
 

Financieel jaarverslag 2013
1. Jaarrekening

Baten
Contractuele donaties 17.500,00
Incidentele donaties 3.787,46
Rente 132,71
Geoormerkte donaties

donaties tbv personele project kosten 4.622,31
ontvangen in 2012 tbv pers. projectkosten 1.420,44

 Totaal inkomsten 27.462,92

Bijdragen uit  Reserves en Voorschotten (Funds)
Patient support F 2042,00
Staff Support Fund 4597,05

Totaal 6639,05

Lasten (zie toelichting)
Besteed aan doelstellingen 1
          Gezondheidszorg alg

A. Medische app. en medicijnen 2.370,63
B. Opleiding en training 503,82
C. Bouwkundige voorz. 13.861,88
D. Niet bouwkundige voorz. 2.340,91
Aanschaf kookkachels 1.221,16
Totaal 20.298,40

Besteed aan doelstellingen 2
Donatie aan St Gabriels Hospital

Patient Support Fund 2.042,00
Staff Support Fund 4.597,05
Totaal 6.639,05

Personele projectkosten (reiskosten)
vliegreizen 4.622,31
vooruit betaald in 2012 1.420,44

6.042,75

Werving fondsen
Kosten eigen fondswerving 580,59

Beheer en administratie kosten
      bankkosten 173,49
      andere kosten 363,76

537,25

Totaal Lasten 34.098,04
Totaal Baten 34.101,97
Resultaat 3,93

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve alg 3,93
Totaal 3,93



 

  2. Balans per 31 december 2013      
       
    Resultaat 2013  3,93 
Liquide middelen  12.686,72   toevoegen  reserves 3,93  

lopende rek 928,04    A. Patient Supp. Fund   
spaar rek 9.235,03    uitgaven  -2.042,00 
kas Malawi 1 2.523,65       
kas Malawi 2     B. Staff support fund   

     uitgaven  -4.597,05 
a. continuiteitsreserve 3.500,00       

     schulden  300,00 
c. algemene reserve 8.886,72       

    Gereserveerde bedragen 1 jan 2012   
    A. Patient Support Fund  2.042,00 

    B. Staff Support Fund  4.597,05 
    Continuiteitsreserve   3.500,00 
    Algemene reserve   8.882,79 
        

  12.686,72     12.686,72 

        
        

    3. Balans per 31 december 2012      
        
Voorschot St.Gabriels Support Funds   Resultaat 2012  14.047 

A. Patient Support Fund  2.042    toevoegen  reserves 14.797   
     A. Patient Supp. Fund   

B. Staff Support Fund  4.597    uitgaven  -1.232 
     correctie voorg. jaren  599 

vooruitbetaalde declaratie  1.420    B. Staff support fund   
     correctie voorg. jaren  1.969 

vorderingen  10       
Liquide middelen  13.123   vooruitontvangen bedragen  1.420 

lopende rek 3.272    schulden   750 
spaar rek 1.102    Gereserveerde bedragen 1 jan 2012   
kas Malawi 1 2.748    A. Patient Support Fund  2.675 
kas Malawi 2 6.000    B. Staff Support Fund  2.628 

    Continuiteitsreserve   3.500 
a. continuiteitsreserve 3.500    Algemene reserve   -5.163 
b. geres. Nambuma 750        
c. algemene reserve 8.883        

         
  21.192      21.193 

        
 

  



 
4. Toelichting op de jaarrekening  
 
1. Baten 
 
1.2 Algemene donaties 

Naast het vijfjarige contract (looptijd 2012-2017) ten bedrage van €10.000 heeft onze 
vaste donor Dhr. Jacob van Wijk een additionele jaarlijkse toezegging van €7.500 
weer met een looptijd van 5 jaar gedaan. Dit brengt het totaal aan incidentele donaties 
op €17.500. Het bedrag aan incidentele donaties was iets lager dan begroot. Dus zoals 
bij alle goede doelen, die hun inkomsten moeten verkrijgen  uit vrijwillig giften, lopen 
ook bij ons deze bijdragen in geringe mate terug. Mede namens de mensen in Malawi 
wil het bestuur alle goede gevers hartelijk dank zeggen voor hun zeer gewaardeerde 
bijdragen. In dit verslag willen we u op de hoogte brengen van hoeveel we met 
beperkte middelen tot stand hebben weten te brengen. 

 
1.2 Donaties betreffende personele project kosten 

Hieronder vallen vooral donaties t.b.v. voor de voor de stichting gemaakte reiskosten 
naar Malawi. 

