
 Financieel jaarverslag 2019
Jaarrekening

jaarrek.      cashflow delta
Baten

Contractuele donaties 1 49,000.00 49,000.00
Incidentele donaties 8,535.00 8,535.00
Geoormerkte donaties

Sewage renovation 7,000.00 7,000.00
Solar system 50,816.30 50,816.30
Ultrasonography instrument 5,000.00 -5,000.00

Donaties tbv personele project kosten 4,506.00 4,506.00
Donaties tbv clean cooking project 150.00 -150.00
rente 0.04 0.04
 Totaal inkomsten 119,857.34 125,007.34 -5,150.00

Lasten 
Besteed aan doelstellingen 1
Madisi alg

A. Medische app. en medicijnen 11,587.35 11,587.35
B. Opleiding en training 174.46 174.46
C. Bouwkundige voorz. 7,880.66 7,880.66
D. Niet bouwkundige voorz. 2,806.66 2,806.66
not clasified 1,813.25 1,813.25

Dentist facility 4,080.00 4,080.00
Sewage system 1,770.00 1,770.00
Solar system 75,343.72 75,343.72
Guardian Kitchen 837.00 837.00
Overpaid to the contracter -1,286.00 -1,286.00

Totaal 105,007.10 106,293.10 -1,286.00

Clean cooking
To be transferred 353.00 0.00 353.00

Besteed aan doelstellingen 2
Ludzi  St Joseph Hospital 

A. Medische app. en medicijnen 572.00 572.00 0.00
Totaal 572.00 572.00 0.00

Personele projectkosten
personele project kosten 5,897.60 5,897.60 0.00

Werving fondsen
Kosten eigen fondswerving 16.94 16.94

16.94 16.94
Beheer en administratie kosten

      bankkosten 201.15 201.15

Totaal Lasten 112,047.79 112,980.79 -933.00
Totaal Baten 119,857.34 125,007.34 5,150.00
Resultaat 7,809.55 12,026.55 -4,217.00

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve alg 7,809.55
Totaal 7,809.55

vlottende middelen 1 jan 7,716.83
vlottende middelen 31 dec 19,607.64
correctie 135.74
toename vlottende middelen 12,026.55

Nog te betalen -4,217.00

bestemmingsreserve controle 7,809.55

delta -0.00
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Toelichting op de jaarrekening 2019 
 

1. Inleiding 

Hoewel ook bij andere gezondheidscentra in de “Central Region” (ons catchment area) de nood hoog 
is hebben wij gemeend ons de komende tijd te focussen op het Madisi Mision Hospital (Dowa 
district) . Een van onze bestuursleden woont op het ziekenhuis terrein en dus is via hem onze 
stichting in staat om effectief de projecten aan te sturen. Dit resulteert in een efficiënt gebruik van 
tijd en financiële middelen. Meer dan 99 % van de ons ter beschikking  staande middelen zijn 
geïnvesteerd in Madisi Hospital. 

Balans per 31 december 2019

Resultaat 2019

Liquide middelen 19,607.64 toevoegen  reserves

lopende rek 13,208.74 algemenen reserve 7,809.55

spaar rek 1,000.00 Ultrasonography 5,000.00

kas Malawi 1 5,398.90 correctie -0.06

19,607.64
Gereserveerde bedragen 1 jan 2019

Continuiteitsreserve 3,500.00
a. continuiteitsreserve 3,500.00  Algemene reserve 4,081.15
b. algemene reserve 11,890.64

nog te ontvangen -1,286.00 nog te ontvangen -783.00
nog te betalen 503.00

Ultrasonography 5,000.00
19,607.64

19,607.64 19,607.64

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



 
2. Lasten t.b.v. de doelstellingen 

De elektriciteitsvoorziening in Malawi is nog steeds zeer onzeker. Regelmatig komt het voor dat 
gedurende enkele uren het ziekenhuis volledig stroomloos is. Indien er dan tegelijkertijd een tekort is 
aan dieselolie voor de generator ontstaan er levensbedreigende situaties in het ziekenhuis. 
 Zoals bekend  moeten de lopende kosten zoals medicijnen, water en de energie voorziening 
(elektriciteit  en diesel) opgebracht worden door de patiënten. Vanwege de relatief hoge energie 
rekening komt soms de aanschaf van duurdere medicijnen in de knel. Dus een van onze hoogste 
prioriteiten voor dit jaar is de installatie van een autonoom energie systeem gebaseerd op 
zonnepanelen en hoge-kwaliteitsaccu’s. De totale kosten voor een 20 kW systeem bedroegen ca 
€75,000.  

Het wordt op een zodanige manier ontworpen dat in principe de capaciteit voldoende moet 
zijn om de cruciale afdelingen van het ziekenhuis continu een heel jaar gedurende 24 uur per 
dag van stroom te voorzien. In het uitzonderlijke geval dat gedurende het regenseizoen er 
gedurende enkele dagen een tekort aan zonneschijn is zal ESCOM als back-up fungeren. 
Indien deze bron niet toereikend mocht zijn is er als laatste back-up de diesel generator. Om 
het systeem te complementeren overwegen we in 2020 de oude generator te vervangen 
door een moderne meer efficiënte betrouwbare machine. Heet water voorzieningen zijn 
aperte energievreters en daarom zullen we overwegen om bijv. de douches en de 
wasmachine(s) aan te sluiten op een zgn. zonnegeiser.  

In noodzakelijke algemene medische apparatuur en medicijnen hebben we ca €12,000 geïnvesteerd.  
Andere uitgaven betroffen diverse bouwkundige voorzieningen (€8,000), het inrichten van 
behandelkamer t.b.v. de tandarts ( dit jaar €4,000 ; vorig jaar ca €4,500). Vorig jaar hebben we de 
noodzakelijke renovatie van het rioolsysteem gestart (kosten dit jaar ca. €1,800)   
 

3. Baten 

De baten bestonden voor het grootste deel uit contractuele donaties geschonken door de voorzitter 
van de stichting Dr. J. van Wijk (€49,000). Tevens heeft hij het leeuwendeel van de verdere kosten 
voor het solarsysteem voor zijn rekening genomen. De Nederlandse stichting “Warm hart voor Afrika 
heeft €15,000 aan het solar panel project bijgedragen. Bestuurslid Fr. W. Kerkhof heeft het mogelijk 
gemaakt om het riool systeem te renoveren. Tevens heeft hij €5,000 gedoneerd t.b.v. het in 2020 
aan te schaffen Ultrasonografie instrument.   
 

4. Resultaat bestemming 

 
Ondanks de vele uitgaven kon er dus nog ca €7,810 toegevoegd worden aan de algemene reserves. 
 

5. Personele project kosten 

De noodzakelijk reis en verblijf kosten worden grotendeels gecompenseerd door de leden van het 
bestuur. Dus elke gedoneerde euro komt ten goede aan de primaire doelstelling: Verbetering van de 
gezondheidszorg in Malawi (Central Region). 
 


