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Voorwoord

Dit document betreft het beleidsplan van stichting Siguranta. Op 5 juni 2015 is Siguranta officieel opgericht door 
Patrick den Boer (voorzitter). Siguranta betekent veiligheid in het Roemeens, een kernbeginsel voor de mens om 
te bestaan en een waardig leven te leiden. 

De eerste behoefte aan het oprichten van de stichting, is ontstaan tijdens de vele bezoeken die Patrick den Boer 
aan Roemenië bracht. Hij heeft er zelfs 5 jaar gewoond. De weeskinderen die hij daar tegen kwam, maakte diepe 
indruk op hem. Een beeld van straatkinderen die op de stoep tegenover de Macdonalds stonden te verhongeren. 
Een jongen van 6 die in de winter buiten moest slapen. Dat allemaal in een dropje waar 600 mensen woonden, 
niemand die wat deed. 

Patrick begon met de kinderen eten te geven. Op den duur volgden mensen zijn voorbeeld. Dit viel hem op, 
blijkbaar moet één iemand het initiatief nemen om anderen ook hetzelfde te laten doen. Door de stichting op te 
zetten willen we deze tendens voortzetten. Zo hopen we andere mensen aan te sporen om te geven en iets te 
betekenen. Om betrokken te zijn bij hen die het minder hebben.

In eerste instantie lag de focus van de stichting op het helpen van de weeskinderen in Roemenië. Later zijn we ook
wijkprojecten in Nederland begonnen, nadat veel mensen lieten weten dat ze ook graag zouden zien dat er in 
Nederland wat gedaan wordt aan binding tussen mensen en het tegemoet komen van minder bedeelden.

In alle gevallen is het belangrijk om mensen samen te brengen. Mensen en kinderen die in een minder geïsoleerde
en/of financieel lastige situatie zitten, kansen te geven om deel te nemen aan verschillende activiteiten. 



1. Visie

Bij Siguranta geloven wij, dat een binding tussen mensen creëren iedereen ten goede komt. Zo helpen wij onze 
klanten door hun administratie op orde te brengen, boekhoudkundige taken te verrichten. Mensen kunnen ook 
doneren, zodat na aftrek van kosten, alles geheel geïnvesteerd wordt in de weeskinderen in Roemenië en de 
wijkprojecten in Nederland. Deze donaties zijn voor de donateurs weer voor de belasting aftrekbaar.

Het is niet slechts dat elke betrokken partij er zijn eigen voordeel mee behaalt. Het gaat er ons om, dat op deze 
manier mensen investeren in het verbeteren van de samenleving als geheel. We vinden het daarom ook belangrijk
dat klanten en begunstigers op de hoogte zijn van hoe hun geld uiteindelijk besteed wordt.

Uit ervaring blijkt dat mensen eigenlijk graag iets voor elkaar betekenen, wij zijn een middel om dat voor mogelijk 
te maken. Ook brengt de stichting met verschillende projecten, meerdere doelgroepen bij elkaar. Zo zijn we 
bijvoorbeeld bezig een project te realiseren waarin kinderen koffie schenken en zelf gemaakt gebak serveren bij 
bejaarden. Later in dit document wordt er dieper in gegaan op de projecten die wij aanbieden, maar dit is al een 
mooi voorbeeld van hoe je meerdere doelgroepen tot elkaar kan brengen op een manier dat ze allebei iets voor 
elkaar kunnen betekenen.

Wat belangrijk is om te melden, is dat de stichting veiligheid als basisbeginsel neemt. 'Siguranta' is dan ook de 
letterlijke vertaling voor veiligheid uit het Roemeens. Daarmee willen we niet alleen een gevoel van veiligheid 
creëren bij alle betrokkenen, maar ook een werkelijk veilige situatie scheppen, waarin de geholpen individuen zich
optimaal kunnen ontwikkelen. 



2. Samenstelling

Voorzitter: Patrick den Boer 

De voorzitter heeft een vertrouwenspositie. Hij is verantwoordelijk voor het leggen van contacten en de uitstraling
naar buiten. Verder heeft de voorzitter de volgende taken: het ondertekenen van deviatie, vergaderingen 
uitschrijven, gesprekken met gemeenten/externen en het onderhouden van contacten. De voorzitter is het 
visitekaartje van de stichting, hij peilt de stand van zaken en bewaakt de voorgang van processen.