 
2. Lasten ten behoeve van de doelstellingen 
 
2.1. St. Gabriels Hospital 
 
A. Medische apparatuur en medicijnen 

Vanwege een grote persoonlijke inzet en inventiviteit kon voor slechts een gering 
bedrag van ca. €700 een adequaat zuurstof distributie systeem op de kinderafdeling 
gerealiseerd worden. 
Het tekort aan glucose- en lactose teststrips kon voor een bedrag van ca. €500 
weggewerkt worden. Deze onontbeerlijke diagnose hulpmiddelen bleven vanwege 
onze bijdrage continue beschikbaar.  
Andere uitgaven (ca. €800) in deze categorie betroffen o.a. een onderzoekslamp en een 
bloedrukmeter.  

B. Opleiding en training 
Een zestiental clinical officers hebben we voorzien van handige en leerzame 
naslagwerken op het gebied van zwangerschap, bevallingen en kindergeneeskunde (ca. 
€400).  

C. Bouwkundige voorzieningen 
Met name noemen we hier dat we voor slechts een bedrag van ca. €400 de apotheek 
voorzien hebben van een aantal schappen en andere handige opbergsystemen. Zelfs 
mevr. de President was bij de opening van deze ruimte zichtbaar tevreden met de 
opstelling.  

D. Ondersteunende investeringen 
-Medische assistenten en artsen dienen tijdens hun werk een voor de patiënt zichtbaar 
naamplaatje te dragen. In overleg met de ziekenhuis staf heeft onze Stichting besloten 
om geld (ca. €700) en vooral tijd beschikbaar te stellen teneinde alle 
gezondheidswerkers in het St. Gabriels Hospital van een naamplaatje te voorzien.  
-Speelgoed en speeltoestellen voor de AIDS-kinderen die 2 keer per maand op 
controle komen. Bij gebrek aan cliniclowns willen we deze kinderen tijdens het 
wachten bezig houden met eenvoudige speeltoestellen (schommels) en speelgoed. Een 



tafeltje en een paar stoeltjes met eenvoudige schetsboeken doet wonderen. De 
uiteindelijke plaatsing van de toestellen zal de komende maanden plaats vinden. De 
totale kosten zullen slechts ca. €500 bedragen. 
-Andere vermeldenswaardige zaken zijn o.a. aanvullingen op de gereedschapskist van 
de timmervrouw en de aanschaf van walkietalkies. 

 
Concluderend kon dankzij vooral persoonlijke aandacht  en inventiviteit voor een 
totaal bedrag van slechts ca. €1800 op velerlei gebied ondersteuning geboden worden 
aan de dagelijkse gang van zaken in het St Gabriels Hospital.  

 
2.2 Health Centra en Community Hospitals (Lilongwe en Dedza dioceses)  
 
Thavite (Lilongwe Diocese)  

In dit health center worden ca. 100 bevallingen per maand uitgevoerd en dan is dus 
een ruimte waar slechts plaats is voor 1 verlosbed echt te weinig. Op verzoek van de 
zusters hebben wij een aanbouw met ruimte voor 2 extra verlosbedden tot stand 
gebracht. Inclusief achterstallig onderhoud aan o.a. de “raingutter” van het bestaande 
gebouw ziet het er voor een totaal bedrag van bijna €5000 weer piekfijn uit. 
Andere uitgaven t.b.v. Thavite betreffen accu’s en LED lampen voor een bedrag van 
ca. €500.   

Tsangano (Dedza diocese) 
Tijdens ons inspectie bezoek in juli constateerden we dat het dak van de 
guardiankitchen er bij een voorjaarsstorm compleet afgewaaid was. Voor ca. €800 kon 
het dak, voor het aanbreken van de regentijd, op een adequate, professionele opnieuw 
geplaatst worden.  

Ngodzi (Dedza diocese) 
Water reservoirs vragen voortdurend aandacht. Ook hier hebben we een lekkende 
watertank aangetroffen. Om te voorkomen dat de grond onder de tank drassig wordt 
waardoor de gehele stellage onstabiel kan worden en mogelijk kan omvallen was een 
snelle vervanging noodzakelijk (totale kosten inclusief transport en plaatsing ruim 
€1100).  

Nambuma (Lilongwe diocese) 
Antenatal / under-5 clinic: Gezien het aantal dagelijkse patiënten was er dringend 
behoefte aan uitbreiding van de bestaande faciliteiten. Maar omdat Cordaid het 
verzoek tot financiële ondersteuning niet honoreerde en er op onze begroting van 2013 
geen ruimte was hebben we de  totale kosten van dit project (ca. €16000) gefinancierd 
via gerichte fondswerving en privé bijdragen van individuele leden gecombineerd met 
een stichtingsbijdrage van €6000. Een volledig nieuw gebouw, met gescheiden 
onderzoeksruimtes en een voorlichtingsruimte, kon dit jaar in gebruik genomen 
worden. 

