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Financieel jaarverslag 2015 
transacties betreffende het clean cooking project zijn niet vermeld

7-feb. 2015 Jaarrekening
jaarrek.      cashflow delta

Baten
Contractuele donaties 17.500,00 17.500,00
Incidentele donaties 7.196,50 7.196,50
Geoormerkte donaties 18.132,36 18.132,36
Extra donatie 3.000,00 3.000,00
Rente 101,64 101,64

donaties tbv personele project kosten 9.492,55 9.492,55
 Totaal inkomsten 55.423,05 55.423,05

Lasten (zie toelichting)
Besteed aan doelstellingen 1
Health Centers

A. Medische app. en medicijnen 777,69
B. Opleiding en training
C. Bouwkundige voorz. 19.595,59 19.595,59
D. Niet bouwkundige voorz. 60,00
Aanschaf kookkachels  25,00 25,00
Totaal 20.458,28 19.620,59 837,69

Besteed aan doelstellingen 2
St Gabriel's Hospital

A. Medische app. en medicijnen 10.609,28 8.056,54
B. Opleiding en training 257,15
C. Bouwkundige voorz. 8.540,76 8.364,23
D. Niet bouwkundige voorz. 1.978,56 1.694,33
Totaal 21.385,75 18.115,10 3.270,65

Personele projectkosten
vliegreizen 9.492,55 9.492,55

Werving fondsen
Kosten eigen fondswerving 24,08 24,08

24,08 24,08
Beheer en administratie kosten

      bankkosten 241,37 241,37
      andere kosten

241,37 241,37

Totaal Lasten 51.602,03 47.493,69 4.108,34
Totaal Baten 55.423,05 55.423,05
Resultaat 3.821,02 7.929,36 -4.108,34

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve alg 3.821,02
Totaal 3.821,02

totaal cleancooking St Gabriels
vlottende middelen 1 jan 13.711,73 11.657,90 2.053,83
vlottende middelen 31 dec 9.983,19
toename 7.929,36
te betalen in 2016 -4.108,34
bestemmingsreserve controle 3.821,02
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2015
Besteed aan doelstelling 1 (toelichting op de jaarrekening)
totaal

A B C D totaal
St Gabriels hostel 8.000,00 8.000,00
St Gabriels alg 4.573,64 257,15 540,76 1.978,56 7.350,11
St Gabriels homefill 6.035,64 6.035,64
subtotaal 10.609,28 257,15 8.540,76 1.978,56 21.385,75
st michaels 60,00 60,00
ludzi 777,69 777,69
Chitala 18.658,59 18.658,59
Nambumba 937,00 937,00
Ludzi Econofire 25,00 25,00
subtotaal 777,69 0,00 19.620,59 60,00 20.458,28
totaal 11.386,97 257,15 28.161,35 2.038,56 41.844,03

A. Medische app. en  medicijnen
B. Opleiding en training
C. Bouwkundige voorzieningen
D. Niet bouwkundige voorzieningen
alg: Gezondheidszorg algemeen

M. de Pooter (penningmeester)

J. S .B van Wijk (voorzitter)

d.d. maart, 2016
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Terneuzen, maart 2016 
 
M. de Pooter (penningmeester) 
 
J. S .B van Wijk (voorzitter) 

  

29-2-2016
Balans per 31 december 2015

Resultaat 2015 3.821,02
Liquide middelen 9.983,19 toevoegen  reserves 3.821,02

lopende rek 9.811,56
spaar rek 0,00 Gereserveerde bedragen 1 jan 2015
kas Malawi 1 171,63 Continuiteitsreserve 3.500,00

9.983,19 Algemene reserve -1.446,17

achterstallige betalingen 4.108,34
a. continuiteitsreserve 3.500,00  
b. algemene reserve 2.374,85
c. achterstallige betalingen 4108,34

9.983,19
9.983,19 9.983,19

17-1-2015
Balans per 31 december 2014 

Resultaat 2014 -10.332,89
Liquide middelen 2.053,83 toevoegen  reserves -10.332,89

lopende rek 2.671,08
spaar rek 10.305,46 Gereserveerde bedragen 1 jan 2014
kas Malawi 1 735,19 Continuiteitsreserve 3.500,00
kas Malawi 2 Algemene reserve 8.886,72

correctie clean cooking -11.657,90

a. continuiteitsreserve 3.500,00
b. algemene reserve -1.446,17

2.053,83 2.053,83
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A. Toelichting op de jaarrekening 2015 
 

1. Baten 
 
1.1 Algemene donaties 
 

Naast het vijfjarige contract (looptijd 2012-2017) ten bedrage van €10.000 heeft onze 
vaste donor Dr. Jacob van Wijk in 2013 een additionele toezegging van €7.500 gedaan 
(looptijd 2013-2018). Dit brengt het totaal aan structurele donaties op €17.500. Het 
bedrag aan incidentele donaties was dit jaar ca. € 7.000 hetgeen €2.500  hoger is dan 
begroot. Daarnaast heeft Jacob tevens nog een extra donatie van €3.000 gedaan.  
Dit alles stelde ons in staat om het negatieve saldo op de balans weg te werken, terwijl 
ook nog voldoende financiële ruimte hadden voor de noodzakelijke uitgaven t.b.v. de 
gezondheidszorg in healthcentra en in het St. Gabriels Hospital. 

 
Sinds 1 januari 2014 hoeven periodieke donaties niet meer vastgelegd bij de notaris. 
Dus indien men gebruik wil maken van de volledige belastingaftrek is een 
onderhandse overeenkomst voldoende. 

 
1.2. Donaties betreffende personele project kosten 
 

Hieronder vallen donaties ter compensatie van de gedeclareerde reis- en verblijfkosten. 
Tevens worden in deze post de gedeclareerde vergaderkosten gecompenseerd. 
 

