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Aan het bestuur van 
Stichting Dovenzorg Malawi 
Dr Brevéestraat 1 
3981 CE  Bunnik 
 
 
's-Hertogenbosch, 29 januari 2020 
 
 
Kenmerk: 32404/0030988 
 
 
Geacht bestuur, 
 
 
BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Dovenzorg Malawi te 
Sint-Michielsgestel beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de 
staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder 
winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist 
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig 
plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening 
afwijkingen van materieel belang bevat. 
 
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het 
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het 
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de 
verkregen informatie. 
 
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan 
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 
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Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting Dovenzorg Malawi per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019. 
 
's-Hertogenbosch, 29 januari 2020  
 
Trivent accountants & belastingadviseurs 
 
 
 
 
 
 
C.G. Kragten RA                                                           
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 BESTUURSVERSLAG 
 



 

 

BESTUURSVERSLAG 

Algemeen 

 

De Stichting Dovenzorg Malawi is opgericht bij notariële acte de dato 3 maart 2006 om hiermee de    

continuïteit in de fondswerving ten behoeve van het dovenonderwijs en wat daarmee samenhangt in  

Malawi veilig te stellen. Tot dan toe werd deze fondswerving voornamelijk verricht door of was   

afhankelijk van Broeder Wladimir (Henk van Heck). 

 

Doel van de Stichting 

 

Artikel 2 

1. De Stichting heeft ten doel: het bieden van ondersteuning aan het onderwijs aan 

gehoorgestoorden in Malawi, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks  

of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen. 

 

Artikel 3 

2. Elk jaar zal maximaal vijf procent (5 %) van de jaarinkomsten van de stichting worden  

besteed aan het informeren van begunstigers over de activiteiten van de stichting en het  

te ondersteunen doel. 

 

Bestuur 

 

Het bestuur bestaat ultimo 2019 uit 10 personen. 

 

Stand van zaken 
 

 De constateringen in het vorige jaarverslag zijn nog steeds actueel, dus voor de goede 

orde: Door de afname van het aantal pensioen en AOW ontvangende broeders in 

Nederland is er nog maar weinig geld beschikbaar voor de andere provincies, 

waaronder Malawi; Er zijn 15 broeders FIC in Malawi, 3 uit Indonesië, 1 uit Ghana en 

11 uit Malawi;  
 Er is niemand van de broeders meer werkzaam in het dovenonderwijs in Malawi; 

 De provincie Malawi heeft, uit inkomsten van broeders die als leerkracht of anderszins werkzaam 

zijn en uit de afnemende bijdrage vanuit Nederland, net voldoende geld om de eigen kosten te 

dekken, waarbij er dan slechts weinig overblijft voor de dovenscholen;  
 De broeders hebben besloten om zich sterk te maken voor de instandhouding 

van de dovenscholen, maar hebben hiervoor zeer weinig financiële middelen 

beschikbaar; De leerkrachten van de scholen worden betaald door de 

Malawiaanse overheid;  
 De support staff is enige jaren geleden uit dienst gegaan bij de broeders en heeft 

hiervoor van de broeders een ontslagvergoeding ontvangen; de Malawiaanse 

overheid zou de financiering van dit personeel overnemen; 

 De Malawiaanse overheid stelt in de vorm van een “grant” jaarlijks een bedrag per 

school beschikbaar dat slechts een fractie is van de kosten; voor de support staff 

komt er, ondanks de toezegging van de overheid, geen extra geld binnen;  
 Dit betekent dat de support staff al een hele tijd geen salaris krijgt en dat alleen het 

allernoodzakelijkste voedsel voor de kinderen, maïs, wordt gekocht terwijl ook de 

elektriciteit moet worden betaald; immers de waterpompen worden aangedreven 

door elektromotoren; voor de rest van de begroting is geen geld en die uitgaven 

worden dan ook niet gedaan;  
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 Er zijn nog wat inkomsten uit income generating activities, maar daar zijn geen 

betrouwbare gegevens over beschikbaar; de inkomsten worden meestal direct 

omgezet in voedsel voor de kinderen;  
 Er is zeker geen geld voor het onderhoud van de scholen; daarom werden hiervoor ook 

