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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 Periode Bestuursfunctie
mr. L.F.C. Pennings Hele jaar Voorzitter
A. Harreman tot 26-11-21 uitgetreden vanwege bereikte leeftijd
P.W.A.M. Frolichs vanaf 30-08-21 Bestuurslid
R.A.R.O. Zanetti vanaf 30-08-21 Bestuurslid
J. H. Dresen Hele jaar secretaris/penningmeester

Samenstelling Raad van Toezicht
Naam Periode Vanuit 
B. Tasche Hele jaar De erfgenamen
Drs. R. van der Linden Hele jaar Lions club
B. Litjens Hele jaar 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 ( in 2021 digitaal).

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR)  geldt ook voor de stichting. De wet is ingegaan op 1 juli 2021 en kent
een overgangsperiode van 5 jaar. De maatregelen moeten dan zijn vastgelegd in de statuten.
De maatregelen betreffen: besluitvorming bij een persoonlijk belang en besturen bij ontstentenis van een of meer
bestuursleden.
Het tweede is afdoende afgedekt in art 6 van de statuten. 
Inzake besluitvorming bij een persoonlijk belang heeft het bestuur voor zich vastgelegd:
"Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of
organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit genomen kan worden, wordt het besluit genomen door het bestuur
onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.”
In de aanloopperiode tot de statutenwijziging zal het bestuur overeenkomstig dit besluit gaan handelen en geldt deze
vastlegging als een addendum bij de statuten.

Vanuit de Europese regelgeving is verplicht dat bestuurders van stichtingen  uiterlijk 1 maart 2022 in het
UBO-register zijn ingeschreven. 
Alle leden van de raad van bestuur zijn op 20-11-2021 als hoger leidinggevende in het register ingeschreven.
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ACTIVITEITENVERSLAG

  

Ook in 2021 heeft de mondiale corona-pandemie diverse geplande activiteiten van de stichting beïnvloed, zo niet 
bepaald. 
 
Jammer dat ook in 2021 een reis naar Malawi niet verantwoord was. Het is immers van groot belang dat de nieuwe 
bestuursleden, Peter Frolichs en Roberto Zanetti, kennis kunnen maken met Malawi, onze diverse contacten ter 
plekke en de gerealiseerde en lopende projecten. Ook in dit kader is het van betekenis zorg te dragen voor een 
goede overdracht van de werkzaamheden in verband met het aangekondigde en het conform de ”Good 
Governance”-code overeengekomen bestuurdersschema vastgestelde vertrek van de huidige voorzitter per eind 
oktober aanstaande. Peter Frolichs wordt de nieuwe voorzitter. 
Wij hopen in 2022 Malawi weer te kunnen bezoeken. 
 
In personele zin was 2021 een droevig jaar. Op 6 augustus overleed onze voormalige voorzitter van de stichting, 
Karel Gehlen.  
Vanaf de oprichting in 1991 tot zijn vertrek in 2016 was hij hét boegbeeld van onze stichting. Met enorme passie heeft 
hij zich voor zijn geliefde Malawi ingezet. Mede door zijn veelheid van contacten was zijn werk met name op het 
terrein van de gezondheidszorg en het onderwijs betekenisvol.  Zijn tocht is voor goed beëindigd, wij zullen zijn 
levenswerk voortzetten. 
 
Door de door Ad Harreman -recentelijk op basis van het bestuurdersschema uit het stichtingsbestuur getreden- 
doorgevoerde reorganisatie van het containervervoer is een verantwoorde balans gerealiseerd tussen betaalde 
vracht door derden en door de stichting te verzenden hulpgoederen. De taak van Ad Harreman zal worden 
overgenomen door Roberto Zanetti.  
In het kader van de continuïteit zijn met betrekking tot de plaatsing van container(s), opslag en intern transport met 
het bedrijf Harreman (Onroerend Goed en Verhuizingen) schriftelijke afspraken gemaakt. 
 
Naast de jaarlijkse genereuze bijdrage van de Lionsclub Hoensbroek-Brunssum die aan de basis stond van de 
stichting en tot op de dag van vandaag nog steeds een belangrijke sponsor is, verdient in het kader van de 
fondswerving eveneens uitdrukkelijk vermeld te worden de Werkgroep Zuiderkruis van de Joannes de Doper parochie 
In Katwijk aan den Rijn. Dankbaar zijn wij eveneens voor de donaties van enkele particulieren die ons werk 
ondersteunen. 
In het kader van sponsoring in de vorm van goederen en diensten dienen met dank eveneens genoemd te worden de 
bedrijven Heuts, Medi Reva en Harreman.   
  
Met tussenkomst van de Stichting Dokter Harrie van den Brekel heeft de werkgroep Zuiderkruis samen met 6 andere 
parochies in de directe omgeving van Katwijk aan den Rijn bij de landelijke Vastenactie een bijzonder project 
opgestart om gedurende een periode van 3 jaar tijdens de vastentijd geld in te zamelen voor de bouw van 18 
“Houses for hospital workers” op het terrein van het Pirimity Hospital in de omgeving van Zomba in Malawi. De 
bouw van de 1e tranche van 6 houses is momenteel in volle gang. Ook voor de inzameling 2022 heeft de Vastenactie 
inmiddels groen licht gegeven. Onze stichting coördineert dit project 
 
De bouw van de met steun van Northsea Lions gefinancierde Secondary school in Mthawira heeft door corona forse 
vertraging opgelopen. Vier klaslokalen, een chemielokaal en de bibliotheek zijn inmiddels gerealiseerd. De school is 
volledig in gebruik en de schoolresultaten zijn goed. Komende tijd moet het administratiegebouw worden gerealiseerd 
en ingericht. Corona en het gegeven dat wij niet ter plaatse over de voortgang en afronding van gedachten kunnen 
wisselen zijn met name de redenen dat de bouw van het administratiegebouw nog niet is gestart. Op basis van de 
meest recente uitvoerige correspondentie is de verwachting gerechtvaardigd dat in 2022 het project Secondary 
School in Mthawira succesvol kan worden afgerond 
 
Tot slot dank ik mede namens het bestuur allen die de stichting in welke vorm dan ook hebben ondersteund en het 
werk van de stichting mogelijk hebben gemaakt.   