Penningmeester: Aaltje de Vries

De penningmeester maakt een begroting van de gemaakte kosten. Ze is verantwoordelijk voor de jaarbegroting, 
onderhoudt de boekhouding en administratie. Daarnaast houdt zij ook de projectadministratie bij, per project 
registreert zij alle nodige feiten en cijfers. Ze ziet erop toe dat het budget niet overschreden wordt.

Secretaris: Jan Robert Rosinga

De secretaris ontfermt zich over de in- en uit gaande post en voert voor een belangrijk deel de communicatie. Hij 
ondersteunt de voorzitter, schrijft brieven, samenvattingen van de vergaderingen, maakt en verstuurt notulen. Hij 
bevordert de communicatie tussen de bestuursleden.

*Alle drie de bestuursleden zijn als vrijwilliger betrokken bij de stichting. Zij ontvangen slechts een 
onkostenvergoeding. 



3. Hoofdlijnen van het beleidsplan

Doelgroep

Siguranta richt zich op verschillende doelgroepen. In Roemenië ontfermen wij ons over de weeskinderen. Voor 
hen willen we een zo goed en veilig mogelijk bestaan creëren. Bestaande uit onderdak, de eerste basisbehoeften 
(eten, kleding, veiligheid) en educatie. 

De doelgroepen van de wijkprojecten zijn voornamelijk ouderen en kinderen. Voor kinderen willen wij 
verschillende activiteiten organiseren in de schoolvakanties. Voor ouderen willen we projecten organiseren die de 
eenzaamheid op hogere leeftijd tegen zullen gaan en deze mensen uit hun isolement halen en ze op deze manier 
weer onderdeel te laten voelen van de maatschappij. 

Aan de andere kant zijn er natuurlijk onze klanten. Tegen betaling stellen wij hun (bedrijf) administratie en 
boekhouding op orde. Daarnaast is het ook mogelijk om donaties aan de stichting te schenken. Deze doelgroep is 
heel groot, maar met ruime ervaring kunnen wij professioneel werk garanderen, waarbij het gedoneerde geld ook 
nog eens in vruchtbare projecten geïnvesteerd wordt die de ontwikkeling van anderen weer ten goede komt. Op 
deze manier zijn alle betrokkenen toch weer met elkaar verbonden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Siguranta zullen bestaan uit het op orde brengen van (bedrijf) boekhouding en 
administratie. Dit kan om kleine en grote bedrijven gaan, maar ook om privé papierwerk of dat van zelfstandig 
ondernemers. 

Het realiseren van wijkprojecten valt ook onder het beheer van Siguranta. De stichting zorgt ervoor dat deze 
projecten door bevoegden worden uitgevoerd in samenwerking met het bestuur. 

De stichting biedt weeskinderen in Roemenië een thuis. We zien erop toe dat het geïnvesteerde geld werkelijk 
wordt besteed aan het wederopbouwen van het leven van de weeskinderen. Daarvoor zullen wij ze opzoeken, om
het proces nauwlettend in de gaten te houden.

Regelmatig worden er vergaderingen gehouden. Om de stand van zaken te bespreken op alle terreinen. Om 
nieuwe ideeën over projecten te opperen en op te zetten en natuurlijk om de voortgang van de huidige projecten 
te peilen.



Projecten

- Sport- en spel activiteiten voor de kinderen (6-12 jaar). Deze zullen georganiseerd en gerealiseerd worden door 
Kids4deams. 

- Ondersteuning van de kinderen in het educatief centrum Haralambie in Boekarest in brede zin. 

 - Administratie inloop. Hier bieden wij mensen de gelegenheid om met hun boekhouding/administratie en/of 
vragen op een bepaald tijdstip langs te komen, bij wijze van inloopspreekuur. Dit wordt bij voldoende 
belangstelling 1 keer per maand georganiseerd. Voor ouderen met een minimuminkomen bieden wij gratis onze 
dienst aan. Anderen betalen een bedrag per uur.

- In Burkino Faso zijn waterpompen op zonne-energie geschonken aan boeren. Verder wil Stichting Siguranta in 
andere delen van Afrika op ideële basis meer pompen plaatsen. Ook willen wij de mogelijkheid onderzoeken om 
een geschikte pomp in Roemenië te introduceren en te plaatsen. 

- Diverse projectjes voor ouderen in Boekarest.

