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Stichting St. Gabriel's Hospital Malawi 
Financieel jaarverslag 2010  

 
        Stichting St. Gabriel's Hospital Malawi

         Jaarrekening 2010 

Baten €
Contractuele donaties 15.000,00
Incidentele donaties 3.785,00
overige baten
 Totaal inkomsten 18.785,00

Bijdragen uit  Reserves en Voorschotten (Funds)
Wasmachine 12.500,00
patient support F 660,54
Staff Support Fund 605,31

13.765,85
Lasten  (zie toelichting)

Besteed aan doelstellingen 1
A. Medische app. en medicijnen 4.141,25
B. Opleiding en training
C. Bouwkundige voorz. 1.159,30
D. Ondersteunende invest. 12.649,75
totaal 17.950,30

Besteed aan doelstellingen 2
Patient Support Fund 649,63
Staff Support Fund

649,63

Werving fondsen
Kosten eigen fondswerving 227,29

Beheer en administratie kosten
koersverlies patient support
koersverlies staf support 605,31
bankkosten Malawi 10,91
bankkosten 184,94
andere kosten 559,75
totaal 1.360,91

Totaal Lasten 20.188,13
Resultaat 12.362,72

Resultaatbestemming
Continuiteitsreserve 243,78
bestemmingsreserve alg 7.118,94

Bestemmingsres. Gabriel Funds 5.000,00

totaal 12.362,72  
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                               Stichting St. Gabrie l's Hospital Malawi

                                       Balans per 3 1 december 2010

Voorschot St.Gabriels Support Funds Resultaat 2010 12.362,72
A. Patient Support Fund 4.339,46    toevoegen continuiteitsreserve 243,78
B. Staff Support Fund 3.840,05    toev. bestemmingsreserve A 5.000,00

   toev. bestemmingsreserve algemeen 7.118,94
12.362,72

Continuiteitsreserve 2009 3.256,22
liquide middelen 10.618,94 Correctie toevoegen bestemmingsreserve A* -660,54

Bestemmingsreserve B 3.840,05

18.798,45 18.798,45

                                      Balans per 1 januari 2010

Voorschot St.Gabriels Support Funds Resultaat 2009 14.023,34
A. Patient Support Fund 0,00    toevoegen continuiteitsreserve 1.523,34
B. Staff Support Fund 4.445,36    toevoegen best.reserve(wasmach.) 12.500,00

14.023,34
Continuiteitsreserve 2008 1.732,88
Bestemmingsreserve A

liquide middelen 15.756,22 Bestemmingsreserve B 4.445,36

20.201,58 20.201,58
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A. Toelichting op de jaarrekening 
 
1. Baten 
 
In vergelijking met de 2 voorgaande jaren zijn incidentele donaties ca 40 % lager. Maar 
omdat het merendeel van onze inkomsten bestaan uit contractuele donaties ligt het totaal van 
de baten toch nog op ruim 85 % van het niveau van 2009. En doordat er in de afgelopen 2 jaar 
al ruim €3356 gereserveerd was t.b.v. de continuïteitsreserve was hier slechts een minimale 
bijdrage voor nodig. Het resultaat is dat in vergelijking met voorgaande jaren er geen 
beduidende wijziging was in beschikbare bedrag voor de primaire doelstellingen van de 
stichting. 
 
2. Lasten ten behoeve van doelstellingen 
 
2.1 Type 1 doelstellingen 
 
De aanschaf van de wasmachine was in 2010 de belangrijkste uitgavenpost. Hiervoor was in 
2009 een bedrag van €12500 gereserveerd. Na enkele aanpassingen in de watertoevoer werkt 
deze machine voortreffelijk en heeft naast een drastische arbeidsbesparing een grote 
verbetering in de hygiëne opgeleverd.  
 
2.2 Type 2  doelstellingen  
 
a. Verloop Patiënt Support Fund 
 
Eind 2008 is er een bedrag van €12000 in het zgn. Patiënt Support Fund gestort. Dit fonds, dat 
door het St. Gabriels Hospital beheerd wordt, dient gebruik te worden voor de bekostiging 
van de noodzakelijke medische behandeling van niet draagkrachtige patiënten. Per 1 januari 
2010 bleek het fonds volledig opgebruikt te zijn. Maar omdat het niet goed traceerbaar bleek 
te zijn t.b.v.  welke patiënten de uitgaven gedaan zijn is er besloten om het fonds vanaf 2010 
aan te wenden voor een specifieke groep patiënten nl. diabetici (“het insuline fonds”). In het 
begin van 2010 is er €5000 in dit fonds gestort waarvan gedurende het lopende jaar €649 
gebruikt is t.b.v. 27 patiënten.  
 
b. Revolving Fund  
 
Het doel van dit fonds is dat via renteloze voorschotten stafmedewerkers een computer 
kunnen aanschaffen. Het geleende bedrag wordt conform de afspraak via maandelijkse 
inhoudingen op de salaris betaling afgelost. In 2010 hebben 8 medewerkers van dit fonds 
gebruik gemaakt. De administratieve afwikkeling wordt gedaan door het hospitaal en volgens 
hun administratie is er nog steeds €5000 beschikbaar maar omdat de bankrekening in kwacha 
is dienen we rekening te houden met een jaarlijks koersverlies. In 2010 was het koersverlies € 
605.31. Het totale koersverlies over de afgelopen jaren is opgelopen tot een bedrag van bijna 
€1200. Rekening houdend met transactiekosten is het effectief beschikbare bedrag per 31 dec. 
2010 is gedaald tot €3840.05. 
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3. Andere lasten 
 
Naast het bovenvermelde koersverlies en de onvermijdelijke bankkosten wordt slechts bijna 3 
% van de baten besteed aan bestuurs- en vergaderkosten (=andere kosten). Hieruit blijkt dat 
onze slogan  “Kleinschalig, maar doelgericht en 100% effectief” geen loze kreet is. 
 
4. Resultaatbestemming 
 
Onze grootste prioriteit in 2011 is de urgente aanpassing van de  zgn. Health Centra. Wij 
hebben namelijk geconstateerd dat, indien er geen investeringen gedaan worden in het 
medisch instrumentarium en het onderhoud van de gebouwen, het voortbestaan van deze 
onmisbare eerste lijngeneeskundige voorzieningen in gevaar komt. En dus zal slechts een deel 
van het positieve resultaat over 2010 (ruim  €12000)  gebruikt worden t.b.v. o.a. het insuline 
fonds (zie boven). Eventuele incidentele donaties zullen ook t.b.v. de Health Centra gebruikt 
worden. 
 
B. Toelichting op de balans 
 
Het bedrag aan continuïteitsreserve dat aan het begin van een financieel jaar aanwezig moet 
zijn wordt voor 2011 gesteld op €3500. Dit bedrag is inmiddels bereikt en is dus beschikbaar 
voor urgente uitgaven in de komende jaren. 
 
Rotterdam, juni 2011 
 
M. de Pooter (penningmeester)   
 
J. S .B van Wijk (voorzitter)   
   
M. Meis (secretaris)   
 
 


