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Financieel jaarverslag 2018 
Jaarrekening

jaarrek.      cashflow delta
Baten

Contractuele donaties 1 40,000.00 39,000.00
Incidentele donaties 5,836.00 6,836.00
Geoormerkte donaties Madisi 30,050.00 30,050.00
Donaties tbv personele project kosten 2,299.46 3,343.06 -1,043.60
Donaties tbv personele project kosten 951.00 951.00
Donaties tbv clean cooking project periodiek 18,000.00 18,000.00
Donaties tbv clean cooking project incidenteel 14,590.20 18,954.20 -4,364.00
 Totaal inkomsten 111,726.66 116,183.26 -92.60

Lasten 
Besteed aan doelstellingen 1
Madisi alg

A. Medische app. en medicijnen 7,110.36 7,971.47 -861.11
B. Opleiding en training 118.63 118.63
C. Bouwkundige voorz. 7,100.72 7,235.60 -134.88
D. Niet bouwkundige voorz. 1,187.91 1,203.29 -15.38

Dentist facility 4,246.63 4,246.63
Home fill 7,971.15 10,391.15 -2,420.00
Maternity 29,056.06 27,784.06 1,272.00
Post Natal 13,802.00 13,802.00
Naambordjes 343.40 343.40
Docters house 1,912.36 1,912.36
Sewage system 6,826.00 6,826.00

Totaal 79,675.22 81,834.59 -2,159.37

Besteed aan doelstellingen 2
St Gabriel's Hospital + Ludzi 

A. Medische app. en medicijnen 178.05 465.49 -287.44
C. Bouwkundige voorz. 27.29 239.66 -212.37
Totaal 205.34 705.15 -499.81

Besteed aan doelstellingen 3
Cleancooking project aanschaf cookstove 32,590.20 36,954.20 -4,364.00

Personele projectkosten
personele project kosten 3,250.46 3,343.06 -92.60

Werving fondsen
Kosten eigen fondswerving 47.93 47.93

47.93 47.93
Beheer en administratie kosten

      bankkosten 231.12 231.12
vooruit betaalde portokosten 375.66 -375.66

      andere kosten 61.90 61.90 0.00
293.02 668.68 -375.66

Totaal Lasten 116,062.17 123,553.61 -7,491.44
Totaal Baten 111,726.66 116,183.26 4,456.60
Resultaat -4,335.51 -7,370.35 3,034.84

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve alg -4,335.51
Totaal -4,335.51

vlottende middelen 1 jan 14,951.48
vlottende middelen 31 dec 7,581.13
toename -7,370.35

3,034.84

bestemmingsreserve controle -4,335.51

delta 0.00
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Balans per 31 december 2018

Resultaat 2018 -4,335.51

Liquide middelen 7,581.13 toevoegen  reserves -4,335.51

lopende rek 20,407.11

spaar rek 0.00 Gereserveerde bedragen 1 jan 2018

kas Malawi 1 -12,825.98 Continuiteitsreserve 3,500.00
7,581.13 Algemene reserve 6,969.64

nog af te dragen 1,447.00
a. continuiteitsreserve 3,500.00  
b. algemene reserve 2,634.13
af te dragen madisi 1,272.00

 af te dragen clean cooking 175.00  
7,581.13

7,581.13 7,581.13

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
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A. Toelichting op de Jaarrekening 2018 
 

1. Inleiding 
Afgelopen jaar zijn we begonnen met ons te richten op het Madisi Mission Hospital (Dowa 
district). En ook dit jaar hebben we al onze financiële middelen en niet te vergeten onze tijd 
en energie gebruikt om het ziekenhuis op diverse fronten te verbeteren. Jarenlang achterstallig 
onderhoud werk je niet in een paar jaar weg. Maar samen met de jonge enthousiaste staf 
kunnen we er een goed functionerend ziekenhuis van maken. De zgn. catchment populatie is 
ca 45,000 (aantal bedden 129). Dus er is een voldoende aantal potentiele patiënten voor een 
gezonde financiële basis. Hoewel het ziekenhuis op non-profit basis werkt moeten de lopende 
kosten door de patiënten opgebracht worden dus het is belangrijk dat er een totaal pakket aan 
diensten aangeboden kan worden. 
 

2. Baten 
De baten bestonden voor het grootste deel uit contractuele donaties geschonken door de 
voorzitter van de stichting dr. J. van Wijk (€39,000). Daarnaast hebben een min of meer vaste 
groep incidentele donateurs (ca, €5,800). Onze mond op mond reclame wierp zijn vruchten af: 
specifiek tbv de projecten in het Madisi hospital werd er ca €30,000 gedoneerd.  
Alle uitgaven t.b.v. het clean cooking project worden gecompenseerd door het oormerkte 
donaties. 
 

3. 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). 
 

4. Lasten ten behoeve van de doelstellingen  
De grootste kosten posten waren de volledige modernisering van de verlosafdeling (€30,000) 
en de verbouwing van de zgn. post-natal (ca €14,000). Tevens zullen wij een tandarts 
behandelkamer inrichten. De stoel met toebehoren is al vanuit Nederland naar Malawi 
verscheept. (totale kosten in 2018: ca. €4,000). 
Een “levensreddend” zuurstof systeem is inmiddels operationeel (ca €8,000). 
Onder het hoofd “medische apparatuur en medicijnen” valt een breed scala van diverse kleine 
broodnodige investeringen welke opliepen tot een totaal bedrag van ca. €7,000. Diverse 
andere verbouwing w.o. toiletten, douches, de zuigelingen kamer en de “prematuren” kamer 
bedroegen ca. €7,000 euro. Na de renovatie van de toiletten bleek dat het rioolsyteem volledig 
verzakt was en dus met spoed moest worden vervangen; dit was een tegenvaller van ca. 
€7,000 euro. Gelukkig heeft een van onze bestuursleden (Fr. Willem Kerkhof) toegezegd dit 
bedrag in 2019 te doneren. 
 
Alle gulle gevers hartelijk dank; dankzij uw donaties konden we weer een zinvolle bijdrage 
aan de gezondheidszorg in Malawi leveren.  
 

5. Resultaatbestemming 
Ondanks de vele noodzakelijke uitgaven t.b.v. het Madisi hospitaal hebben we dit jaar met 
een tekort van slechts ca. €4,300 afgesloten. Maar dankzij de al reeds toegezegde donaties 
zullen we ook in 2019 weer aan de optimalisatie van de bedrijfsvoering van het ziekenhuis 
kunnen bijdragen.  
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B. Toelichting op de balans 
 
Liquide middelen: Teneinde uitgaven in Malawi te verrichten heeft 1 bestuurslid een kas 
onder zijn beheer. Vanwege onvoorziene omstandigheden o.a. uitgaven t.b.v. de vernieuwing 
van het riool systeem ontstond er tijdelijk een tekort. Is uiteraard inmiddels weer aangevuld.  
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