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Jaarstukken

Inhoud:
BESTUURSVERSLAG
JAARREKENING
- Balans, met de vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar
- Staat van baten en lasten, met de vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar
- Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
- Toelichting op de activa en passiva
- Toelichting op de staat van baten en lasten
- Vasstelling, goedkeuring en ondertekening jaarrekening
OVERIGE GEGEVENS
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BESTUURSVERSLAG

ALGEMENE GEGEVENS
Stichting Dokter Harrie van den Brekel, is op 26 juli 1991 opgericht voor onbepaalde tijd en is sinds de laatste statutenwijziging
in 2016 statutair gevestigd in de gemeente Sittard-Geleen (voorheen in Heerlen)
De stichting is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 41073050. De stichting heeft een beschikking als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) onder het fiscale nummer 8056.94.742. Giften aan de stichting zijn uit dien hoofde fiscaal
aftrekbaar. Het bankrekeningnummer van de stichting is ABN-AMRO NL81ABNA0460496514
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 zijn, zowel direct als indirect, alles in de ruimste zin des woords, zulks ter voortzetting van de door
wijlen Drs. Van den Brekel opgezette hulpactie Malawi
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Het ter beschikking stellen van gelden, goederen en kennis
b. Het samenwerken met en het ondersteunen van personen of instellingen die een gelijk doel of soortgelijk doel nastreven
c. Andere wettige middelen, die ter bereiken van het doel nuttig kunnen zijn, en al hetgeen daarmee verband houdt

HET BESTUUR
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste vijf leden.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaren met de mogelijkheid te herbenoemen. Ofschoon dit
niet statutair is geregeld hanteert het betsuur de regel dat het bestuurslidmaatschap eindigt bij het bereiken van de
75-jarige leeftijd. Nieuwe bestuursleden zullen, op voorstel van het bestuur en na overleg met de Raad van Toezicht,
worden voorgedragen door Lions Club Hoensbroek Brunssum
De stichting heeft een Raad van Toezicht bestaande uit drie personen. Eén zal worden benoemd door de erfgenamen van drs.
H.W.C. van den Brekel, één door de Lionsclub Hoensbroek Brunssum en de derde door beide voornoemde leden

