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Bestuursverslag 

Als je eenmaal  in de hoek zit waar de klappen vallen….

In 2016 was de voedselsituatie in Malawi nog steeds niet rooskleurig. En ook nu heeft  Het Goede 
Doel in de dorpen Msaiwa (bij Phalombe) en Mkanda (bij Thondwe/Zomba) hiervoor middelen 
beschikbaar kunnen stellen dankzij extra donaties van onze sponsors.   Er is opnieuw gezaaid en de
oogst wordt in maart/april van dit jaar verwacht. 
Malawi heeft nauwelijks natuurlijke hulpbronnen en behoort tot de allerarmste landen ter wereld. 
Noodhulpprojecten vanwege extreme wateroverlast en fatale hongersnood drukken zwaar op onze
exploitatiebudgetten.

In de Nursery’s krijgen de kinderen een maaltijd gefinancierd door Het Goede Doel, de lagere 
school wordt voorzien door een voedselprogramma van de overheid. 
De school in Mkanda is compleet en nu is gehoor gegeven aan de vraag om een onderwijzershuis 
te bouwen. Dit voorkomt dat leraren vertrekken naar een ander dorp waar meer faciliteiten zijn. 
We bouwen in samenwerking met Wilde Ganzen én de dorpelingen die  zoals gewoonlijk de stenen
bakken. De bouw verloopt voorspoedig en het huis zal voor de zomer klaar zijn.

Onze trouwe medewerkers in Malawi, hebben met financiële steun van Het Goede Doel beiden 
deelgenomen aan een leergang Social Work en zijn daarvoor geslaagd. 
Saulos en Veronica laten weten dat zij iedereen die  onze projecten in Malawi steunt daarvoor 
willen bedanken. Door de opleidingen die zij doen kunnen zij hun werk beter doen.

Stichting  Het  Goede  Doel  is  een  zogenaamde algemeen nut  beogende  instelling  (ANBI).  Onze
kosten voor beheer en administratie zijn minimaal.  

Tilburg, 21 februari 2017.

Bestuur van Stichting HGD-alias Het Goede Doel.
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Balans per 31 december 2016

Activa 31 december 2016 31 december 2015
€ €

Vlottende activa
Vorderingen en
vooruitbetaalde bedragen 8.500 4.268

Liquide middelen 18.826 28.267

27.326 32.535

Passiva

Reserves en fondsen
Reserves
Continuiteitsreserve 3.023 3.367

Fondsen

Bestemmingsfondsen
24.303

29.135

Kortlopende schulden
Overige schulden 0 33
Vooruitontvangen bedragen   

27.326 32.535

3



Staat van baten en lasten 2016

Werkelijk Werkelijk 
2016 2015

€ €
Baten
Baten uit fondswerving:
...Ontvangsten Nanny (voorheen Maonga,
Msaiwa en Nduta & Thondwe) 7.405 12.940
…Ontvangsten bouwproject school 15.575
…Ontvangsten watersnood 8.570
…Ontvangsten hongersnood 2016 4.922
…Ontvangsten Kwacha-aktie 524
…Ontvangsten Latoer 6.000
…Ontvangsten Teacherhouse 4.500

  

22.827 37.609
Overige baten:
Rentebaten 93 200

  

Som der baten 22.920 37.809

Lasten
Besteed aan doelstellingen:
…Uitgaven Nanny (voorheen Maonga,
Msaiwa en Nduta & Thondwe) 16.800 20.905
…Uitgaven bouw project school 17.500
…Uitgaven Dickisoni 6.301
…Uitgaven Watersnood 7.500
…Uitgaven Training Nanny Mkanda 1.450
…Uitgaven hongersnood 6.360
…Uitgave Wilde Ganzen i.v.m. Teacherhouse 4.500

  

27.660 53.656

Overige lasten:
Kosten beheer en administratie 437 508

Som der lasten 28.097 54.164

Resultaat -5.176 -16.355
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Werkelijk Werkelijk
2016 2.015

€ €

Resultaatbestemming

Toevoeging/(ontrekking)aan:

- 
Continuïteitsreserve -344 -326
- Bestemmingsfonds Dickisoni -6.301
- Bestemmingsfonds Nanny -4.832 -9.728
- Bestemmingsfonds algemeen 0

Resultaat -5.176  -16.355

5



Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1 Algemeen

1.1 Doel stichting

Stichting HGD-alias Het Goede Doel heeft tot doel zeer concrete projecten, die gericht zijn  
op het verbeteren van leefomstandigheden van personen die in behoeftige  
omstandigheden verkeren, structureel te ondersteunen en secondair financiële steun te 
verlenen aan schrijnende individuele gevallen, waardoor de leefomstandigheden van de 
betrokkenen aanzienlijk verbeteren of aan deze toekomstperspectief wordt geboden. Een 
en ander vooral met betrekking tot projecten/personen in ontwikkelingslanden.

