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Bêstuursverslag

De ondersteuning van HGD aan Malawi, is het bieden van rechtstreekse en kleinschalige
hulp geÍicht op onderwijs/voorschoolse educatie, schoon drinkwater en een voedzame
maaltijd voor de kleuters in de voorschoolse opvang.

Door de positieve ontwikkelingen in de dorpen zijn er meer gezinnen komen wonen en is
één walerpomp in het dorp niet meer toereikend. Daarom zijn in 2018 de voorbereidingen
getroffen voor de bouw van 10 Calabash tanks (of regenwatertanks) in Mkanda/Thondwe
in samenwerking met Wilde Ganzen. ln april 2019 worden deze regenwateÍtanks
gebouwd.

Naast het voornoemd project start een ander nieuw meer.iarig project. De ondersleuning
van twee jongeren die over bijzondere talenten beschikken: Anne volgt na 'Secondary
School' een opleiding tot jurist en Kenneth zet een kippenfarm op.
De opzet van een kleinschalige landbouwpÍoject ln samenwerking met de stichting Beter
Malawi is ook een nieuw initiatief ter verbetering van de levensomstandigheden in
Mkanda

De ontvangsten voor de voorschoolse opvang en educatie lalen een tekort zien ten
opzichte van de begroting. Het blijít nog steeds belangrijk om de kleuters onderwijs en eeh
voedzame maaltijd te geven. Een belangrijk speerpunt is daarom om in 2019 hiervoor
meer middelen te veMeryen.

Tilburg , 12 maart 2019
Bestuur van Stichting HGD-alias Het Goede Doel.

Stbhting Het Gaede Doel is een zogenaande algemeên nut beogende inste ing (ANBI). Onze kosten voot
beheer en administÍatíe ziin minimaal.



Balans per 31 december 2018

Activo 31 december 2018 31 december 2017
€

Vtottende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Liquide middelen

Possivq

Reseryes en fondsen
ReseNes
Continuiteitsreserve
ReserveÍing Calabash-Proiect
Fondsen
BestemmingsÍondsen

KoItlopênde schulden/overlopende passiva

Overige schulden
Vooruitontvangen bedragen

7.750
23.734

37.484

4.300
26.539

30.839

3.s03
5.000

19.227

1.s03

27.336

60
3.500

37.244

0
0

30.839



Staat van baten en lasten 20í8

Betên
Baten uit fondsweNing

--Ontvangsten Voorschoolse opvang
-:Ontvangsten Latoer
--Ontvangsten Solar
--Ontuangsten Chikala weer
--Ontvangsten Calabash watertank

Overige baten
Rente baten

Som der baten

Lasten
Be steed a an doe I ste ll i ngen
--Uitgaven Voorschoolse opvang
--Extra uitgaven project VooÍschoolse opvang
--Uitgaven Solar lerarenhuis
--Uitgaven Chikala weer
---Dotatie Íeserve Calabash-project

Overige lasten:
Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat

Werkelijk
2018

€

Werkelijk
2017

€

4.725
6.000

5.000

16.091
6.000
1.000
2.016

15.725

13

25.107

30

15.738 25.137

17 .200

1.600
2.0u

280

17.200
1.200

5.000

23.400

453

23.853

21.114

511

21.625

-8.1 15 3.513



Werkelijk
2018

0
-8.115

-8.115

Werkelijk
2077

Resultaat bestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

- Continuileitsreserve
- Bestemmingsfonds VooÍschoolse opvang

Resultaat

480
3.033

3.513



Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1 Algemeen

L7 Doelstichting

Stichting HGD-alias Het Goede Doel heeÍt tot doel zeer concrete projecten, die gericl''i zijn
op het verbeteren van leêfomstandigheden van personen die in behoeftige
omstandighedên verkeren, stÍuctureelte ondersteunen en secondair financièle steun te
verlenen aan schrijnende individuele gevallen, waardoor de leefomstandigheden van de
betÍokkenen aanzienlík ve.beteren of aan deze toekomstperspectief wordt geboden. Een

en ander vooral met betÍekking tot projecten/personen in ontwikkeiingslanden.

7.2 Algemeen

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

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.



2 Toelichting oP de balans

2.7 Vorderingen 37-12-L8 3!-12-17
€€

1u kwaÍtaal 2019 Voorschoolse opvang 4 300 4 300

Vooruitbetaald Farmersproject 2019 3 250

Vooruitbetaalde/ontvangen bedragen 7'550 4 300

De vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar'

2.2 Liquide middelen

ING bank rekening-courant
ING bank sPaarrekening
agN Amro Bank

3J.-L1-LA 37'12-17
€€

6.358
6.t4I

575
8.134

77.234 17.830

23.733 26.539

2.2 ReseNes en íondsen

De reserves en fondsen bestaan uit de continuiteitsreseÍve' de bestemmingsreserves projecten en

de bestemmingsfondsen projecten'

Beserues

ContinuïteitsrcseNe
i"n lina" a" .o*inui'teit van de organisatie te waarborgên acht het bêstuur van Stichtinc HGD-

àf '"*"iL."a" 
o*f f'et noodzakelijk om een reserve te houden Het bestu ur heeft besloten om

aan deze reserve niets toe te voegen/ te onttrekken'



Fondsen

Bestemmingsfonds
Voorschoolse OPvang

Stand Resultaat_

01-01-18 beíemming
Stand na

resultaat-
bestêmming

Overboeking Stand

van en naar 31_12_18

bestemmings_
fondsen

€

21.?36 79.221

€

t9.22\(8.11s)

19.22r 19.22727.336 (8.11s)

De bestemmingsfondsen projecten zijn gevormd voor die projecten waarvoor door een dêrde de besteding is

aangegeven. Hlerin worden ae gelAen verantwoo'l *"a'"anie giftg"ver êen specifieke bestemming heeft

gegeven. Het fonds best"ut pur. 
"inc" 

oo"q"lt-'iili" t"at"g"n ai" c"ourende dat boeklaar nog niet aan de

betreffende bestemming zijn uitgegeven

2018
€

60
3.s00

2.3 overige schulden/ove opende passivo

Crediteuren
Vooruitontvangen Landbouwproject 2019

2017

0
0

I



3 Toelichting op de staat van baten en lasten

3.7 Kosten beheer en ddministrotie
2014 2017

Bankkosten
Bijdrage Partin
lnternetkosten
Overige kosten

453 510

overige informatie

4.7 Wetknemers

Gedurende de jaren 2018 en 2017 waren geen werknemers in dienst van de stichtinS.

Íilburg, maart 2018

Het bestuur van Stichting HGD-alias Het Goede Doel
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