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Stichting Dokter Harrie van den Brekel te Heerlen

Rapport inzake jaarstukken 2015

1 Algemeen

Activiteiten
De stichting heeft ten doel: de bevordering van het onderwijs, de educatie en de
medische zorg in Malawi en de ondersteuning van hen die daarbij betrokken, zowel
direct als indirect, alles in de ruimste zin des woords, zulks ter voortzetting van de 
door wijlen drs Van den Brekel opgezette Hulpaktie Malawi.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

- het ter beschikking stellen van gelden, goederen en kennis
- het samenwerken met en ondersteunen van personen of instellingen

die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven
- alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel nuttig kunnen

zijn en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

De doelstelling van de stichting in aanmerking nemende is een winstoogmerk niet
aanwezig. Op grond hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. De 
stichting wordt aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de
successiewet 1956.

Bestuur
De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een oneven aantal 
van tenminste drie en ten hoogste zeven leden.
De samenstelling van het bestuur in het jaar 2015 is als volgt:

Drs K.H.O. Gehlen (secretaris);
Drs H.J.H. Lenoir (penningmeester);
Mr L.F.C. Pennings (voorzitter).

Raad van Toezicht
Het bestuur van de stichting staat onder toezicht van de Raad van Toezicht
bestaande uit twee personen met name:

Mevrouw M. Tasche- Van den Brekel;
Drs R. van der Linden.
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2    JAARREKENING 2015

BALANS 2015 BALANS in euro's per 31-12-15 31-12-14

ACTIEF Vlottende Activa
Liquide Middelen
Bank 9.434 8.000
Vermogensrekening 50.226 52.422
Deposito 0 0

TOTAAL DEBET 59.660 60.422

PASSIEF Eigen vermogen

Stand per 1 januari 60.422 79.298
Bij/af: resultaat boekjaar -762 -18.876

TOTAAL CREDIT 59.660 60.422
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WINST- EN VERLIESREKENING in euro's

2015 2014
Opbrengsten:Ontvangen giften

Bijdragen reiskosten Malawi 1.000 1.000
Ten behoeve van Transport 5.492 4.908
Ten behoeve van Projecten 11.000
Van Lionsclub Hoensbroek Brunssum 2.800 2.000
Van overig diverse sponsors 15.561 5.297

24.853 24.205

Lasten: Childrens Fund 15.750
Project klaslokalen 2.000 10.000
Project water 1.000
Project Studenten 3.300
Project st Vincent 500 750
Gered gereedschap 100
Transport kosten 14.217 8.750
Kosten containers 3.225 2.225
Reiskosten Malawi 1.987 2.500
Noodhulp Malawi 3.000 0
Algemene kosten 262 599

26.191 43.974

Resultaat -1.338 -19.769

Financiele Baten en Lasten
Kosten Bank -228 -221
Rente baten 804 1.114

576 893

Netto Resultaat -762 -18.876
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3   Toelichting op de Jaarrekening 2015

Algemene Grondslagen voor de Opstelling van de Jaarrekening

De cijfers in de Toelichting van de balans en winst en verliesrekening verwijzen naar
de toelichting op de onderdelen van de jaarrekening.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende gronslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde.

De jaarrekening is op kasbasis opgesteld. De ontvangsten uit hoofde van giften en de overige 
baten en lasten worden toegekend aan de periode waarin deze zijn ontvangen respectievelijk
betaald. De begrippen kosten alsmede opbrengsten en ontvangsten worden derhalve als
synomiemen gebruikt.

De om niet verkregen goederen worden niet in de jaarrekening opgenomen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen De liquide middelen staan voor zover niet anders vermeld, ter vrije 
 beschikking van de stichting

Eigen vermogen
Voorzover middelen niet zijn toegekend aan specifieke doelen zijn ze
beschikbaar voor de algemene doelstelling en derhalve toegevoegd aan 
het eigen vermogen

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De ontvangsten uit hoofde van giften en overige baten en lasten betreffen de in de
verslagperiode verkregen ontvangsten en gedane uitgaven.