geen plannen gemaakt; de schoolhoofden, die het al moeilijk genoeg hebben om de 

kinderen te eten te geven, vinden dit een verantwoordelijkheid van de broeders; immers 

zij zijn de eigenaar van de scholen;  
 Vooral in Mua is het onderhoud zeer slecht. Het internaat van Mua is gevestigd in de 

voormalige gebouwen van het leprozenkamp; een deel daarvan staat aan de rand 

van een ravijn, waarin langzaam stukken terrein verdwijnen, waardoor de eetzaal 

min of meer op de rand van de afgrond is komen te staan en niet meer gebruikt kan 

worden;  
 Er wordt op de scholen nauwelijks een financiële administratie bijgehouden, zodat er 

geen betrouwbare informatie is over de werkelijke inkomsten en uitgaven;  
 Derhalve heeft het bestuur van de stichting besloten om zich niet bezig te houden 

met de running costs, maar voornamelijk met het onderhoud van de scholen; sinds 

kort financiert de stichting een begeleider voor hostel 4 en 6;  
 Met het bestuur van de broeders in Malawi is afgesproken dat zij 

onderhoudsplannen maken, prioriteiten aangeven, kostenramingen maken, het 

onderhoud feitelijk laten uitvoeren en hierover verantwoording afleggen aan de 

Stichting, die voor de financiering zorgdraagt;  
 Broeder Wladimir was de laatste jaren voor zijn overlijden nog slechts actief voor de 

Home Based Care in de dorpen rondom Maryview;  
 Uit voor dit doel ontvangen donaties wordt binnen de Stichting een apart fonds 

gevormd, WladiCare, waarvan de besteding en verantwoording voortaan worden 

gedaan door Esther van Onna; alle overige donaties zullen voornamelijk aan het 

onderhoud van de scholen worden besteed, uit te voeren en te verantwoorden door 

het bestuur van de broeders. 
 

Wat is er gebeurd in 2019? 
  

 Eind 2018 is er een nieuw provinciaal bestuur gekozen, waar Annemiek en Chiara 

in het voorjaar van 2019 kennis mee gemaakt hebben tijdens hun bezoek aan 

Malawi; 

 Chiara en Annemiek hebben bezoeken gebracht aan de 3 dovenscholen, aan 

Esther en het WladiCare project en aan Green Malata, waar op dat moment 6 

meisjes een naaiopleiding volgden; 

 Het nieuwe provinciaal bestuur heeft een aantal functies op een andere manier 

ingevuld; “onze” broeder Mark is vervangen door een jonge broeder Peter. Dit gaf 

nogal wat aanloopproblemen, waardoor er op het gebied van onderhoud in 2019 

weinig is gebeurd; 

 Tot overmaat van ramp is broeder Peter niet door de professie procedure gekomen 

en heeft hij de congregatie onmiddellijk verlaten; 

 In oktober was het provinciaal bestuur van Malawi in Maastricht, waar een aantal 

leden van het bestuur een gesprek met hen hebben gehad; de boodschap van onze 

kant was dat wij van de broeders in Malawi meer initiatieven verwachten om de 

samenwerking te kunnen continueren; 

 Begin 2020 is het nog onduidelijk wie de contactpersoon met onze Stichting gaat 

worden, dus wij maken ons ernstige zorgen over de continuïteit van onze contacten 

met de broeders FIC in Malawi;  
 In 2019 is de watervoorziening van MaryView hersteld, zodat er in de school en de internaten weer 

water is voor de spoeling van de toiletten en de douches; 

 In 2019 is een deel van het meubilair van MountainView vervangen en aangevuld; 
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 Nadat in Mua de hostels van de oudere jongens, 4 en 6 waren gerenoveerd hebben we voor onze 

rekening een conciërge aangesteld die erop toeziet dat de hostels schoon en opgeruimd blijven; de 

populatie jongens was voor de zusters moeilijk beheersbaar;     
 In Mua wordt voor 3 kinderen de boarding fee betaald, waardoor deze kinderen 

de dovenschool kunnen afmaken. 

