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Jaarstukken

Inhoud:
BESTUURSVERSLAG
JAARREKENING
- Balans, met de vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar
- Toelichting op de activa en passiva
- Staat van baten en lasten, met de vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar
- Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
- 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
Hele jaar

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 over het boekjaar
2019 mag een druk, enerverend en succesvol jaar worden genoemd.
Veel aandacht en zorg zijn onder andere besteed aan de bouw van de Secondary School in Mthawira. Ondanks een vertraagde start
van de bouwwerkzaamheden zijn in 2019 wederom twee klaslokalen gerealiseerd. Momenteel zijn 4 klaslokalen voor de Secondary
School in gebruik. Het streven is de verdere uitbouw van de school met leerlingen parallel te laten lopen met de voortgang van de
bouwwerkzaamheden. In 2020 en 2021 zullen het natuurkunde- lokaal, de bibliotheek en het administratiegebouw worden
gerealiseerd. De parochie, eigenaar van de school, de leerlingen en docenten zijn zeer dankbaar en enthousiast. Ook de
schoolresultaten zijn goed. De financiering van de bouw en inrichting zijn door een donatie van North Sea Lions in 2017, de
Werkgroep Zuiderkruis uit Katwijk aan Zee en enkele particulieren volledig afgedekt.
Veel inzet is eveneens gegaan naar het containervervoer. Met name door de expertise en activiteiten van een van de bestuursleden
heeft dit aandachtsgebied een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er is duidelijk een toename vast te stellen van het aantal
organisaties en personen dat (tegen betaling) van onze containers gebruik wenst te maken In 2019 zijn 3 containers naar Malawi
verscheept. Doordat een goede mix van betaalde vracht en niet betaalde vracht kon worden gerealiseerd en enkele extra donaties
werden ontvangen, konden de containerkosten tot een alleszins verantwoorde uitgave worden beperkt. In het kader van het
containervervoer in 2019 verdient speciale vermelding de ontvangst -om niet- van een grote partij (25.000 stuks) in prima staat
verkerende ziekenhuiskleding als gevolg van een recente ziekenhuisfusie in Zuid-Limburg. Kleding die in Malawi zeer schaars en
gewenst is en het komend jaar periodiek zal worden vervoerd. In dit verband dient voorts te worden vermeld dat voor het
verzendklaar maken (vouwen en verpakken in dozen) van deze grote hoeveelheid een beroep is gedaan op assistentie van de
Lionsclub Hoensbroek Brunssum. Voor de steun van de leden en hun partners zijn wij zeer dankbaar. Wij hebben mogen vaststellen
dat de betrokkenheid zeer groot is en de samenwerking en ondersteuning een nieuwe en extra impuls hebben gekregen.
Een afvaardiging van het bestuur heeft in november 2019 een bezoek gebracht aan Malawi om de lopende projecten te inspecteren
en erop toe te zien dat de bijdragen in Malawi goed worden besteed. Bijzondere aandacht werden onder andere besteed aan de
bouw van de Secondary School in Mthawira, het Teachershouse in Mayaka, de uitwerking en realisatie plannen inzake het “Girls
Only”-project in Green Malata, de door zuster mary van het Pirimiti Hospital gevraagde spoedhulp voor het ingestorte dak en de
bouw van staff houses. Ook werden nieuwe afspraken gemaakt en bestaande herijkt met betrekking tot de verscheping, inklaring en
distributie van goederen. Afgesproken is dat in het vervolg vanuit de centrale ontvangstlocatie Mercy James Centre For Poediatric
Surgery Trust in Blantyre diverse goederen rechtstreeks gaan naar door ons aan te geven ziekenhuizen, met name
missieziekenhuizen. Uiteraard stond het bezoeken van onze relaties in Malawi eveneens op de agenda. De reis heeft ook enkele
nieuwe contacten en mogelijke nieuwe projecten opgeleverd. De algemene conclusie van de Malawi-gangers is: op het terrein van
de gezondheidszorg en het onderwijs is in het kader van de ontwikkeling van het land nog veel te doen. Het doet goed dat we met
de werkzaamheden van onze stichting daaraan een bijdrage kunnen leveren. Zij hebben ons nodig en rekenen op ons. En dat
motiveert om op de ingeslagen weg door te gaan.
Voor de maintenance van de bestaande projecten en zeer zeker voor het opstarten van nieuwe projecten zijn komende jaren
nieuwe middelen vereist. Dit aspect vormt komend jaar een belangrijk aandachtspunt van het bestuur.
In het kader van de continuïteit is mede op basis de onderschreven regels omtrent “good governance” kritisch gekeken naar de
huidige samenstelling van het bestuur. Begin 2020 zullen in deze concrete besluiten worden genomen.
Nadere 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.
De voorzitter, Lei Pennings
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JAARREKENING

