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Bestuursverslag

ln het jaar 2AZA heeft Covid L9 wereldwijd een hoofdrol gespeeld in het bestaan van mensen. Ook
Malawi is getroffen door het virus en daarom heeft HGD een Covid voorlichtingsproject uitgevoerd
met steun van Wilde Ganzen en donateurs.

Het jaar 2020 sluit af met een negatief resultaat voor de voorschoolse educatie/kleuterschool en de
vooruitzichten zijn niet hoopgevend. Het heeft de aandacht van het bestuur omdat onderwijs een
eerste vereiste is voor een betere toekomst.

Het landbouwproject ter verbetering van de levensomstandigheden loopt volgens plan rnet een deelname
van 150 boeren, mannen én vrouwen. Met dank aan de sponsor Seed 4 Farmers, die ook in 2021 blijft
financieren, en De Gebroeders van den Bosch Stichting.

Er zijn twee nieuwe talenten geselecteerd, Edward en Clarence die een opleiding gaan volgen töt arts en
timmerman. De talenten worden ondersteund door "ïalent Foundation'. Kenneth heeft een Award
ontvangen voor de start van zijn project en de wijze waarop hij aan de verbreding van de basis werkt. Het
bedrijf loopt goed en hij werkt aan uitbreiding waarbij hij zoveel mogelijk jongeren betrekt die door hem
worden opgevangen en geschoold. Anne vervolgt haar opleiding.

Tilburg, 8 maart 2021

Bestuur van Stichting HGD-alias Het Goede Doel.

Stichting Het Gaede Dael is een zogenoomde algemeen nut beogende instelling {ANBI}. Onze kosten voor beheer en
a d m i nistratie zij n mi ni m aa l.



Balans per 3l december 2O2O

Actívo

Vlottende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Liquide middelen

Passiva

Resenres en fonilsen
Reserues

Continuïteitsreserve
Reservering Calabash-project

Fondsen

Bestemmingsfondsen
Voorschoolse opvang
Landbouwproject

Kortlopende schulden/Overlopende passiva

Overige schulden
Vooruit onilangen bedragen

31 december 2020
€

22.30t

3.O2L

550

18.730
0

3L december 2019

4.300
29.723

34.O23

3,503
0

4.800
17.501

23.77A
6.750

0
0

0
0



Staat van baten en lasten 202O

Baten
Eaten uit fondsweruing
--Ontvangsten Voorschoolse opvang
---Ontvangsten Latoer
---Ontvangsten Noodhulp

--Ontvangsten Landbouwproject

--Ontvangsten Calabash watertank

--Ontvangsten Corona

Averige baten
Rente baten

Som der baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
--Uitgaven Voorschoolse opvang
*-Extra uitgaven project Voorschoolse opvang

--Uitgaven Noodhulp

--Uitgaven Landbouwproject

--Training Voorschoolse opvang Mkanda/Phalombe

--Uitgaven Calabash-project incl. Wilde ganzen

--Uitgaven Coronaproject

Overige lasten:
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Resultaat

Werkelijk
2420

€

7.L74
6.000

0

0

550
1.800

15.524

t5.s24

77.200
200

0
6.754

0

0
2.659

26.809

439
27.748

-LL.723

Werkelijk
2019

t7.5M
6.000
4.500

17.000
10.000

0

55.143

55.147

fi.204
370

4.600
10.250

990
L0.000

0

43.414

439
43.850

LL.299



Resultaat bestemming

ïoevoeging/onttrekking aan :

- Calabash-project
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsfonds Voorschoolse opvang
- Bestemmingsfonds Landbouwproiect

Resuhaat

Werkelijk
202A

-LL.723

550
-483

_S.0ct0

-6"750

Werkelijk
2019

4"549
6^750

Lt.299

4



Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1 Algemeen

L.L Daelstichting

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 lnstellingen, zoals gepubliceerd onder
verantwoordelijkheid van de Raad van de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.