 In Mua wordt voor 7 oud-leerlingen het schoolgeld voor de secondary school betaald, 

omdat er anders geen vervolgopleiding voor hen zou zijn;  
 Vakonderwijs is erg belangrijk voor dove kinderen; daarom zijn er in 2018 reeds 3 

oud-leerlingen van Mountainview naar het Green Malata project gestuurd, waar ze 

inmiddels een opleiding tot tin smid hebben afgerond en met de nodige materialen 

en gereedschappen naar huis zijn gegaan, zodat ze zelf een bedrijfje kunnen 

beginnen. In 2019 zijn er 6 oud-leerlingen een opleiding naaien begonnen; 

 Een 3-tal oud-leerlingen van Mua zijn vakopleidingen begonnen bij een vakopleiding 

in Ngodzi. 

 Begin 2019 heeft een orkaan het gebied getroffen, waarbij de omgeving van 

Nguludi, het gebied van WladiCare, voornamelijk veel last heeft gehad van 

dagenlange ernstige regenval, die veel schade heeft aangericht aan huizen en 

gewassen; daarvoor is een extra inzamelingsactie gehouden; 

 In tegenstelling tot 2018 was 2019 een goed beleggingsjaar waarin de belegde 

reserves een zeer gunstig koersresultaat hebben gehaald.  

 

De inkomsten en uitgaven voor de diverse bestemmingen waren in 2019 als volgt: 
 

€ 31-12-2018 Ontvangen 
in 2019 

Bestedingen 
in 2019 

Opbrengst 
reserves – 

kosten 

31-12-2019 

 € € € € € 
Dovenscholen 391.617 82.396 39.364 -3.428 431.221 
WladiCare 20.198 36.787 30.300 -3.372 23.313 
Noodhulp 0 10.849 9.700 -104 1.045 
Koersreserves 27.940   65.333 93.273 
 

 
    

 439.755 130.032 79.364 58.429 548.852 
   

 

Hetgeen niet bestemd is voor de dovenscholen is als faciliteit en met behulp van de stichting voor dit 

doel bijeengebracht en ter beschikking gesteld destijds aan broeder Wladimir en inmiddels aan Esther 

van Onna, die deze fondsen in Malawi nu beheert. Esther stuurt ieder kwartaal een overzicht van de 

uitgaven en de afschriften van de bank, zodat we precies kunnen volgen wat de uitgaven geweest zijn 

en hoeveel geld er nog is in Malawi. Hetgeen op 31 december nog bestemd is voor WladiCare staat 

onder de overige schulden en passiva op de balans van de stichting. 
De fondsen voor noodhulp zijn eveneens door Esther aangewend en op dezelfde wijze verantwoord. 
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Bestedingen 2019 
 € 
Schoolgeld e.d.  (ex)leerlingen Mua 3.071 
Schoolgeld en starter set Green Malata en  14.774 
Schoolgeld en starter set Ngodzi 3.635 
Begeleiding ex-leerlingen Mua 598 
Toezicht hostel 4 en 6 Mua 220 
Pomp met toebehoren Maryview 2.530 
Meubilair Mountainview 14.536 

Totaal dovenscholen 39.364 
  
Wladi Care project, incl. kerstpakketten 30.300 
Noodhulp 9.700 

Totaal bestedingen 2019 79.364 
 ======== 

Fondswerving 2019 
 
De opbrengst van de kerstactie 2019 is voor zover de donoren niet anders hebben aangegeven 

bestemd voor het onderhoud van de dovenscholen. 
 
Voor alle bestemmingen tezamen zijn er 381 donaties met een totaalbedrag van € 130.032   

binnen gekomen. 

 

Dovenscholen                aantal    €  
 
Periodieke bijdrage van 11 personen  123 3.007 
Meerjarige schenkingen van 11 personen waarvan 3 in de norm van 
periodieke bijdragen  

 
41 

 
1.890 

Eenmalige schenkingen  28 55.772 
Boekjes de Pen van Vincent  2 50 
Acties door derden, jubilea, verjaardagen e.d.  5 15.830 
Kerstactie 2018 28 3.565 
Kerstactie 2019  55 2.282 
 ________ ________ 
   
Totaal dovenscholen 282 82.396 
 ======== ======== 

 

WladiCare 
 
Voor WladiCare werden 29 giften ontvangen voor een totaal bedrag van € 36.787.  

