
Stichting St. Gabriel’s Hospital Malawi 
 
 Financieel jaarverslag 2017

Jaarrekening
jaarrek.      cashflow delta

Baten
Contractuele donaties 1 20.000,00 20.000,00
Contractuele donaties 2 (comp.Reis en Verblijf ) 14.000,00 14.000,00
Incidentele donaties 8.437,00 8.437,00
Geoormerkte donaties Madisi 9.507,00 9.507,00

Ambulance 14.100,00 14.100,00
Donaties tbv personele project kosten 4.982,26 3.938,66 1.043,60
 Totaal inkomsten 71.026,26 69.982,66 1.043,60

Lasten (zie toelichting)
Besteed aan doelstellingen 1
Health Centers only Madisi

A. Medische app. en medicijnen 2.985,33 2.124,22 861,11
B. Opleiding en training
C. Bouwkundige voorz. 21.810,78 21.675,90 134,88
D. Niet bouwkundige voorz. 787,46 772,08 15,38
Zuurstof systeem 2.420,00 2.420,00
Aanschaf ambulance  25.732,00 25.732,00
Totaal 53.735,57 50.304,20 3.431,37

Besteed aan doelstellingen 2
St Gabriel's Hospital + A Guilleme 150

A. Medische app. en medicijnen 5.548,85 5.261,41 287,44
B. Opleiding en training 218,03 218,03
C. Bouwkundige voorz. 1.332,37 1.120,00 212,37
D. Niet bouwkundige voorz. 919,36 919,36
Totaal 8.018,61 7.518,80 499,81

Personele projectkosten
personele project kosten 18.982,26 17.938,66 1.043,60

Werving fondsen
Kosten eigen fondswerving 12,10 12,10

12,10 12,10
Beheer en administratie kosten

      bankkosten 190,35 190,35
vooruit betaalde portokosten 375,66 375,66
      andere kosten 1,00 1,00

567,01 191,35 375,66

Totaal Lasten 81.315,55 75.965,11 5.350,44
Totaal Baten 71.026,26 69.982,66 -1.043,60
Resultaat -10.289,29 -5.982,45 -4.306,84

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve alg -10.289,29
Totaal -10.289,29

totaal cleancooking stichting
vlottende middelen 1 jan 21.108,44 299,51 20.808,93
vlottende middelen 31 dec 17.338,11 2.386,63 14.951,48
toename -5.857,45

te betalen in 2018 -4.306,84
transactie cleancooking in 2018 -125,00

bestemmingsreserve controle -10.289,29

delta 0,00
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2017
Besteed aan doelstelling 1/2 (toelichting op de jaarrekening)
totaal

A B C D totaal
St Gabriels alg 525,43 218,03 1.332,37 316,37
St Gabriels "nametags" 602,99
St Gab. Zuurstof systeem 4.873,42
Subtotaal 5.398,85 218,03 1.332,37 919,36 7.868,61

St Michaels Guilleme 150,00
Madisi hospital alg 2.102,81 21.810,78 787,46
Zuurstof systeem 3.302,52
Ambulance 25.732,00
subtotaal 31.287,33 0,00 21.810,78 787,46 53.885,57

totaal 36.686,18 218,03 23.143,15 1.706,82 61.754,18

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, 2018

Balans per 31 december 2017

Resultaat 2017 -10.289,29
Liquide middelen 14.951,48 toevoegen  reserves -10.289,29

lopende rek 10.815,46
spaar rek 0,00 Gereserveerde bedragen 1 jan 2017
kas Malawi 1 4.136,02 Continuiteitsreserve 3.500,00

14.951,48 Algemene reserve 17.258,93

nog af te dragen 4.431,84
a. continuiteitsreserve 3.500,00  nog af te dragen aan clean cooking 50,00
b. algemene reserve 6.969,64 zie 2016
c. achterstallige betalingen 4.306,84
c. achterstallige betalingen 175,00  