1.3 Geoormerkte donaties 
  

T.b.v. van de staf woning bij het Chitala Health Centre was door diverse donoren ruim 
€12.000 ter beschikking gesteld. En t.b.v. de renovatie van het hostel bij het St. 
Gabriel’s Hospital werd €1.000 gedoneerd. Een extra donatie van €5.000 ten gunste 
van het zgn. thuisvulsysteem (mobiele zuurstofondersteuning) mag zeker niet 
onvermeld blijven. 
Alle gulle gevers hartelijk dank; dankzij uw bijdragen konden we weer een zinvolle 
bijdrage aan de gezondheidszorg in Malawi leveren.  
 

2. Lasten ten behoeve van de doelstellingen 
 

2.1. St. Gabriel’s Hospital 
 

a. Medische apparatuur en medicijnen 
Naast een groot aantal kleinere uitgaven hebben wij de medische staf kunnen helpen 
met de aanschaf van o.a. het volgende:  

- Het thuisvulsysteem (draagbare zuurstof ondersteuning) is inmiddels gearriveerd : 
inclusief extra flessen waren de totale kosten ca €6.000 (maar vanwege een 
geoormerkte donatie van €5.000 slechts netto €1.000 voor de Stichting). Voor het St. 
Gabriel’s Hospital zal dit systeem voor een aantal patiënten levensreddend zijn in het 
geval de stroom uitvalt en de oxygenators niet werken. In de ambulance zal ook een 
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zuurstof fles geplaatst worden. Bij het vervoer van  sommige patiënten kan de zuurstof 
cruciaal zijn. 
- Baby weegschaal 
-Tevens zijn er uitgaven gepleegd t.b.v. de verwarming van de zgn. prematuren kamer. 
Vooral tijdens de Malawische winter kan het ’s nachts flink afkoelen en deze kamer 
dient op 28C gehouden te worden.  

-Verder is er een Heamocue analyzer t.b.v. HB bepalingen en zijn er diverse 
onderzoekslampen aangeschaft. 

b. Opleiding en training 
Er is ongeveer €250 is uitgeven aan opleidingsmateriaal t.b.v. van de geneeskundige 
staf. 

c. Bouwkundige voorzieningen 
De renovatie van het hostel bij het St.Gabriel’s hospitaal bestaande uit 10 
appartementen is een privé initiatief van twee bestuursleden. De Stichting heeft 
besloten voor de warmwatervoorziening via energie neutrale solargeizers op het dak 
zorg te dragen. Hiervoor wordt in totaal €8.000 uitgetrokken (rekening houdend met 
een geoormerkte bijdrage van €1.000 netto €7.000 voor de Stichting).  

d. Algemene uitgaven 
Ter ondersteuning van de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis is ca. €2.000 
uitgegeven. Vermeldingswaard zijn o.a. de volgende uitgaven: 
-Alle stafleden,- medisch, verpleegkundig, laboratorium en Roentgen afdeling,-  
dienen tijdens hun werk een voor de patiënt zichtbaar naamplaatje te dragen. In 
overleg met de ziekenhuis staf heeft onze Stichting besloten om geld en vooral tijd 
beschikbaar te stellen teneinde alle gezondheidswerkers in het St. Gabriels Hospital 
van een naamplaatje te voorzien. Ze worden inmiddels door de meeste stafleden met 
trots gedragen. (kosten dit jaar ca €1.000) 
-Walki talki’s ter bevordering bv de communicatie (vooral tijdens nachtdiensten). 
 

2.2 Health Centres en Community Hospitals (Lilongwe en Dedza dioceses)  
  
Chitala (Lilongwe Diocese) 

De staf woning kon in het voorjaar van 2015 tijdens een feestelijke 
bijeenkomst opgeleverd en ingezegend worden. Totale kosten ruim €21.000 
(€3.500 was al in 2014 betaald). Vrijwel de helft van dit bedrag is gefinancierd 
via geoormerkte donaties  

Nambuma (Lilongwe Diocese) 
Reparatie watertank (ca €750) en een kleine reparatie aan solarpanel.  

Ludzi; St. Joseph’s Hospital (Lilongwe Diocese) 
Humameter tbv Hb bepalingen   

 
2.3 Stimuleren van het gebruik van rookarme kookmethodes. 
 

Gebruik van kookkachels in “Guardian Kitchens” 
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om koken op open vuur in deze 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. Omdat tijdens gebruik bleek dat de 
kookkachels vanwege het inmetselen niet optimaal functioneerden zullen we in de 
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toekomst trachten ze m.b.v. een ketting aan de muur vast te maken. Inmiddels is er aan 
het eind van het jaar als proef 1 kookkachel op deze manier geïnstalleerd. 

 
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. 

 
4. Resultaatbestemming 

 
Vanwege de vele incidentele donaties dit jaar gecombineerd met de geoormerkte 
giften konen we ca. €3.800 toevoegen aan de algemene bestemmingsreserve. Hierdoor 
konden het negatieve saldo waarmee we het jaar 2014 moesten afsluiten volledig 
compenseren. De algemene bestemmingsreserve die ten goede komt aan de 
investeringen in 2016 is nu bijna €2.400. 

 
B. Toelichting op de balans 
 

Liquide middelen: Teneinde uitgaven in Malawi te verrichten hebben 2 bestuursleden 
elk een kas onder hun beheer.  
 
Diversen investeringen ten bedrage van €4.100 moeten in 2016 nog  verrekend 
worden. 

 
Terneuzen, maart 2016 
 
M. de Pooter (penningmeester) 
 
J. S .B van Wijk (voorzitter) 
   
 
 