Evenals voorgaande jaren zijn er met Kerstmis weer 75 pakketten voor kinderen en 75 pakketten voor 

ouderen uitgedeeld. 

 

Noodhulp 

 

Begin 2019 werd de zuidoostkust van Afrika getroffen door een orkaan die grote schade aanrichtte. Het 

gebied waarin het WladiCare project is, Nguludi, had daarbij veel last van dagenlange hevige regens, 

waardoor er veel schade ontstond aan huizen van ongebakken stenen en ook een deel van de maisoogst 

spoelde weg. De door de Stichting georganiseerde hulpactie bracht € 10.849 op, bestaande uit 70 

donaties. Dit bedrag is door Esther voor het grootste gedeelte besteed. Er is nog een klein bedrag over 

voor 2020. 
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Waar komen de fondsen vandaan? 
 

 Schenkingen komen van particulieren en organisaties en variëren van € 5 tot  

€ 15.000; het betreft jaarlijks veelal dezelfde bronnen; soms zijn ze aan een doel 

gekoppeld, zoals voor Wladi Care, of specifieke projecten; 

 In 2019 is een aanzienlijke erfenis ontvangen; deze is opgenomen onder eenmalige 

schenkingen;  
 De acties door derden, betreffen de koffieclub van de Obrechtparochie in 

Amsterdam, de Vastenaktie met o.a. een solidariteitsmaaltijd in Veghel, een 

bijzondere verjaardag en -helaas- 2 begrafenissen;  
 De kerstactie 2018 leverde in 2019 nog 28 reacties op en in 2018 ook 52, dus totaal 

80 met een totale opbrengst van € 5.743;  
 De kerstactie 2019 leverde tot ultimo 2019 55 reacties op met een opbrengst van           

€ 2.282; de ervaring leert inmiddels dat er ook in het volgend jaar bijdragen naar 

aanleiding van de kerstactie binnenkomen. 
 

  

9 



 

 

Inkomsten uit vermogen 
 
De nog niet benodigde middelen zijn in 2010 voor een deel belegd. Aangezien de rente op de 

spaarrekening in 2017 is gedaald naar 0,25 % is destijds besloten om ook de andere middelen die 

voorlopig niet nodig zijn te beleggen.  
In 2017 leidde dat tot een positief koersresultaat van € 33.440; in 2018 echter was er een negatief 

koersresultaat van € 29.473. Het beursjaar 2019 was uitstekend en zorgde voor een positief 
koersresultaat van € 65.333. De meeste fondsen waarin belegd wordt, keren geen dividend uit, maar 

herbeleggen de opbrengsten, zodat de opbrengst zou moeten leiden tot een koersstijging. 
 
Als de beleggingskosten in mindering worden gebracht op de opbrengsten van de beleggingen dan laat 

dit het volgende beeld zien: 

 

Kosten 2019 
 
Een van de voorwaarden van een van de sponsoren van het WladiCare project was dat de 

jaarrekeningen van de Stichting worden beoordeeld door een accountant en voorzien van een 

beoordelingsverklaring. Dit verhoogt de kosten sinds 2017. In 2019 hebben Annemiek en Chiara 

een bezoek gebracht aan Malawi en aldaar de 3 scholen bezocht, het WladiCare project en 

Green Malata. Dit leverde zeer nuttige informatie op. Tevens werd kennis gemaakt met het 

nieuwe provinciaal bestuur van de broeders FIC. Esther heeft in 2019 een huis gebouwd naast 

haar Baobabproject. Aangezien zij zo veel doet voor WladiCare hebben we daar een klein 

handje bij geholpen. 

