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BESTUURSVERSLAG 2018
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 2018 heeft Stichting Paulico het beleidsplan geactualiseerd (beleidsplan 2018-2021). Het bestuur
richt de activiteiten van de stichting de komende jaren op vier zaken:
1. Kennisoverdracht aan directie en zorgmedewerkers van Ateliere Protejate
2. Uitwisseling: bezoek door cliënten Ateliere Protejate aan Nederland
3. Gerichte financiële steun voor concrete projecten van Ateliere Protejate
4. Faciliteren van kennisoverdracht aan en stages van studenten van zorgopleidingen waarmee
Ateliere Protejate en Stichting Paulico een band hebben.
Deze vier activiteiten zijn in 2018 vooral tijdens twee bezoeken gerealiseerd, voortbouwend op het
uitwisselingsprogramma dat Paulico in 2015 is gestart. Van 24 tot 28 april 2018 hebben twee
bestuursleden van Paulico een bezoek gebracht aan Ateliere Protejate. Zij zijn zelf ervaren
professionals op het gebied van ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking en
werkzaam bij de Gemiva-SVG groep. Tijdens het bezoek hebben zij de begeleiders van Ateliere
Protejate onder meer uitleg over nieuwe werkmethoden gegeven en hen daarin getraind. Ook
hebben zij bij Ateliere Protejate een presentatie gehouden voor 25 docenten en studenten van de
universiteit van Boekarest, over hoe de zorg aan mensen met een beperking in Nederland is
georganiseerd en welke methoden er onder meer gebruikt worden. Ter ondersteuning ontvingen
begeleiders van Ateliere Protejate en de docenten een Roemeense versie van een Nederlands
praktijkboek voor omgang met mensen met autisme. Daarnaast zijn bezoeken gebracht aan een daken thuislozenproject dat geleid wordt door de broeders van Zuster Teresa en aan Valea Screzii, waar
onderdak en ondersteuning wordt geboden aan 450 kinderen die geen ouders hebben of wier ouders
hen niet kunnen opvoeden.
Voortbouwend op deze contacten hebben twee docenten van de universiteit van Boekarest die
gelieerd zijn aan Ateliere Protejate, van 6 tot 12 augustus op uitnodiging van Stichting Paulico een
werkbezoek aan Nederland gebracht. Claudia Iacob en Marcela Popescu hebben intensieve,
inhoudelijke en methodische gesprekken gevoerd met managers en activiteitenbegeleiders bij het
servicecentrum en enkele zorglocaties van Gemiva-SVG groep, de Ark woongemeenschap en - buiten
Gouda - met vier deskundigen op het gebied van begeleiding van mensen met een beperking.
Tijdens dit bezoek is ook contact gelegd met Geert Bettinger, schrijver van het boek Door stil te staan
kom je verder. De ontmoeting tussen Geert, Claudia en Marcela heeft geleid tot het bezoek van Geert
(samen met zijn vrouw) aan Boekarest. Hij heeft daar bij Ateliere Protejate verschillende
bijeenkomsten gehouden, met cliënten en ouders. Ook bij de universiteit zijn bijeenkomsten geweest
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met studenten. Uit dit bezoek zijn diverse werkgroepen ontstaan om nog meer kennis uit te
wisselen.
Met deze uitwisselingen zetten we de meer inhoudelijke vorm van ondersteuning voort die we
enkele jaren geleden zijn gestart en die de samenwerkingsrelatie met Ateliere Protejate heeft
verdiept. Overigens geeft Paulico ook, zij het in beperkte mate, materiële steun, in het verslagjaar
bijvoorbeeld in de vorm van apparatuur en werkmateriaal waarmee de cliënten van Ateliere
Protejate nieuwe producten kunnen maken.
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).
Voornemens 2019
In 2019 zullen twee leden van het bestuur (Annemarie Brak en Gerrie Lammé) betrokken zijn bij
samenwerking tussen de Universiteit van Boekarest, Ateliere Protejate en Stichting Paulico. Er
starten twee projecten, in samenwerking met counterparts in Boekarest. Eén van de
samenwerkingsvormen zal bestaan uit een bijdrage aan een congres over het vormgeven van
ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit congres wordt georganiseerd door
de Universiteit van Boekarest.
Het tweede project zal in 2019 gestart worden: het ‘parents participation project’. Op verzoek van
een aantal ouders, zal gekeken worden hoe wonen voor mensen met een verstandelijke beperking
gerealiseerd kan worden, in samenwerking met ouders en ondersteuning van Roemeense
professionals.
Verdere voornemens zijn het blijven uitwisselen van kennis op het brede gebied van ondersteuning
van mensen met een verstandelijke beperking.
Samenstelling
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, lid
- W. (Wilco) van Dijk, lid.
In de samenstelling van het bestuur hebben zich in 2018 geen wijzigingen voorgedaan.
Het bestuur kwam in 2018 drie keer bijeen.
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JAARREKENING