Lei Pennings, 
Voorzitter Stichting Dokter Harrie van den Brekel.  
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JAARREKENING

BALANS 31-12-2021 31-12-2020

ACTIEF

Vlottende Activa
Nog te ontvangen transport vergoeding

Liquide Middelen
ABN-AMRO 37.192 38.699
ABN-AMRO 82.101 82.101
TOTAAL ACTIEF 119.293 120.800

PASSIEF
Eigen vermogen REF
- Overige reserves
Stand per 1 januari 57.687 60.325
overige mutaties in het vermogen A 8.691
Uit bestemming saldo van baten en lasten -207 -2.638
Stand per 31 december 66.171 57.687

- Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari 61.813 61.813
vrijgevallen posten ten gunste vanhet vermogen -8.691
Uit bestemming saldo van baten en lasten 0 0
Stand per 31 december A 53.122 61.813

Overlopende kosten
Bate inz kleding toerekenen aan volgend jaar 0 1.300

TOTAAL PASSIEF 119.293 120.800

TOELICHTING OP ACTIVA EN PASSIVA

A. Bestemmingsfonds
31-12-2021 31-12-2020

noodhulp Malawi 1.191
schoolproject Mthawira( inrichting) 15.000 15.000
schoolproject Mthawira(gebouwen) 23.122 23.122
project "girls only" Green Malata ( werkgroep Zuiderkruis) 15.000 15.000
sanitaire voorzieningen weeshuis Luchenza 7.500
totaal 53.122 61.813

Verloop bestemmingsfondsen
Noodhulp 

Malawi

sanitaire 
voorzieninge

n
stand per 1 januari 1.191 7.500
Noodhulp Malawi en sanitaire voorzieningen zijn inmiddels
afgerond danwel zijn de middelen niet meer vereist. In de
bestuursvergadering van augustus is besloten de gereserveerde
posten aan het vermogen toe te voegen -1191 -7.500
stand per 31 december 0 0
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

REF 2021 2020
Baten:
Bijdragen voor projecten 1 0 15.000
Van Lionsclub Hoensbroek Brunssum 2.250 2.500
Periodieke giften 2 1.000 1.000
Overige donateurs 3 900 1.550
Baten ten behoeve van transport 3.a 20.065 17.415
Som van de baten 24.215 37.465

Lasten:
Bestedingen aan projecten 1 0 15.000
Lasten ten behoeve van transport 4 23.272 24.210
Kosten beheer en administratie 5 996 723
Som van de lasten 24.267 39.933

Saldo voor financiële baten en lasten -52 -2.468

Saldo financiële Baten en Lasten 6 -155 -170

Nagekomen kosten voorgaande jaren
Saldo baten en lasten -207 -2.638

Bestemming saldo van baten en lasten: 
Toevoeging/onttrekking aan: 
− bestemmingsfonds 0 0
− overige reserves -207 -2.638
Totaal -207 -2.638
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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 2021 Lasten 2021 Baten 2020 Lasten 2020
1. Baten/lasten projecten
Project NSL klaslokalen Mthawira 0 15.000
Girls only green Malata 0 15.000
Totaal 0 0 15.000 15.000

2021 2020
3.a baten transport
ziekenhuiskleding
toe te rekenen aan boekjaar inzake ziekenhuis kleding 1.300 4.100
overig transport
voor rekening van derden uitgevoerd transport 18.765 13.315
totaal vergoeding transport 20.065 17.415

2. Periodieke giften
M De Groen 1.000 1.000
Totaal 1.000 1.000

3. Overige donateurs
E Depondt 50 50
Mevr Gehlen 100 500
De heer en Mevrouw Litjens 750 1.000
Totaal 900 1.550

4. Lasten ten behoeve van Transport
Transportkosten (3 resp 4 containers) 17.272 19.985
Aankoop 3 containers ( 2020 een uit voorraad) 6.000 4.225
Totaal 23.272 24.210

5 Lasten beheer en administratie
diverse kosten bij overlijden oud voorzitter 354
webhosting ( in 2020 2 jaar) 94 190
verzekeringen bestuurdersaansprakelijkheid en ongevallen 547 533
Totaal 996 723

6. Financiële Baten en Lasten
Rentebaten 0 2
Bankkosten -155 -172
Saldo -155 -170
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VASSTELLING, GOEDKEURING EN ONDERTEKENING JAARSTUKKEN EN JAARREKENING 

De jaarstukken 2021 zijn door de penningmeester namens het bestuur opgemaakt d.d. 3 januari 2022

Het bestuur heeft de jaarstukken over 2021 vastgesteld in zijn vergadering van 8 februari  2022

L. Pennings, voorzitter J. Dresen , penningmeester/secretaris
w.g. w.g.

P. Frolichs R. Zanetti
w.g. w.g.

Ingevolge art 12.4d van de statuten heeft de Raad van Toezicht de vastgestelde jaarstukken in haar vergadering 
van 16 juni 2022  besproken en goedgekeurd en daarbij  het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2021.

B.Tasche R. van der Linden
w.g. w.g.

B. Litjens
w.g.
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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.


