 juni 2017

………………………
G. Lammé
voorzitter

……………………….
J.J. Koffijberg
penningmeester

…………………….
D.A.A. Gast
secretaris
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………………….
A. Brak
lid

....................
W. van Dijk
lid