Samenstelling van het bestuur
Naam
mr. L.F.C. Pennings
A. Harreman
J. H. Dresen

Periode
Hele jaar
Hele jaar
Hele jaar

Bestuursfunctie
Voorzitter
Bestuurslid
secretaris/penningmeester

Samenstelling Raad van Toezicht
Naam
B. Tasche
Drs. R. van der Linden
B. Litjens

Periode
Hele jaar
Hele jaar
Vanaf okt

Vanuit
De erfgenamen
Lions club
leden RVT

Het bestuur vergadert diverse keren per jaar, waarin besluiten worden genomen met geagendeerde punten en komt
tenminste één keer per jaar samen met de Raad van Toezicht.
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ACTIVITEITENVERSLAG
Het jaar 2018 kan voor de stichting als een enerverend jaar worden bestempeld. Met name de definitieve besluitvorming
binnen North Sea Lions heeft veel energie en inzet opgeëist. De aanvankelijke principetoezegging om de bouw van de
middelbare school in Mthawira te ondersteunen met een bedrag van € 60.000,-- heeft heel wat voeten in de aarde gehad.
Voor het beschikbaar stellen van de gelden was een aanvullende uitgebreide Engelstalige tussenrapportage vereist. Na
beschikbaar stellen van het project-boekwerk is het vermelde subsidiebedrag in het najaar definitief toegekend en konden
met de Christ the King Nthawira Parish tijdens het werkbezoek in november aan Malawi concrete afspraken worden
gemaakt. Doordat de middelen van North Sea Lions niet direct beschikbaar waren, heeft de stichting de startfase van de
bouw van de school uit eigen middelen moeten voorfinancieren. Inmiddels is een voorschot ontvangen ter hoogte van
€ 32.480,-- . Voor boeken en inrichting van de bibliotheek heeft de stichting reeds enkele toezeggingen die voldoende zijn
voor de noodzakelijke leermiddelen en inrichting. De eerder met steun van de stichting gerealiseerde twee klaslokalen zijn
reeds in gebruik als secondary school. Na realisatie van de overige lokalen met bibliotheek, laboratorium en administratie
kan de school uitgroeien tot een complete en volwaardige secondary school. Het werkbezoek aan Christ the King Nthawira
Parish gaf vertrouwen in de aanpak van de bouw en organisatie van het onderwijs.
Bij het bezoek aan de eveneens door de stichting gerealiseerde secondary school in Mayaka werd tot tevredenheid
geconstateerd dat het in 2017 waargenomen achterstallig onderhoud volledig is hersteld en de studieresultaten van de
school bijzonder goed zijn en de school een voorbeeldfunctie vervult in de regio. Het verzoek van het schoolbestuur in
Mayaka om een financiële bijdrage voor het dak van een in aanbouw zijnde lerarenwoning is inmiddels door het bestuur met
een bedrag van € 5.000,-- gehonoreerd.
In 2018 zijn 3 containers naar Malawi verscheept. Veel goederen –met name op het terrein van de medische zorg- werden
de stichting aangeboden. Ook was en is er sprake van een toename van verzoeken van derden om van het
containertransport van de stichting tegen betaling gebruik maken. Door te zoeken naar een goede mix tussen verzending
van eigen materialen en betaalde goederen van derden is de hoogte van de kosten tot voor de stichting in redelijkheid te
verantwoorden proporties gehouden c.q. gebracht. Tijdens het recente werkbezoek aan Malawi zijn de afspraken inzake de
distributie van de hulpgoederen ter plaatse herbevestigd en waar nodig verscherpt. Een aantal nieuwe ontvangers is aan de
lijst toegevoegd.
Komend jaar zal het bestuur zich nader beraden over de vraag hoe de fondswerving in de toekomst beter kan worden
gestructureerd c.q. verder worden uitgebouwd. Voorts is cruciaal de gestarte discussie over de toekomst van de stichting te
verdiepen en vast te leggen. Mede gelet op de onderschreven regels omtrent “good governance” en gelet op de leeftijd van
de zittende bestuursleden zullen vragen omtrent mogelijke verjonging en/of samenwerking met andere organisaties op de
agenda moeten worden geplaatst.
Nadere financiële gegevens over de activiteiten blijken uit de jaarrekening en de toelichting. Het bestuur maakt geen
begroting omdat dit niet zinvol geacht wordt gezien de grote variatie in de projecten.
Het bestuur dankt allen die de stichting in welke vorm dan ook hebben ondersteund en het werk van de stichting mogelijk
hebben gemaakt.
Lei Pennings,
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JAARREKENING
BALANS

31-12-18

31-12-17

ACTIEF
Vlottende Activa
te vorderen rente
nog te ontvangen toegezegde gift
Liquide Middelen
ABN-AMRO NL81ABNA0460496514
ABN-AMRO NL79ABNA0409303054
ABN-AMRO NL25ABNA0623305038

0
0

235
1.000

7.765
82.073
0

9.835
80.000
0

TOTAAL ACTIEF

89.838

91.070

75.570
-11.244
64.326

57.209
18.361
75.570

15.500
10.000
25.500

8.000
7.500
15.500

PASSIEF
Eigen vermogen
- Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit bestemming saldo van baten en lasten
Stand per 31 december
- Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari
Uit bestemming saldo van baten en lasten
Stand per 31 december
Overlopende kosten
TOTAAL PASSIEF

REF

A

12
89.838

91.070
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten:
Bijdragen voor projecten
Van Lionsclub Hoensbroek Brunssum
Periodieke giften
Overige donateurs
Baten ten behoeve van transport
Som van de baten
Lasten:
Bestedingen aan projecten
Lasten ten behoeve van transport
Reiskosten Malawi
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

REF

2018

2017

1

10.000
2.750
1.375
1.650
12.872
28.647

24.847
2.500
1.750
6.150
5.191
40.438

8.000
18.359
2.613
827
29.799

0
12.874
898
688
14.460

-1.152

25.978

-92

83

-1.244

-200
25.861

10.000
-11.244
-1.244

8.000
17.861
25.861

2
3

1
4
5
6

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële Baten en Lasten
Nagekomen kosten voorgaande jaren
Saldo baten en lasten

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
− bestemmingsfonds
− overige reserves
Totaal