2

2.1.

2.2

Toelichting op de balans

Vorderingen

-le kwartaal 2020 Voorschoolse opvang
- Lening Saulos/Veronica

Vooruitbetaalde/ontvangen bedragen

De vorderingen hebben een resterende

Liquide middelen

ING bank rekening-courant
ING bank spaarrekening
ABN Amro Bank

3t-12-20
Ei-

4.300
s00

4.800

looptijd korter dan een jaar.

31-L2-20
€

8L1

5.893
lo.797

1.7.501

31-L2-t9
c
1g

4.300

4.300

3t-L2-19
€

7.255
LT.M3
Lt.o24

29.722

2.2 Reserves en fondsen

De reserves en fondsen bestaan uit de continuiteitsreserve, de bestemmingsreserves projecten en

de bestemmingsfondsen p§ecten.

Reserues

Continuiteitsreserve
Ten einde de continuiteit 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 besloten om
aan deze reserve € 483,00 te onttrekken.



Bestemmi n gsreserue projecte n

De bestemmingsreserves projecten betreft het vermogen dat beschikbaar is voor de toekenning
aan projecten. Het benutten van de middelen in deze reserves is deels afhankelijk van de
werkelijke bedragen welke in 2O2O ontvangen zullen worden. Hoewel het streven is de 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. Begin 2019
is voor het Project Landbouw van de Gebroeders van den Boschstichting € 10.000 ter
ondersteuning ontvangen. Van dit bedrag is € 3.250 in 2A19 besteed, het resterend bedrag is in

2020 besteed.
Aan het bestuur van de Stichting wordt voorgesteld am per 3l december 2020 het volgende
besluit te nemen:

- € 483 te onttrekken uit de continuïteitsreserve
- De volgende bedragen toe te voegen/te onttrekken aan de bestemmingsfondsen:

€ 5.040 te onttrekken uit het bestemmingsfonds Voorschoolse Opvang.

€6.75A te onttrekken uit het bestemmingsfonds Project Landbouw.
Deze voorgestelde besluiten zijn reeds in de jaarrekening verwerkt.

De mutaties in de reserve kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Stand Resultaat- Stand na Overboeking Stand
0L-01-20 bestemming resultaat- van en naar 3L-t2-20

bestemming bestemmings-
fondsen

€€
Continuiteitsreserve 3.503 (483) 3.020
Besternmingsreserve:
Calabash-project 0 550 550

3.503 67 3.570

€€ €
3.020

s50

3.570



Fondsen

Stand Resultaat- Stand na Overhoeking Stand

01-01-20 bestemming resultaat- van en naar 3L-LZ-20

hestemming bestemmings-

fondsen

€€€€€
Bestemmingsfonds:
Voorschoolse Opvang 23.77A (5.040) 18.730 18.730

Landbouwprcject 6.750 {6.750} 0 0

Totaal 30.s20 {11.7s0) 18.730

De bestemrningsfondsen projecten zijn gevormd voor die projecten waarvoor door een derde de besteding is

aangegeven. Hierin worden de gelden verantwoord waaraan de giftgever een specifieke bestemmíng heeft
gegeven. l-{et fonds bestaat per einde boekjaar uit die bedragen die gedurende dat boekjaar nog niet aan de

betreffende bestemming zijn uitgegeven.

2.3 Overigeschulden/overlopende passiva

Crediteuren
Vooruitontvangen Landbouwproject 2020

18.730

2019
€

20zo
€

0

0



3 Toelichting op de staat van baten en lasten

3.7 Kosten beheer en odmínístratie
2024

Bankkosten
Bijdrage Partin
lnternetkosten
Overige kosten

510

Overige informatie

Werknemers

Gedurende de jaren 2020 en 20L9 waren geen werknemers in dienst van de stichting.

s Het Goede Doel

€

326
60
4t
83

€

367

60
L2

0

4

4.7

Tilburg, maart202l
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