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Bestuursverslag

Ér gebeuren ook veel mooi dingen in Malawi""" 'tachtig procent van alle kinderen in Malawi

maakt de lagere school af.

veronica Kuchikonde en saulos Jali van GGF in Malawi zijn ook in 2017 verantwoordelijk geweest

voor de uitvoering en ondersteuning van alle werk en plannen voor de bewoners van

Mkanda/ïhondwe en Phalombe.

De bewoners van de dorpen onderhouden zelÍ hun kteuterscholen, het geheel is geschilderd en

"tie 
mantementen zlin verholpen Foto's van deze activiteiten zijn te vinden op de website van Het

Goede Doel

o" trJitt" tino"r"" in beide dorpen bezoeken de'Nursery' : 200 kinderen krijgen gedurende 5

dagen per week een warme maaltiid'

allá kinderen kunnen, in Mkanda, inmiddels doorstromen naar de lagere school, van klas 1 tot en

iel klas 8, die geíinancieÍd is door Het Goede Doel Op verzoek van de communitv en de school is'

in samenwerking met Wilde Ganzen, een onderwUzershuis gebouwd' voorzien van zonnepanelen

ii O" ro.", ft"uï"n twee leraren met hun gezin, het nieuwe huis betrokken Hiermee is het

mogelijk gemaakt om ondeÍwuzers voor een vaste periode aan de schoolte verbinden'

Ë"n"u- o"u u"rtuuol"den is naar Malawi geweest om onder meer het nieuwe onderwijzershuis te

bekijken.

ln 2018 zal een begin worden gemaakt met een andere aanpak van de landbouw' De stichting

á"n"i r,rr"r"", r,""t in een naburig dorp middels een andeíe opzet een veel grotere oogst

C"r"atir"urU "n 
A"t *ordt nu ook uitgezet in Mkanda We moeten fondsen werven voor de kosten

ioo, t"t"ri""t un b"geleiding. Als het slaagt betekent dat een Íorse verbeteÍing van de oogsten'

Verder zijn we ons aan het oriënteren op het aanbieden van een training,voor het bouwen van

calabash-watertank5. Dat zou de opvang en kwaliteit van water veel verder brengen Ook daarvoor

zijn we nog Íondsen aan het werven'

Het bestuur heeÍt op 9 januari 2018 acte de préséance gegeven bij de promotie van Miriam Vossen

i""" À a" op.i.f',àts van HGD) op het onderwerp 'Framing Global Poverty' zij stelde vast dat ten

ànr""ttu nog,t""a, ueelvuldig geschreven woÍdt over alles wat nog niet goed gaat in de derde

ràÀJ,iu.ór "t oor rou"el pàiitiefs is te melden Dat laatste brengen wij nu in praktijk in dit

voorwoord.

Stichting Het Goede Doet is een zogenaamde algemeen nut beogende instelling (ANBI)'

Onze kosten voor beheer en administratie zijn minimaal'

TilbuÍg, 23 februari 2018.

Bestuur van Stichting HGD-alias Het Goedê Doel



Balans per 31 december 2017

Actíva

Vlottende activa
Vorderingen en
Vooruitbetaalde bedragen

Liquide middelen

Pqssíva

Reserves en fondsen
Reserves
Continuiteitsreserve

Fondsen
Bestemmingsfondsen

Kordopende schulden
Overige schulden
Vooruitonwangen bedragen

31 december 2017
€

31 december 2016

4.300

26.539

30.839

3.503

27.336

30.839

8.500

7A.826

27.326

3.023

24.303

0
0

27.326



Staat van baten en lasten 2017

Bátên
Baten uit fondswervíng

...Ontvangsten Nanny(voorheen Maonga,

Msaiwa en Nduta & Thondwel
...ontvangsten hongersnood 2016
...Ontvangsten Latoer
,..Onwangsten Teacherhouse
.,,Ontvangsten Solar
...Onwangsten chikala weer

Overige baten
Rente baten

Som der baten

Overige lasten:
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat

Lasten
Besteed aan doelstelling e n

...Uitgaven Nanny fvoorheen Maonga,

Msaiwa en Nduta & Thondwe
,..Uitgaven hongersnood
,,"Uitgaven wilde Ganzen i.v.m. Teacherhouse

...Uitgaven Solar lerarenhuis
,..Uitgaven Chikala weer
...Uitgaven project algemeen (Field VisitJ

Werkelijk
20t7

€

Werkelijk
2076

€

16.091

6.000

1.000
2.016

7.+05

6.000
4.500

25.707

30

22.827

93

25.737 22.920

\7.200

1.600
2.034

2AO

16.800
6.360
4.500

27.714

511

21.625

27.660

437

28.097

-5.77 6

+



Resultaat bestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

- Continuíteitsreserve
- Bestemmingsfonds NannY

Rêsultaat

Werkelijk
2077

Werkelijk
20I6

-34+
-4.A32

-5.r76

480
3.033

3.513



Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

7.1

Algemeen

Doel stichting

Stichting HGD-alias Het Goede Doel heeft tot doel zeer concrete pÍojectên' die geíicht zijn

of h"t irb"t"r"n u"n leefomstandigheden van per5onen die in behoeÍtige

omstanOlgheaen verkeren, structureel te ondersteunen en secondair financiële steun te

uuiLn"n á"n t"ftti;n"nde individuele gevallen, waardooÍ de leefomstandigheden van de

