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Financieel jaarverslag 2016

Jaarrekening
jaarrek.      cashflow delta

Baten
Contractuele donaties 30.000,00 30.000,00
Incidentele donaties 6.227,40 6.789,40
Geoormerkte donaties Mdadisi 2.000,00 2.000,00

St Gabriels 700,00 700,00
Zuurstof syst. 562,00

Rente 38,17 38,17
Donaties tbv personele project kosten 18.846,71 18.846,71
 Totaal inkomsten 58.374,28 58.374,28

Lasten (zie toelichting)
Besteed aan doelstellingen 1
Health Centers

A. Medische app. en medicijnen 5.086,37 5.864,06 -777,69
B. Opleiding en training
C. Bouwkundige voorz. 10.683,72 10.683,72
D. Niet bouwkundige voorz. 768,19 828,19 -60,00
Aanschaf kookkachels  350,00 350,00
Totaal 16.888,28 17.725,97 -837,69

Besteed aan doelstellingen 2
St Gabriel's Hospital

A. Medische app. en medicijnen 3.443,82 5.996,56
B. Opleiding en training 478,12 735,27
C. Bouwkundige voorz. 2.208,44 2.384,97
D. Niet bouwkundige voorz. 1.384,88 1.669,11
Totaal 7.515,26 10.785,91 -3.270,65

Personele projectkosten
reis en verblijfkosten 18.846,71 18.846,71

Werving fondsen
Kosten eigen fondswerving

0,00 0,00
Beheer en administratie kosten

      bankkosten 190,00 190,00
      andere kosten 49,95 49,95

239,95 239,95

Totaal Lasten 43.490,20 47.598,54 -4.108,34
Totaal Baten 58.374,28 58.374,28
Resultaat 14.884,08 10.775,74 4.108,34

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve alg 14.884,08
Totaal 14.884,08

totaal cleancooking stichting
vlottende middelen 1 jan 18.453,97 8.470,78 9.983,19
vlottende middelen 31 dec 21.108,44 299,51 20.808,93
toename 10.825,74

betaald in 2016 4.108,34
over te boeken kachel project -50,00
bestemmingsreserve controle 14.884,08
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2016
Besteed aan doelstelling 1/2 (toelichting op de jaarrekening)
totaal

A B C D totaal
St Gabriels alg 3.443,82 478,12 2.208,44 1.175,93 7.306,31
St Gabriels "nametags" 208,95 208,95
Subtotaal 3.443,82 478,12 2.208,44 1.384,88 7.515,26

St Michaels Guilleme 556,90 183,08 739,98
Madisi hospital 4.506,17 10.683,72 560,11 15.750,00
St Joseph's Ludzi 23,30 25,00 48,30
Ludzi Cookstoves 350,00 350,00
subtotaal 5.086,37 0,00 10.683,72 1.118,19 16.888,28

totaal 8.530,19 478,12 12.892,16 2.503,07 24.403,54

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. april, 2017
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Balans per 31 december 2016

Resultaat 2016 14.884,08
Liquide middelen 20.808,93 toevoegen  reserves 14.884,08

lopende rek 16.309,83
spaar rek 0,00 Gereserveerde bedragen 1 jan 2016
kas Malawi 1 4.499,10 Continuiteitsreserve 3.500,00

20.808,93 Algemene reserve 2.374,85

nog af te dragen aan clean cooking 50,00
a. continuiteitsreserve 3.500,00  
b. algemene reserve 17.258,93
c. achterstallige betalingen 50

20.808,93
20.808,93 20.808,93

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
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A. Toelichting op de jaarrekening 2016 
 

1. Baten 
 

a. Contractuele donaties  
 

In 2016 kwamen van onze vaste donor (Dr. Jacob van Wijk) de volgende bedragen ter 
beschikking van de Stichting: €10.000 (looptijd contract 2012-2016), €7.500 (looptijd 
contract 2013-2017) en €12.500 ( looptijd vanaf 2016). Dit brengt het totaal aan 
structurele donaties voor dit jaar op €30.000. Dit alles stelde ons in staat vele 
noodzakelijke uitgaven t.b.v. de gezondheidszorg in de healthcentra en in de diverse 
ziekenhuizen te doen. 
Sinds 1 januari 2014 hoeven periodieke donaties niet meer vastgelegd worden bij de 
notaris. Dus indien men gebruik wil maken van de volledige belastingaftrek is een 
onderhandse overeenkomst voldoende. 

 
b. Geoormerkte en incidentele donaties 

  
Het bedrag aan incidentele donaties was dit jaar ca. € 6.227 hetgeen iets lager is dan 
begroot. T.b.v. de renovatie van de kinderafdeling in het Madisi Hospital is door 
Willem €2.000 ter beschikking gesteld. Zeker niet onvermeld mogen blijven de extra 
donaties van €562 ten gunste van het zgn. thuisvulsysteem (mobiele zuurstof-
ondersteuning) en van €700 t.b.v. de kinderafd. van het St. Gabriel’s Hospital. Dit 
brengt het totaal aan incidentele en geoormerkte donaties op een bedrag van  bijna 
€9.500. 
 

c. 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. 
 