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Balans per

31-12-2018

31-12-2017

Liquide middelen
ING betaalrekening
ING spaarrekening

2.138,85
303,37

1.232,80
303,07

Totaal liquide middelen

2.442,22

1.535,87

TOTAAL ACTIVA

2.442,22

1.535,87

Stichtingsvermogen

2.442,22

1.535,87

TOTAAL PASSIVA

2.442,22

1.535,37

ACTIVA

PASSIVA
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
Staat van baten en lasten

2018

2017

Donaties en giften
Overige baten

2.135,00
0,30

337,83
0,00

Totaal baten

2.135,30

337,83

Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie

1060,81
168,14

0,00
164,27

Totaal lasten

1.228,95

164,27

906,35

173,56

BATEN

LASTEN

Resultaat
Saldo van baten en lasten
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3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
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
2018

2017

ING 7708710

2.138,85

1.232,80

Totaal betaalrekeningen

2.138,85

1.232,80

ING 7708710

303,37

303,07

Totaal spaarrekeningen

303,37

303,07

Totaal liquide middelen

2.442,22

1.535,87

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

2018

2017

1.535,87
906,35
2.442,22

1.362,31
173,56
1.535,87

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 2018
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
2018

2017

Donaties en giften
Giften regulier
Giften eenmalig

1.335,00
800,00

337,83
0,00

Totaal

2.135,00

337,83

Het bedrag aan ontvangen giften was in 2018 beduidend hoger dan in 2017, en net iets hoger dan
het niveau van 2016. Enerzijds ging het om twee eenmalige giften, o.a. van de diaconie van de PKN
Gouda , anderzijds om verhoogde particuliere giften in verband met de bezoeken aan en vanuit en
Ateliere Protejate.
Een bijzondere donatie ontving Paulico van iemand die met pensioen ging en ‘steun voor Roemenië’
als goed doel had genoemd. Daarbinnen werd Stichting Paulico als specifiek doel gekozen; het ging
om een bedrag van 300 euro.

2018

2017

Overige baten
Ontvangen rente

0,30

2,83

Totaal

0,30

2,83

2018

2017

791,96

0,00

268,85

0,00

1060,81

0,00

Toelichting op de lasten

Besteed aan doelstellingen
Steun aan Ateliere Protejate (Boekarest, Roemenië)
* uitwisselingsproject 1: bezoek aan Ateliere
Protejate; daarin begrepen:
- donatie apparaat waarmee cliënten Ateliere
Protejate slingers kunnen maken (€ 141,70)
- donatie project Velea Screzii (€ 50,00)
* uitwisselingsproject 2: bezoek staf/opleiders
gelieerd aan Ateliere Protejate aan Gouda
Totaal
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In 2018 heeft tweemaal een uitwisselingsbezoek plaatsgevonden. (In 2017 heeft geen uitwisseling
plaatsgevonden vanwege het dubbele bezoek in 2016). De kosten van het bezoek aan Gouda konden
zeer laag worden gehouden door de huisvesting van de gasten bij particulieren en gastvrije ontvangst
(incl. maaltijd) bij de zorglocaties en -professionals die zijn bezocht.
2018

2017

Beheer en administratie
Kosten betalingsverkeer
Betaalde rente
Kosten website
Verzendkosten nieuwsbrief

119,74
0
48,40
0

115,87
0
48,40
0

Totaal

168,14

164,27

Ondertekening van de jaarrekening door het bestuur van de stichting:
Gouda, 28 juni 2019

………………………
G. Lammé
voorzitter

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

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

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