14.951,48
14.951,48 14.951,48

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
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A. Toelichting op de jaarrekening 2017 
 

1. Baten 
 

a. Contractuele donaties  
In 2017 kwam van onze vaste donor (Dr. Jacob van Wijk) €20,000  ter beschikking 
van de Stichting. Tevens werd er contractueel €14,000 gedoneerd ter compensatie van 
uitgekeerde reis en verblijfkosten.   
Sinds 1 januari 2014 hoeven periodieke donaties niet meer vastgelegd te worden bij de 
notaris. Dus indien men gebruik wil maken van deze volledige belastingaftrek is een 
onderhandse overeenkomst voldoende. 

b. Geoormerkte en incidentele donaties 
Het bedrag aan incidentele donaties was dit jaar ca. € 8,500 hetgeen ca €1,000 hoger 
was dan het begrote bedrag. Mede vanwege onze PR activiteiten kwamen de volgende 
geoormerkte bedragen beschikbaar voor onze activiteiten in het Madisi Mission 
Hospital: aanschaf nieuwe ambulance: €14,000 en renovatie van de kinderafdeling: 
€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 vergaderkosten en de reis en verblijfkosten worden door de leden van het bestuur 
gecompenseerd. Dus elke gedoneerde euro komt ten goede aan de primaire 
doelstelling: Het verbeteren van gezondheidszorg in Malawi (Central Region). 
 
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 €5.400)  

De grootse uitgave post (€4,900) was de uitbreiding en aanpassing van het 
zuurstofsysteem. Meer en meer ziet de Medische Staf de noodzaak in van deze 
levensreddende installaties.   

b. Algemene 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 €600). 

c. En aan een diversiteit van eenvoudige verbeteringen en reparaties die onder te brengen 
zijn onder “bouwkundige voorzieningen” is dit jaar ca. €1,300 uitgegeven.  
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2.2 Health Centres en Community Hospitals (Lilongwe en Dedza dioceses)  
 

a. St Michael’s hospital in Guilleme: 
Mede dankzij de Stichting Medic kon een prima werkende Binocular microscoop in 
het laboratorium geplaatst worden (€ 150). Medic is een vrijwilligersorganisatie, die 
medische apparatuur repareert en distribueert ten behoeve van gezondheidsprojecten 
in economisch achtergebleven gebieden.  

b. Madisi hospital  (Dowa district, aan de M1,  tussen Mponela en Kasungu). 
Zoals in 2016 heeft ook in dit verslagjaar de nadruk gelegen op de verbetering van de 
zorg in het Madisi Mission Hospital.   
De volledige renovatie van de kinderafdeling, inclusief nieuwe toiletten, douches en 
een onvoorziene noodzakelijke reparatie van het rioolsysteem is begin 2017 
opgeleverd (kosten 2017: ca €22,000). Tevens hebben we gemeend ook dit hospitaal 
van een zuurstof systeem te voorzien (ca €3,300). 
Mede dank zij de financiële bijdragen van bestuursleden konden we hen voorzien van 
een nieuwe ambulance (€26,000). Patiënten, welke specialistische hulp nodig hebben 
kunnen nu binnen 60 min. naar het hospitaal in Lilongwe vervoerd worden. 
 

De uitgaven welke gepleegd zijn t.b.v. Madisi 
 2016: €15.750 
 2017: €53.735 
Totaal over beide jaren: €69.485 (60 miljoen MK) 

 
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 noodzakelijke uitgaven t.b.v. het Madisi hospitaal hebben we dit jaar 
met een tekort van ca €10,000 afgesloten. Maar omdat we vorig jaar ca  €15.000 
konden toevoegen aan de algemene bestemmingsreserve is er t.b.v. 2018 toch nog een 
reservepost van ca €7,000 beschikbaar.  

 
B. Toelichting op de balans 
 

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

Terneuzen, april 2018 
 
M. de Pooter (penningmeester) 
 
J. S .B van Wijk (voorzitter) 
 