7
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Toepassing richtlijnen voor jaarverslaggeving.
Alle bedragen zijn in euro’s opgenomen tegen nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld met inachtneming
van Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.
De referentiecijfers in de balans en de staat van baten en lasten 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 en zijn
opgenomen tegen nominale waarden.
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
Voor zover middelen niet zijn toegekend aan specifieke doelen zijn ze beschikbaar voor de algemene doelstelling en derhalve
toegevoegd aan de overige reserve
Bestemmingsfondsen
Voor zover middelen zijn ontvangen voor een specifiek doel, doch de doorbetaling heeft nog niet plaatsgevonden zijn de
middelen als bestemmingsfonds in het vermogen opgenomen.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Uitgaven die
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten
verantwoord.
Indien in een volgend verslagjaar uit deze bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen wordt geput, wordt die
besteding in de staat van baten en lasten als last verantwoord en via de resultaatbestemming als een onttrekking aan het
bestemmingsfonds.
De om niet verkregen goederen worden niet in de jaarrekening opgenomen, omdat de waarde daarvan niet is te bepalen.
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TOELICHTING OP ACTIVA EN PASSIVA
A. Bestemmingsfonds
noodhulp Malawi
schoolproject Mthawira( inrichting)
sanitaire voorzieningen weeshuis Luchenza
totaal

31-12-18
3.000
15.000
7.500
25.500

31-12-17
3.000
5.000
7.500
15.500

Lasten 2018

Baten 2017 Lasten 2017

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten 2018
1. Baten/lasten projecten
Project klaslokalen
Project sanitaire voorzieningen Luchenza (concert)
Project sanitaire voorzieningen Luchenza( LPK)
Eerste termijn klaslokalen Mthawira
*)
Shoolproject Mthawira schoolboeken (Werkgroep Zuiderkruis)
Totaal

17.000
5.347
2.500
8.000
10.000
10.000

8.000

24.847

0

*) in afwachting van de ontvangst van de toezegging door NSL voor de bouw van de school is reeds een
voorschotbetaling gedaan.

2. Periiodieke giften
M De Groen
Ned Prov Soc Hart Jezus
Totaal
3. Overige donateurs
E Depondt
Stichtijng share the care
R vd Linden lezing
Mercurius beheer BV
anoniem
M Litjens
Totaal
4. Lasten ten behoeve van Transport
Transportkosten (3 resp 2 containers)
Aankoop containers 3 resp 1 container
Totaal
5. Reiskosten naar projecten
vliegreis 2 bestuursleden
kosten ter plaatse
bijdrage in de kosten
Saldo
6. Lasten beheer en administratie
Secretariaat
kosten bezoek donateurs
Algemene kosten
webhosting
kopieerkosten
verzekeringen bestuurdersaansprakelijkheid en ongevallen
Totaal
7. Financiële Baten en Lasten
Rentebaten
Bankkosten
Saldo

2018

2017

1.000
375
1.375

1.000
750
1.750

50
4.000
150
1.000
100
1.500
1.650

1.000
6.150

14.234
4.125
18.359

11.599
1.275
12.874

2.433
680
-500
2.613

194
98

117
516
827

94
76
420
688

73
-165
-92

236
-153
83
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VASSTELLING, GOEDKEURING EN ONDERTEKENING JAARSTUKKEN EN JAARREKENING
De jaarstukken 2018 zijn door de penningmeester namens het bestuur opgemaakt d.d. 3 februari 2019
Het bestuur heeft de jaarstukken over 2018 vastgesteld in zijn vergadering van 8 februari 2019

L Pennings

J Dresen

L. Pennings, voorzitter

J. Dresen , penningmeester/secretaris

A. Harreman
A. Harreman, bestuurslid

Ingevolge art 12.4d van de statuten heeft de Raad van Toezicht de vastgestelde jaarstukken in haar vergadering van
27 maart 2019 besproken en goedgekeurd en daarbij het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beieid in 2018

B.Tasche

R. van der Linden

B.Tasche

R. van der Linden

B. Litjens
B. Litjens
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OVERIGE GEGEVENS
Resultaatbestemming
Omtrent resultaatbestemming is statutair niets bepaald. Het resultaat is, conform bestuursbesluit, verdeeld zoals opgenomen onder
de staat van baten en lasten.
Gebeurtenissen na Balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die belangrijke financiële gevolgen hebben voor de
rechtspersoon.
Bezoldiging bestuur
De bestuurders en de toezichthouders van de stichting voeren hun functie onbezoldigd uit.
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