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BESTUURSVERSLAG 2017
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 (met een beperking) door arbeidsmatige dagbesteding
een betekenisvolle invulling kunnen geven aan hun leven en kunnen participeren in de Roemeense
samenleving. Zo worden er in deze beschutte werkplaats kaarsen gemaakt en wordt er naar
vermogen productiewerk verricht. De instelling krijgt geen staatssteun en is daarom afhankelijk van
de eigen inkomsten en steun van andere fondsen, waaronder Stichting Paulico.
In augustus 2017 bestond Ateliere Protejate 15 jaar. In die jaren is er veel bereikt. Ateliere Protejate
is een uitzonderlijke plek voor kwetsbare mensen in Boekarest, enig in zijn soort. Het 15-jarig
bestaan is uitgebreid gevierd.
Waar de ondersteuning van Ateliere Protejate in de eerste periode vooral van financiële aard was,
heeft de samenwerking de laatste jaren een meer inhoudelijk karakter gekregen. In 2015 is een start
gemaakt met een uitwisselingsprogramma tussen Ateliere Protejate en een aantal zorglocaties van
de Gemiva-SVGgroep en de Ark-gemeenschap in Gouda. In dat jaar zijn twee cliënten van Ateliere
Protejate en twee begeleiders een week in Gouda op bezoek geweest. Dat is in 2016 gevolgd door
een tegenbezoek van een bestuurslid van Stichting Paulico en een vrijwilliger van de zorgboerderij
van de Gemiva-SVGgroep in Gouda aan Ateliere Protejate in Boekarest. In datzelfde jaar hebben
opnieuw twee (andere) cliënten en begeleiders van Ateliere Protejate Gouda bezocht.
In het verslagjaar (2017) heeft er geen bezoek in het kader van de uitwisseling plaatsgevonden, maar
zijn wel voorbereidingen getroffen voor een ontmoeting in het voorjaar van 2018 (zie hierna).
Inmiddels kent het uitwisselingsprogramma ook enige spin-off door connecties met
opleidingsinstituten in zowel Nederland als Roemenië, waardoor een aantal Nederlandse mbostudenten Sociaal Maatschappelijk Medewerker van ROC Leiden in 2017 een stage hebben gedaan
bij Ateliere Protejate. Een jaar eerder al, in 2016, heeft een staflid van Ateliere Protejate een college
gegeven voor mbo-studenten in Leiden (ROC Leiden) en Gouda (ID-college). Ook tijdens het
tegenbezoek aan Ateliere Protejate in 2018 zijn nieuwe contacten en vormen van kennisuitwisseling
te verwachten.
Door deze meer inhoudelijke vorm van ondersteuning is het contact tussen Stichting Paulico en
Ateliere Protejate intensiever geworden en heeft de samenwerkingsrelatie zich verdiept.
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).
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Voornemens 2018
De ervaringen met de uitwisseling in 2015 en 2016 waren bijzonder positief. In 2018 zullen opnieuw
twee bestuursleden van Stichting Paulico Ateliere Protejate bezoeken. Zij zijn zelf ervaren
professionals op het gebied van ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking en
werkzaam bij de Gemiva-SVG groep. De directie en staf van Ateliere Protejate hebben aangegeven
vooral behoefte te hebben aan methodische ondersteuning en aan nieuwe werkvormen en
activiteitenprogramma's. De bestuursleden/professionals van Stichting Paulico zullen tijdens hun
bezoek ook kennis en ervaring delen met zowel studenten als ouders.
Samenstelling
Op 6 februari 2017 is Wilco van Dijk als lid tot het bestuur Stichting Paulico toegetreden. Andere
wijzigingen in de samenstelling van het bestuur hebben zich in 2017 niet voorgedaan. Het bestuur
bestaat nu uit de volgende personen:
- G. (Gerrie) Lammé, voorzitter
- D.A.A. (David) Gast, secretaris
- J.J. (Jos) Koffijberg, penningmeester
- A. (Annemarie) Brak, lid
- W. (Wilco) van Dijk, lid.
Het bestuur kwam in 2017 drie keer bijeen.
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JAARREKENING

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Balans per

31-12-2017

31-12-2016

Liquide middelen
ING betaalrekening
ING spaarrekening

1.232,80
303,07

1062,07
300,24

Totaal liquide middelen

1.535,87

1362,31

TOTAAL ACTIVA

1.535,87

1362,31

Stichtingsvermogen

1535,87

1362,31

TOTAAL PASSIVA

1535,87

1362,31

ACTIVA

PASSIVA
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Staat van baten en lasten

2017

2016

Donaties en giften
Overige baten

335,00
2,83

1.610,00
12,59

Totaal baten

337,83

1.622,59

Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie

0,00
164,27

2.143,30
171,91

Totaal lasten

164,27

2.315,21

Resultaat
Saldo van baten en lasten

173,56

-692,62

BATEN

LASTEN
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3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
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. Voor zover 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
2017

2016

ING 7708710

1.232,80

1.062,07

Totaal betaalrekeningen

1.232,80

1.062,07

ING 7708710

303,07

300,24

Totaal spaarrekeningen

303,07

300,24

Totaal liquide middelen

1.535,87

1.362,31

Liquide middelen
Betaalrekeningen

Spaarrekening

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

Stichtingsvermogen
Vermogen per aanvang boekjaar
Resultaat boekjaar
Vermogen per 31 december

2017

2016

1.362,31
173,56
1.535,87

2.054,93
- 692,62
1.362,31

Het Stichtingsvermogen wordt uitsluitend aangewend voor de doelstellingen van de stichting en ter
dekking van kosten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de stichting (KvK,
betalingsverkeer, website).
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4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
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
2017

2016

Donaties en giften
Giften regulier
Giften eenmalig

335,00
0,00

1.110,00
500,00

Totaal

335,00

1.610,00

Het aantal giften was in 2017 beduidend lager dan in 2016. De giften waren in 2016 niet alleen hoog
vanwege een eenmalige gift van een organisatie (diaconie Gouda), maar ook door verhoogde
particuliere giften in verband met de bezoeken vanuit en aan Ateliere Protejate. In 2017 hebben
dergelijke bezoeken niet plaatsgevonden.
2017

2016

Overige baten
Ontvangen rente

2,83

12,59

Totaal

2,83

12,59

2017

2016

0,00
0,00

1.913,30
230,00

0,00

2.143,30

Toelichting op de lasten

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

In 2017 heeft geen uitwisseling plaatsgevonden vanwege het dubbele bezoek in 2016. Middelen zijn
aangehouden tot 2018, als opnieuw een bezoek aan Ateliere Protejate staat gepland. In 2017 is
gewerkt aan de voorbereiding daarvan.
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2017

2016

Beheer en administratie
Kosten betalingsverkeer
Betaalde rente
Kosten website
Verzendkosten nieuwsbrief

115,87
0
48,40
0

116,01
0
55,90
0

Totaal

164,27

171,91

Ondertekening van de jaarrekening door het bestuur van de stichting:
Gouda, 28 juni 2018

………………………
G. Lammé
voorzitter

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

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

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

