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BESTUURSVERSLAG 2019
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. Per eind 2019 namen
18 jongeren deel aan het dagelijkse programma. Daarnaast komen enkele jongeren in deeltijd of zijn
aan het wennen om straks dagelijks komen. In totaal gaat het om 23 deelnemers.
In 2018 heeft Stichting Paulico het beleidsplan geactualiseerd (beleidsplan 2018-2021). Het bestuur
richt de activiteiten van de stichting in deze 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.
Na het bezoek van twee bestuursleden aan Ateliere Protejate in 2018, is ervoor gekozen in 2019
vooral de initiatieven die tijdens het bezoek in 2018 waren ontstaan, te volgen en waar mogelijk te
ondersteunen. Het ging vooral om uitleg over en training in nieuwe werkmethoden voor de
begeleiding van mensen met een (verstandelijke) beperking, enerzijds ter ondersteuning van de
begeleiders van Ateliere Protejate, anderzijds met een breder bereik via het onderwijs. Daarbij is
voortgebouwd op het contact dat Stichting Paulico heeft gelegd met Claudia Iacob en Marcela
Popescu, beiden docent aan de universiteit van Boekarest en gelieerd aan Ateliere Protejate, en met
drie Nederlandse deskundigen. Gewerkt is aan de voorbereiding van een congres, de verkenning van
een mogelijke leergang voor de opleiding Social Work aan de Universiteit van Boekarest. Stichting
Paulico heeft daarbij vooral de rol van verbinder vervuld. In november 2019 hebben Hetty Verzaal en
Joyce Aalberts (VU) en Geert Bettinger, daartoe uitgenodigd door de universiteit, tijdens een congres
in Boekarest presentaties gegeven over het op een andere manier van ondersteunen van mensen
met een beperking. Hetty Verzaal heeft daarvoor een Engelse samenvatting van haar boek
Oplossingsgericht werken gemaakt. Het boek van Geert Bettinger Door stil te staan kom je verder
(2017) is door Claudia Iacob vertaald in het Roemeens en zal worden gebruikt bij de opleidingen
Social Work. Daarnaast zijn Hetty, Geert en Joyce in gesprek met mensen van Ateliere Protejate, van
de universiteit, van de Finse school in Boekarest en met Stichting Paulico om te kijken welke bijdrage
er uit Nederland gewenst is.
Door wisselingen in het team van begeleiders was er in de loop van 2019 bij Ateliere Protejate zelf
helaas onvoldoende tijd beschikbaar om actief bij deze ontwikkelingen betrokken te zijn en
bijvoorbeeld een stageplaats te organiseren; alle (beperkte) tijd en aandacht moest naar de directe
begeleiding van de cliënten gaan. Om dezelfde reden is het voorgenomen ‘parents participation
project’ voorlopig aangehouden; de bedoeling daarvan was om op verzoek van een aantal ouders
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van cliënten van Ateliere Protejate, een vorm van ouderparticipatie te organiseren, in samenwerking
met ouders en ondersteuning van Roemeense professionals.
In 2019 heeft Stichting Paulico heel concreet aan de derde doelstelling kunnen werken door op
verzoek van Ateliere Protejate een financiële bijdrage te geven aan het zomerkamp dat Ateliere
Protejate voor de cliënten organiseert. Dit zomerkamp is een jaarlijks hoogtepunt en geeft de
jongeren een kans om een week lang met elkaar te genieten van een vakantie in een prachtige
omgeving buiten het drukke Boekarest. In onze nieuwsbrief heeft Catalin Cozma, directeur van
Ateliere Protejate, hiervan uitvoerig verslag gedaan.
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 2020
Door veranderende omstandigheden, waaronder de Corona crisis, ziet de toekomst van Ateliere
Protejate er niet rooskleurig uit. Ateliere Protejate moet zoeken naar financiële ondersteuning en
nieuwe bronnen van inkomsten. De middelen van Stichting Paulico zijn beperkt, we blijven in overleg
om te bezien wat nodig is. Vooralsnog hebben we ervoor gekozen om in 2020 opnieuw een financiële
bijdrage te geven aan het zomerkamp van Ateliere Protejate. Het voornemen is om dat ook in de
twee jaren daarna te doen. Daarnaast blijven we inhoudelijke steun geven aan de voorbereiding van
de leergang voor begeleiding van mensen met een (verstandelijke) beperking. We zijn daarvoor
echter afhankelijk van de inzet van de Universiteit van Boekarest en de bereidheid van Roemeense
organisaties om zich door middel van stageplaatsen aan de leergang te verbinden. De doelstelling
van uitwisseling met Ateliere Protejate krijgt in 2020 minder aandacht omdat daarvoor bij Ateliere
Protejate door de beperkte personele capaciteit op dit moment geen ruimte is.
Samenstelling
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:
- G.P. (Gerrie) Lammé, voorzitter
- D.A.A. (David) Gast, secretaris
- J.J. (Jos) Koffijberg, penningmeester
- C.A. (Annemarie) Brak, lid
- W. (Wilco) van Dijk, lid.
In de samenstelling van het bestuur hebben zich in 2019 geen wijzigingen voorgedaan. Per 14 januari
2020 heeft Annemarie Brak haar lidmaatschap beëindigd.
Het bestuur kwam in 2019 drie keer bijeen.
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JAARREKENING