Financiering

De financiering voor alle projecten wordt gedekt door de werkzaamheden die wij voor klanten uitvoeren en in 
rekening brengen. Natuurlijk investeren wij ook het uit donaties verkregen bedrag. Alle inkomsten worden, na 
aftrek van kosten, 100 % geïnvesteerd in de projecten van de Stichting.

4. Begroting



BEGROTING STICHTING SIGURANTA 2016-2017

 2017 Gerealiseerd 2016 2016
  t/m 07-12-2016  
ING per 08-02-2016   € 993
    
ING per 01-01-2017 € 2.910   
    
Ontvangsten    
    
    
Omzet boekh. En jaarstukken € 5.000 € 8.211 € 3.417
Omzet advies en management en adm. € 1.710 € 3.016 € 1.473
Omzet afwikkeling bedr. € 298 € 420 € 420
Omzet overig € 200 € 158 € 1.000
    
Omzet dienstverlening € 7.208 € 11.805 € 6.310
    
Vordering studielening € 1.636 € 0 € 1.396
    
    
Totaal € 8.844 € 11.805 € 7.706
    

Saldo
€

11.754 € 11.805 € 8.699
    
Donaties projecten    
Actie's € 0 € 0 € 1.750
Vrienden van Siguranta € 750 € 0 € 750
Giften Bedrijven € 1.000 € 1.000 € 1.000
Giften Particulieren € 1.500 € 3.077 € 1.500
Giften Particulieren overig € 1.000 € 100 € 350
    
Saldo € 4.250 € 4.177 € 5.350
    

Totale ontvangsten
€

16.004 € 15.982
€

14.049
    
Onkostenvergoedingen € 5.120 € 1.840 € 1.200
Werk derden € 700 € 1.120 € 1.100
Exploitatiekosten dienstverlening € 2.244 € 5.189 € 2.856
Promotiekosten € 400 € 91 € 1.200



Website (nieuw) € 0 € 500 € 0
Reizen Roemenië € 650 € 605 € 650
Overige kosten € 200 € 45 € 650
Sport en Spel NL 1e pilot (beëindigd) € 0 € 161 € 1.000
Sport en Spel NL 2e pilot (1 dag) € 1.300 € 363 € 0
Contributies sportabonnementen NL € 400 € 0 € 400
Ouderen NL € 400 € 100 € 400
Educatief centrum Haralambie ROE € 1.500 € 400 € 2.000
Nederlanders ROE € 225 € 0 € 0
Ouderen ROE € 1.150 € 0 € 0
Water en pompen project ROE € 650 € 0 € 0
    
Verstrekte donaties € 0 € 1.515 € 0
    
Investeringen kantoorinventaris € 0 € 1.200 € 0
Investeringen software € 0 € 0 € 1.083
    

Totale uitgaven
€

14.939 € 12.766
€

12.539
    
Totaal saldo € 1.065 € 3.216 € 1.510

5. Officiële doelstelling

Zoals genoemd in het officiële document ter oprichting van de stichting (opgesteld door de notaris):

De stichting heeft ten doel:
a. het realiseren van opbouwwerk en de ondersteuning van jongeren- en ouderen in de 
Drechtsteden;
b. het ondersteunen van activiteiten of verzorgen van activiteiten voor jongeren-en ouderen in de Drechtsteden;
c. het bieden van een loketfunctie voor mensen uit Dordrecht ( De staart in Dordrecht );
d. de bouw en ondersteuning van een tehuis voor kinderen ( weeskinderen) en ouderen in Europa, Afrika en India;
e. het bieden van ondersteuning aan mensen in de gehele wereld, in het bijzonder in Europa, Afrika en India;
f. het ondersteunen van (algemeen nut beogende) instellingen;
g. het plaatsen van waterpompen - waar noodzakelijk- in Europa en Afrika op ideële basis;
 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aanbieden van voorkomende administratieve-fiscale
zaken in de ruimste zin van het woord voor derden, maatschappelijke ondersteuning in de ruimste zin van het woord
voor derden, maatschappelijke ondersteuning in de vorm van maatschappelijk werk en opbouwwerk, vrijwillige
bewind voering, budgetbeheer en schuldbemiddeling en advies.

6. Contactgegevens



Stichting Siguranta

Tjongerstraat 35

3313 BJ Dordrecht

Nederland

www.sigu  ranta.nl

(t) +31(0)788421730

(M) +31(0)653913468

 

http://www.siguranta.nl/
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