 

De kosten in 2019 bestonden uit: 

 
 2019 2018 
 € € 
   
Bankkosten 143 139 
Beleggingskosten 2.825 2.960 
Kosten bezoek Malawi 3.017 0 
Overige kosten 239 186 
Accountantskosten tlv van WladiCare 1.503 1.503 
Overige kosten tlv WladiCare 1.869 312 
Kosten noodhulp  _____104 _______0 
   
Totaal 9.700 5.100 

          ========          ======== 
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 JAARREKENING 
 



Stichting Dovenzorg Malawi   

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 29 januari 2020  

BALANS PER 31 DECEMBER 2019  

(na resultaatverdeling) 

   31 december 2019   31 december 2018  
  € € € € 

Activa 

Vlottende activa  
    

Vorderingen      

Overige vorderingen en overlopende 
activa 

1  
  3.022    15.847  

      
Effecten 2    399.335    375.248  

      
Liquide middelen 3    147.232    49.398  

 

  

 

  

 

  

Totaal activazijde  

 

 549.589  

 

 440.493  
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Stichting Dovenzorg Malawi   

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 29 januari 2020  

 

 

   31 december 2019   31 december 2018  
  € € € € 

Passiva 

Stichtingsvermogen 4      

Bestemmingsreserve dovenscholen 5   431.221    391.617   

Overige reserves 6   93.273    27.940   

 
 
  524.494    419.557  

      
Kortlopende schulden      

Overige schulden en overlopende 
passiva 

7  
  25.095    20.936  

 

  

 

  

 

  

Totaal passivazijde  

 

 549.589  

 

 440.493  
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Stichting Dovenzorg Malawi   

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 29 januari 2020  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019  

 

 

 2019  

 

 2018  

 

 € € € € 

Baten uit eigen fondswerving 8   130.032  
 

 82.555  
 

Besteding aan doelstelling 9   -87.000    -78.552   

Brutowinst 
 

 
 43.032  

 
 4.003  

Lasten  
    

Overige lasten 10    9.700    5.100  

Totaal van bedrijfsresultaat 
 

 
 33.332  

 
 -1.097  

Opbrengst van vorderingen die tot de 
vaste activa behoren en van effecten 

11  

 2.796    2.429   

Waardeveranderingen van vorderingen 
die tot de vaste activa behoren en van 
effecten 

12  

 65.333    -29.473   

Financiële baten en lasten 
 

 
 68.129  

 
 -27.044  

Totaal van netto resultaat 
 

 
 101.461  

 
 -28.141  
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Stichting Dovenzorg Malawi   

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 29 januari 2020  

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Informatie over de rechtspersoon   

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister  

Stichting Dovenzorg Malawi is feitelijk gevestigd op Dr Brevéestraat 1, 3981 CE te Bunnik, is statutair 
gevestigd in Sint-Michielsgestel en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 17188165. 

Algemene toelichting   

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon  

De activiteiten van Stichting Dovenzorg Malawi bestaan voornamelijk uit het bieden van ondersteuning 
aan het onderwijs aan gehoorgestoorden in Malawi. 

Informatieverschaffing over schattingen  

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Stichting Dovenzorg Malawi zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving   

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Artikel 2:10 BW en 
RJ 650, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen 
de verkrijgingsprijs. 
 

Grondslagen   

Kortlopende effecten  

Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen 
actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de 
beurswaarde.  
 
Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de staat 
van baten en lasten verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten 
worden eveneens onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt. 
 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de 
staat van baten en lasten verwerkt. 

Liquide middelen  

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen  

Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan een beperktere 
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Stichting Dovenzorg Malawi   

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 29 januari 2020  

 
 
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van Stichting Dovenzorg Malawi zou zijn 
toegestaan en deze beperking is door het bestuur aangebracht zijn deze aangemerkt als 
bestemmingsreserve. 
 
Het deel van het resultaat ontstaan ten gevolge van de gerealiseerde en niet gerealiseerde 
koersverschillen op de effecten wordt toegevoegd aan de Reserve Koersverschillen. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. 