;;;;;kk;;;;."n;"lijk verbeteren of aan deze toekomstpeíspectief wordt geboden Ëen

en ander vooral met betrekking tot projecten/personen in ontwikkelingslanden'

Algemeen

De jaarrekening van Stichting HcD-alias Het Goede Doel is opgesteld in overeenstemming

iei Je ,i.ntfiin esO verstaggeving Fondswervende lnstellingen' zoals gepublicêerd onder

verantwoordelijkheid van de Raad van de Jaarverslaggeving'

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde

L.2
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Toelichting op de balans

Vorderíngen

Vooruitbetaalde bedragen

Liqulde middelen

ING bank rekening-courant
ING bank spaarrekening
ABN Amro Bank

2.7

2.2

De vorderingen hebben een resterende looptiid korter dan een jaar'

31,-72-77

4.300

3\-12-17
€

575
8.134

17.830

31-L2-76

8.500

37-72-16
€

2.779
2.t34

13.913

26.539 18.826

2.2 Reserves en fondsen

Dereservesenfondsenbestaanuitdecontinuïteitsreserve,debestemmingsreseryes
projecten en de bestemmingsfondsen projecten'

Reserves

Continuíteítsreserve
Ten einde de continuiteÍt van de organisatie te waarborgen acht het bestuur van Stichting

icnlulias g"t coede Doel het noodzakelijk om een reserve te houden. Hetbestuur heeft de

continui'teitsreserve, vanwege het positief resultaat, per 31 december 2017 verhoogd naar

€ 3.503



Bes temmíng sreserve P roj e cten

De bestemmingsreserves projecten betreft het vermogen datbeschikbaar is voor de

t"t"rri.rg 
""ip.oiecten. 

Heibenutten van de middelen in deze reserves is deels afhankelijk

"""à" 
*"it"riiË" litdragen welke in 2018 ontvangen zullen worden Hoewel het streven is de

.àrl*ut 
"o 

ttuin .ogelij-k te houden kan Stichting HcD-alias Het Goede Doel de

;;;;iUkh;d"t *- Ëesieding nooit zodanig plannen dat dezeexact gelijk ziin aan het te

lutÏ"áin l"aog. t{ut saldo w;rdt eind van Éetlaar toegevoegd dan wel onttrokken aan de

;;;;;;;;#;"t. Momenteel zijn door het bestuurvan stichting HGD-álias Het Goede

Doel geen bestemmingsreserves benoemd'

Aan het bestuur van de Stichting wordt voorgesteld om per 31 december 2017 het volgende

besluit te nemeni
- Het saldo van het boekjaarvan de algemene inkomsten en uitgaven en de

overheadkosten ad € 480 toe te voegen aan de contulniteitsreserve'

- Het volgende bedrag toe te voegen aan het bestemmingsfonds Nanny ad € 3 033

Deze voorgestËlde besluiten ziin reeds in de iaarrekening verwerkt.

De mutaties in de reserve kunnen als volgtworden gespecificeerd:

Stand Resultaat-
01-01-16 bestemming

Stand na Overboeking Stand

resultaat- van en naar 3\-12'17
bestemming bestemmings-

fondsen

Coninuïteitsreserve 3.023 480
€

3.503

€
3.503



Fondsen

Bestemmingsfonds NannY

stend R€sultaat-

01-01-17 b€stemming

Overboeking
van en naar
bestemmings-
fonds€n

Stand na

resultaat-
bestemming

Stand
31"t2-17

€
24.303 3.033 27.336

€
27.336

De bestemmingsfondsen projecten zijn gevormd voor die píojecten waarvoor dooí een

derde de besteding is aangegeven Hieíin worden de gelden verantwoord waaraan de

giftgever een specifieke bestemming heeft gegeven Het Íonds bestaat per einde boekjaar

iit iie uildragen oie gedurende dat boekjaar nog niet aan de betreffende bestemming zijn

uitgegeven.

2,4 ove ge schulden
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3.1
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4.1

Toelichting op de staat van baten en lasten

Kosten beheer en odministrotie
2077

€

326
60
41

2016

Bankkosten

Bijdrage Partin

lnternetkosten
Overige kosten

€

365

60
72

510

Overige informati€

wetknemers

Gedurende de jaren 2017 en 2016 waren geen werknemers in dienst van de stichtinS.

Tilburg, februari 2018

Het best D-alias Het Goede Doel
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