BALANS

31-12-2019

31-12-2018

1.260

0

44.679
82.099
128.038

7.765
82.073
89.838

64.326
-4.001
60.325

75.570
-11.244
64.326

25.500
36.313
61.813

15.500
10.000
25.500

ACTIEF
Vlottende Activa
Nog te ontvangen transport vergoeding
Liquide Middelen
ABN-AMRO
ABN-AMRO
TOTAAL ACTIEF

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

REF

A

Overlopende kosten
Door te betalen gift
Bate inz kleding toerekenen aan volgend jaar

12
500
5.400

TOTAAL PASSIEF

128.038

89.838

31-12-2019
1.191
15.000
38.122
7.500
61.813

31-12-2018
3.000
15.000

TOELICHTING OP ACTIVA EN PASSIVA
A. Bestemmingsfonds
noodhulp Malawi
schoolproject Mthawira( inrichting)
schoolproject Mthawira(gebouwen)
sanitaire voorzieningen weeshuis Luchenza
totaal
Verloop bestemmingsfondsen

stand per 1 januari
ontvangen NSL
besluit noodhulp pirimiti hospital
laatste termijn fase 1 en eerste termijn fase 2
correctie beginvermogen ( voorschot betaling in 2018)
stand per 31 december
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noodhulp
3.000

sanitaire
voorzieninge
n
7.500

7.500
25.500

gebouw
Mthawira
0
62.140

inrichting
Mthawira
15.000

-1.809

1.191
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-16.018
-8.000
38.122

15.000
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

REF

2019

2018

1

63.640
2.968
1.000
1.977
8.390
77.975

10.000
2.750
1.375
1.650
12.872
28.647

23.564
18.142
3.149
702
45.557

8.000
18.359
2.613
827
29.799

32.418

-1.152

-106

-92

Nagekomen kosten voorgaande jaren
Saldo baten en lasten

32.312

-1.244

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

36.313
-4.001
32.312

10.000
-11.244
-1.244

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

2
3
3.a

1
4
5
6

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële Baten en Lasten
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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 DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten 2019

Lasten 2019

62.140
1.500

16.018
3.309
4.237

63.640

23.564

1. Baten/lasten projecten
Project NSL klaslokalen Mthawira
Noodhulp pirimiti hospital
leraren woning Suwedi
Shoolproject Mthawira schoolboeken (Werkgroep Zuiderkruis)
Totaal

2019
3.a baten transport
ziekenhuiskleding
Vergoeding door Ziekenhuis
Vergoeding stichting Malawi.kom
kosten inzake transport binnenland en inpakken kleding
per saldo ontvangen voor dekking transportkosten zeecontainers
1/3 deel is in 2019 vervoerd dus toe te rekenen van de baten
van komende jaren (2/3 deel)
toe te rekenen aan 2019
overig transport
voor rekening van derden uitgevoerd transport
totaal vergoeding transport
2. Periodieke giften
M De Groen
Ned Prov Soc Hart Jezus
Totaal

2018

1.000
375
1.375

50
100
1.500
1.650

13.742
4.400
18.142

14.234
4.125
18.359

2.549
600

2.433
680
-500
2.613

100
169

7. Financiële Baten en Lasten
Rentebaten
Bankkosten
Saldo
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8.000

1.500
1.977

3.149

6. Lasten beheer en administratie
Secretariaat
kosten bezoek donateurs
webhosting
kopieerkosten
verzekeringen bestuurdersaansprakelijkheid en ongevallen
Totaal

10.000
10.000

5.725
8.390

50
427

5. Reiskosten naar projecten
vliegreis 2 bestuursleden
kosten ter plaatse
bijdrage in de kosten
Saldo

8.000

-5.400
2.665

1.000

4. Lasten ten behoeve van Transport
Transportkosten (3 containers)
Aankoop 3 containers
Totaal

Lasten 2018

6.000
5.000
-2.935
8.065

1.000

3. Overige donateurs
E Depondt
Leve Rolduc
anoniem
De heer en Mevrouw Litjens
Totaal

Baten 2018
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533
702

94
117
516
827

26
-132
-106

73
-165
-92
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VASSTELLING, GOEDKEURING EN ONDERTEKENING JAARSTUKKEN EN JAARREKENING
De jaarstukken 2019 zijn door de penningmeester namens het bestuur opgemaakt d.d. 3 januari 2020
Het bestuur heeft de jaarstukken over 2019 vastgesteld in zijn vergadering van 23 januari 2020

L. Pennings, voorzitter

J. Dresen , penningmeester/secretaris

A. Harreman, bestuurslid

Ingevolge art 12.4d van de statuten heeft de Raad van Toezicht de vastgestelde jaarstukken in haar vergadering van
4 maart 2020 besproken en goedgekeurd en daarbij het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2019

B.Tasche

R. van der Linden

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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