1.2 Algemeen

De jaarrekening van Stichting HGD-alias Het Goede Doel is opgesteld in overeenstemming 
met de richtlijn 650 Verslaggeving Fondswervende Instellingen, zoals gepubliceerd onder 
verantwoordelijkheid van de Raad van de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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2             Toelichting op de balans

2.1 Vorderingen 31-12-16 31-12-15

€ €

Vooruitbetaalde kosten            8.500 4.200
Te vorderen rente  68

8.500 4.268

De vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar

2.2 Liquide middelen
31-12-16 31-12-15

€ €
Postbank rekening-courant 2.779 5.535
Postbank spaarrekening 2.134 6.257
ABN Amro Bank 13.913 16.475

18.826 28.267

2.3 Reserves en fondsen

De reserves en fondsen bestaan uit de continuïteitsreserve, de bestemmingsreserves 
projecten en de bestemmingsfondsen projecten.

Reserves

Continuïteitsreserve
Ten einde de continuïteit van de organisatie te waarborgen acht het bestuur van Stichting  
HGD-alias Het Goede Doel het noodzakelijk om een reserve te houden. Het bestuur 
heeft de continuïteitsreserve per 31 december 2016 echter moeten verlagen tot € 3.023
Daarmee is het streven om de totale uitvoeringskosten gedurende 12 maanden te kunnen
dekken niet haalbaar.
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Bestemmingsreserves projecten

De bestemmingsreserves projecten betreft het vermogen dat beschikbaar is voor
toekenning aan projecten. Het benutten van de middelen in deze reserves is deels 
afhankelijk van de werkelijke bijdragen welke in 2017 ontvangen zullen worden. Hoewel 
het streven is deze reserves zo klein mogelijk te houden kan Stichting HGD-alias Het
Goede Doel de mogelijkheden voor besteding nooit zodanig plannen dat deze exact gelijk
zijn aan het te besteden bedrag. Het saldo wordt eind van het jaar toegevoegd dan wel
onttrokken aan de bestemmingsreserves. Momenteel zijn door het bestuur van Stichting
HGD-alias Het Goede Doel geen bestemmingsreserves benoemd.

Aan het bestuur van de stichting wordt voorgesteld om per 31 december 2016 het 
volgende besluit te nemen:
- Het saldo van het boekjaar van de algemene inkomsten en uitgaven en de 
overheadkosten ad € 344 te onttrekken aan de continuïteitsreserve.
- De volgende bedragen toe te voegen/te onttrekken aan de bestemmingsfondsen:
€ 4.832 onttrekken aan bestemmingsfonds Nanny.
- Bestemmingsfonds Nanny en het bestemmingsfonds projecten algemeen
samen te voegen in een bestemmingsfonds Nanny
Deze voorgestelde besluiten zijn reeds in de jaarrekening verwerkt.

De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Stand Resultaat- Stand na Overboeking Stand
01-01-15 bestemming resultaat- van en naar 31-12-16

bestemming bestemmings-
   fondsen  

€ € € € €

Continuïteitsreserve 3.367 -344 3.023 0 3.023
Bestemmingsreserve 0 0 0 0 0

3.367 -344 3.023 0 3.023
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Fondsen
Stand Resultaat- Stand na Overboeking Stand

01-01-16 bestemming resultaat- van en naar 31-12-16
bestemming bestemmings-

   fondsen  

€ € € € €
Bestemmingsfonds Nanny 9.447 -4.832 4.615 19.688 24.303
Bestemmingsfonds 
projecten
algemeen 19.688 19.688 -19.688 0

Bestemmingsfonds Nanny 29.135 -4.832 24.303 0 24.303

De bestemmingsfondsen projecten zijn gevormd voor die projecten waarvoor door een
derde de besteding is aangegeven. Hierin worden de gelden verantwoord waaraan de
giftgever een specifieke bestemming heeft gegeven. Het fonds bestaat per einde boekjaar
uit die bijdragen die gedurende dat boekjaar nog niet aan de betreffende bestemming zijn 
uitgegeven.

2.4 Overige schulden
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3 Toelichting op de staat van baten en lasten

3.
1 Kosten beheer en administratie

2016  2015

€ €

Bankkosten 365 436
Bijdrage Partin 60 60
Internetkosten 12 12
Accountantskosten
Overige kosten 0

437 508

4 Overige informatie

4.
1 Werknemers

Gedurende de jaren 2016 en 2015 waren geen werknemers in dienst van de stichting.

Tilburg, februari 2017

Het bestuur van Stichting HGD-alias Het Goede Doel

F.T.M. Letschert, voorzitter

I.A.J.M Verhagen-Kools, penningmeester

10



M.P.H.C de. Jong, secretaris
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