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Balans per

31-12-2019

31-12-2018

Liquide middelen
ING betaalrekening
ING spaarrekening

434,62
1.803.45

2.138,85
303,37

Totaal liquide middelen

2.238,07

2.442,22

TOTAAL ACTIVA

2.238,07

2.442,22

Stichtingsvermogen

2.238,07

2.442,22

TOTAAL PASSIVA

2.238,07

2.442,22

ACTIVA

PASSIVA
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
Staat van baten en lasten

2019

2018

Donaties en giften
Overige baten

485,00
0,08

2.135,00
0,30

Totaal baten

485,08

2.135,30

Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie

500,00
189,23

1060,81
168,14

Totaal lasten

689,23

1.228,95

-204,15

906,35

BATEN

LASTEN

Resultaat
Saldo van baten en lasten
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3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
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
2019

2018

ING 7708710

434,62

2.138,85

Totaal betaalrekeningen

434,62

2.138,85

ING 7708710

1.803.45

303,37

Totaal spaarrekeningen

1.803.45

303,37

Totaal liquide middelen

2.238,07

2.442,22

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

2019

2018

2.442,22
-204,15
2.238,07

1.535,87
906,35
2.442,22

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 2019
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
2019

2018

Donaties en giften
Giften regulier
Giften eenmalig

485,00
-

1.335,00
800,00

Totaal

485,00

2.135,00

Het bedrag aan ontvangen giften was in 2019 beduidend lager dan in 2018, maar hoger dan het
niveau van 2017 (€ 337). In 2018 ontving Stichting Paulico twee bijzondere giften, o.a. van de
diaconie van de PKN Gouda en van iemand die met pensioen ging.
2019

2018

Overige baten
Ontvangen rente

0,08

0,30

Totaal

0,08

0,30

2019

2018

500,00
-

791,96

-

268,85

500,00

1060,81

Toelichting op de lasten

Besteed aan doelstellingen
Steun aan Ateliere Protejate (Boekarest, Roemenië)
* bijdrage aan zomerkamp 2019
* 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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2019

2018

Beheer en administratie
Kosten betalingsverkeer
Betaalde rente
Kosten website
Verzendkosten nieuwsbrief

140,83
0
48,40
0

119,74
0
48,40
0

Totaal

189,23

168,14

De kosten van het betalingsverkeer vallen in 2019 iets hoger uit door het beleid van ING om per
november 2019 over te stappen van facturatie per kwartaal naar maandelijks facturatie (achteraf);
daardoor zijn de kosten van november en december niet in 2020, maar in 2019 gefactureerd.

Ondertekening van de jaarrekening door het bestuur van de stichting:
Gouda, 25 mei 2020

………………………
G.P. Lammé
voorzitter

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

…………………….
D.A.A. Gast
secretaris
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………………….
W. van Dijk
lid

