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Doelstelling Stichting 

De Stichting verzorgt de vakantie voor in Hongaarse kindertehuizen verblijvende kinderen, bij 

gastgezinnen in Nederland. De kinderen verblijven in Hongaarse kindertehuizen, vaak onder niet al 

te beste omstandigheden en in groepsverband. Velen van hen zijn wees of ze zijn door hun ouders 

op straat gezet, omdat er geen geld meer was om voor ze te zorgen. In de tehuizen is het zo, dat 

de kinderen zich in de schoolvakantie zelf maar moeten vermaken. Daarom is het voor hun 

belangrijk dat ze er eens een paar weken lekker tussenuit zijn. Tevens is het van belang dat de 

kinderen in hun vormende jaren kennis kunnen maken met een gezinsleven, zodat ze daar in hun 

latere leven profijt van kunnen hebben. 

 

 

 

 

Activiteiten, 

Vanwege Covid19 hebben wij helaas dit jaar geen zomer- en/of kerstreis van Hongaarse kinderen 

vanuit Hongarije naar Nederland kunnen organiseren. 

Als deze belangrijke actie dan wegvalt komt er genoeg ruimte vrij om andere dingen te regelen. 

Zo is er dit jaar een complete bestuurswissel geweest en is de website aangepast. Ook is er met de 

kerst een actie geweest om de kinderen in Hongarije te verrassen met kaarten, tekeningen en 

cadeautjes. Dit alles is terug te zien op de website. 
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Jaarrekening 2020 

De Stichting bezit geen (vaste) activa. 

 

 

Activa    Passiva   

Sponsorbijdrage  € 1.266,30  Eigen vermogen  € 6.611,65  

Teruggave voorschot/gastkind  € -      Vliegreis    € -    

Afrekening vakantie 2019 €    165,01   Promotie   €    153,12  

    Administratie    € -    

    Bank     €    138,65  

    Acties    €    612,00  

    km vergoeding   €    137,75  

    Voorschot   € -    

    Diversen    €      39,35  

Rekening  € 2.288,56      

Spaarrekening € 4.492,65   Reservering             €     520,00  

 =======      ========  

Totaal € 8.212,52       €  8.212,52 

 

 

Toelichting 

De reservering is het bedrag dat drie gastouders hebben vooruitbetaald. De financiële situatie van 

de Stichting blijft stabiel en is zelfs in 2020 iets verbeterd, dankzij de giften van sponsors en 

particulieren. Ook is het mede daardoor mogelijk geweest om een mooie kerstactie te organiseren. 

Meer gastgezinnen en daardoor meer kinderen die met een reis mee kunnen geeft een betere 

dekking van de kosten, zeker in de tijd als de vakanties weer mogelijk zijn. Het bestuur zal daarom 

ook steeds gericht zijn om deze aantallen te verhogen. 
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