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 (ca €3.500)  
Naast een groot aantal kleinere uitgaven hebben wij de medische staf kunnen helpen 
met de aanschaf van o.a. het volgende: 

-Saturatie meters (zuurstof gehalte in het bloed): ca €1.500 
-Twee extra zuurstofflessen (ca € 1500) aangeschaft in aanvulling op de eerste 
vijf voor het zgn. thuisvulsysteem. Dit thuisvulsysteem blijkt een zeer 
geslaagde aanschaf te zijn voor het ziekenhuis.  

b. Opleiding en training:  
Er is ongeveer €500 is uitgeven aan opleidingsmateriaal en naslagwerken t.b.v. van de 
geneeskundige staf. 
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c. Algemene uitgaven 

Ter ondersteuning van de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis is ca. €1400 
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 ziekenhuisstaf 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 €150). 
En aan een diversiteit van eenvoudige verbeteringen en reparaties die onder te brengen 
zijn onder “bouwkundige voorzieningen” is dit jaar ca. €2.200 uitgegeven.  

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

 
a. St Michael’s hospital in Guilleme: 

  Het heater element van de autoclave was doorgebrand en moest vervangen worden.  
(€ 560) 

 
b. Madisi hospital  (Dowa district tussen Mponela en Kasungu). 

 
De nadruk heeft in dit verslagjaar gelegen op de verbetering van de zorg in het Madisi 
Mission Hospital.   
 
Mede vanwege achterstallig onderhoud kon het 45 jaar oude ziekenhuis geen adequate 
zorg meer bieden. Sinds kort heeft het ziekenhuis een nieuw management team dat 
met beperkte middelen het ziekenhuis drastisch wil verbeteren. En dus kwam onze 
bijdrage als geroepen. Samen met de enthousiaste verjongde staf zijn we in het begin 
van het jaar aan de slag gegaan.  
Hun eerste prioriteit was de exorbitant hoge jaarlijkse drinkwater kosten middels een 
eenmalige investering omlaag te brengen. Dit kon bewerkstelligd worden door alle staf 
woningen van een eigen watermeter te voorzien (kosten €5.572). De terugverdientijd 
was slechts 6 maanden. Daarnaast had men dringend gebrek aan matrassen, lakens en 
dekens. Mede door het achterstallig onderhoud is het patiënten bestand teruggelopen. 
Hierdoor zijn ook de inkomsten verminderd waardoor men de noodzakelijke 
medicijnen niet meer kon bekostigen. Door een eenmalige bijdrage van onze stichting 
is dit probleem (tijdelijk) opgelost.  
Andere uitgaven betreffen de installatie van zonnepanelen ten behoeve van de 
noodverlichting in de verloskamer. Ook andere afdelingen zoals het laboratorium en 
administratieve diensten kunnen van dit systeem gebruik maken. De volledige 
renovatie van de kinderafdeling, inclusief nieuwe toiletten, douches en een 
onvoorziene noodzakelijke reparatie van het rioolsysteem zal begin 2017 klaar zijn. 
Al met al bedroegen onze totale uitgaven t.b.v. Madisi hospital in 2016 €15.750. 
 
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. Enkele jaren geleden hebben we als proef een 
aantal hout gestookte kookkachels ingemetseld in de nieuwe keuken op het terrein van 
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het Ludzi Community Hospital.  Waarschijnlijk door dit inmetselen bleek de 
levensduur enigszins tegen te vallen. En daarom hebben we begin 2016 een 15-tal van 
een nieuw type m.b.v. een ketting aan de muur bevestigd. Bij een tussentijdse 
evaluatie bleken ze na jaar intensief gebruik nog goed te voldoen. Vrouwen zijn zeer 
tevreden. Totale kosten ca €350. 
 

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 donaties gecombineerd met de extra hoge geoormerkte giften 
konden we dit jaar ca. €15.000 toevoegen aan de algemene bestemmingsreserve. De 
algemene bestemmingsreserve die ten goede komt aan de investeringen voor 2017 is 
nu ca €17.000. Dit bedrag zal vrijwel volledig ter beschikking komen voor de Madisi 
hospital. (Renovatie kosten en de aanschaf van een ambulance).  

 
B. Toelichting op de balans 

Liquide middelen: Teneinde uitgaven in Malawi te verrichten hebben 2 bestuursleden 
elk een kas onder hun beheer.  

 
Terneuzen, april 2017 
 
M. de Pooter (penningmeester) 
 
J. S .B van Wijk (voorzitter) 
  