 
2.3 Stimuleren van het gebruik van rookarme kookmethodes. 
 
a. Distributie in de dorpen 

Onze missie is “De verbetering van de gezondheidszorg in de Central Region van 
Malawi”. Omdat de zeer inefficiënte “3 stenen” kookmethode veel ziekten van de 
ademhalingswegen te weeg brengt en er hierdoor wereldwijd ca. 4 miljoen mensen 
voortijdig overlijden willen we het gebruik van een gezondere kookmethoden 
stimuleren. Uitgaven hiervoor komen niet te laste te aan onze primaire doelstelling. 
Een lid van het bestuur heeft nl. op persoonlijke titel dit project geadopteerd en staat 



dus garant voor de financiële afwikkeling. Inmiddels is de eerste zending van 700 
kookkachels gedistribueerd door CADECOM (Catholic Development Commission in 
Malawi) in diverse dorpen in het Lilongwe diocese. De zeer positieve respons 
rechtvaardigt het besluit om op de ingeslagen weg door te gaan. Een tweede container 
met 1200 kookkachels zal in de eerste helft van 2014 via dezelfde organisatie in de 
dorpen gedistribueerd worden.  
Alle inkosten en uitgaven worden zoveel mogelijk gedurende het boekjaar verrekend 
en dus komt er slechts een miniem bedrag aan overlopende kosten in de jaarrekening 
terecht.  

 
b. Gebruik van kookkachels in guardian kitchens 

Het bestuur heeft besloten om het koken op open vuur in de zgn. patiënten keukens 
waar mogelijk te beperken. Maar om te voorkomen dat deze zeer gewilde “Mbaula’s” 
verdwijnen zijn er als proef in de nieuwe keuken op het terrein van het Ludzi 
Community Hospital een 15-tal ingemetseld. De totale kosten inclusief de aanschaf 
van de kookkachels komt op ca. €1500. De eerste resultaten zijn positief en dus zullen 
er mogelijk ook op andere locaties soortgelijke projecten uitgevoerd kunnen worden.  

 
2.4 Fondsen ter beschikking gesteld aan het St. Gabriels Hospital 
 
a. Patiënt Support Fund 

Het doel van dit fonds, waarin door de Stichting in 2010 een bedrag van €5000 gestort 
is, is de verstrekking van medicamenten aan een specifieke groep patiënten nl. 
diabetici (“het insuline fonds”). Aan het begin van dit boekjaar was de hoogte van het 
resterende bedrag nog ca. €2000. Er is dus in de afgelopen jaren slechts in beperkte 
mate gebruik van gemaakt. 

 
b. Revolving Fund  

Dit fonds bestaat sinds 2008 en is de afgelopen jaren gebruikt om via renteloze 
voorschotten tientallen stafmedewerkers van een computer te voorzien. Het geleende 
bedrag werd conform de afspraak via maandelijkse inhoudingen op de salaris betaling 
afgelost. Ook in 2013 hebben een 9-tal staff leden d.m.v. van dit fonds een laptop aan 
kunnen schaffen. Per 1 jan. 2013 bedroeg de waarde van dit fonds ca. €4600. 

 
Formeel is de Stichting eigenaar van deze fondsen en werden de uitgaven in onze financiële 
boekhouding verantwoord. Maar omdat het beheer volledig aan het ziekenhuis was uitbesteed 
heeft het bestuur besloten om de fondsen aan het ziekenhuis overdragen. In de jaarrekening 
wordt dit weergeven als een eenmalige uitgave van de totale bedragen.   
 
3. Andere lasten 

De reis-, verblijf- en vergaderkosten worden volledig door de bestuursleden uit 
privémiddelen vergoed. Hetgeen overblijft aan beheers- en administratie kosten zijn de 
onvermijdelijke bankkosten en een paar kantoorbenodigdheden (minder dan 2% van 
de totale lasten). Hieruit blijkt dat onze slogan  “Kleinschalig, maar doelgericht en 
100% effectief” geen loze kreet is. 
Belastingvrije, contractuele schenkingen dienen door een notaris vastgelegd te worden. 
Deze eenmalige uitgaven bedroegen dit jaar ca. €580.  

 
4. Resultaatbestemming 

De uitgaven en de inkomsten waren dit jaar vrijwel in evenwicht.   



 
B. Toelichting op de balans 
 

Liquide middelen: Teneinde uitgaven in Malawi te verrichten hebben 2 bestuursleden 
elk een kas onder hun beheer. De St. Gabriels Support Funds zijn medio 2013 aan het 
St Gabriels Hospital overgedragen. De relatief hoge algemene reserve van bijna €9000 
is veroorzaakt door het feit dat een extra, niet begrote, bijdrage van €7500 pas in het 
vierde kwartaal beschikbaar kwam. Gezien de geplande noodzakelijke bouwplannen 
zal er in 2014 een zeer zinvolle bestemming aan de gereserveerde bedragen gegeven 
kunnen worden.  

 
Terneuzen, april 2014 
 
M. de Pooter (penningmeester)   
 
J. S .B van Wijk (voorzitter)   
   
M. Meis (secretaris)   
 
 