Overige bedrijfskosten  

De kosten van de fonds wervende organisatie betreft alle kosten van activiteiten, die ten doel hebben 
mensen te bewegen geld te geven voor één of meer doelstellingen. 
Hieronder zijn in de jaarrekening van Stichting Dovenzorg Malawi ook begrepen de algemene kosten van 
beheer en administratievoering. 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 
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Stichting Dovenzorg Malawi    

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 29 januari 2020  

TOELICHTING OP DE BALANS 

Vlottende activa 

Vorderingen 

  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

1  Overige vorderingen en overlopende activa 
 
FIC Malawi  2.655   14.536  
Terug te ontvangen dividendbelasting  357   305  
Toegezegde bijdrage WladiCare  10   1.000  
Te vorderen overige rente  -   6  
  3.022   15.847  
 
2  Effecten 

 
Rabobank effectenportefeuille 33414041  399.335   375.248  
 
Effecten 

 Aankoop-
waarde 

Balans-
waarde 

Balans-
waarde 

 
31 december 

2019 
31 december 

2019 
31 december 

2018 

 
€ € € 

Rabobank effectenportefeuille 33414041   353.213   399.335   375.248  
 

  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

3  Liquide middelen 

 
Rabobank NL 26 RABO 0125 3498 74 rekening-courant  2.012   24  
Rabobank NL 94 RABO 0304 8914 79 beleggersrekening  5.220   4.374  
Rabobank NL 83 RABO 1516 7544 84 spaarrekening  140.000   45.000  
  147.232   49.398  
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4  Stichtingsvermogen 

 
 Bestem-

mingsreserve 
dovenschole

n 

Reserve 
gerealiseerde 
koersverschill

en 

Reserve 
ongerealiseer

de 
koersverschill

en 

Totaal 

 
€ € € € 

Stand per 1 januari 2019  391.617   42.862   -14.922   419.557  
Mutatie uit resultaatverdeling   39.604   4.289   61.044   104.937  
Stand per 31 december 2019  431.221   47.151   46.122   524.494  
 

  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

5  Bestemmingsreserve dovenscholen 
 
Bestemmingsreserve dovenscholen Malawi  431.221   391.617  
 

  2019   2018  
 € € 

Bestemmingsreserve dovenscholen Malawi 
 
Stand per 1 januari  391.617   388.470  
Resultaatverdeling  39.604   3.147  
Stand per 31 december  431.221   391.617  
 
6  Reserve gerealiseerde koersverschillen 
 
Stand per 1 januari  42.862   40.145  
Uit resultaatverdeling  4.289   2.717  
Stand per 31 december  47.151   42.862  
 
Reserve ongerealiseerde koersverschillen 
 
Stand per 1 januari  -14.922   17.268  
Uit resultaatverdeling  61.044   -32.190  
Stand per 31 december  46.122   -14.922  
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Kortlopende schulden 
  

  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

7  Overige schulden en overlopende passiva 
 
WladiCare  24.358   20.197  
Bankkosten 4de kwartaal  737   739  
  25.095   20.936  
 
Voorstel resultaatverwerking 

Het bestuur van Stichting Dovenzorg Malawi stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven: 
 
Het resultaat over 2019 ad € 101.461 wordt als volgt verdeeld: 
 
- toegevoegd aan de bestemmingsreserve dovenonderwijs Malawi € 39.604 
- toegevoegd aan de reserve gerealiseerde koersverschillen € 4.289 
- onttrokken aan de reserve ongerealiseerde koersverschillen € 61.044 
- ten laste van WladiCare € -3.372 
- ten laste van noodhulp € - 104. 
 
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

  2019   2018  

 

€ € 

8  Baten uit eigen fondswerving 

Dovenscholen  82.396   42.835  

Wladi Care  36.787   39.720  

Noodhulp  10.849   -  

  130.032   82.555  
 
9  Besteding aan doelstelling 
 

Besteding aan doelstelling  87.000   78.552  
 
Besteding aan doelstelling 
 

Ter beschikking gesteld aan Dovenonderwijs in Malawi  39.364   38.832  

Ter beschikking gesteld aan Wladi Care  36.787   39.720  

Noodhulp  10.849   -  

  87.000   78.552  
 
Bestedingspercentage lasten 
1. Besteding aan doelstelling   87.000   78.552  
2. Som van de lasten   9.700   5.100  
3. Bestedingspercentage lasten (1/2*100=3)   897   1.540  
 
Bestedingspercentage baten 
1. Besteding aan doelstelling   87.000   78.552  
2. Som van de baten   198.161   55.511  
3. Bestedingspercentage baten (1/2*100=3)   44   142  
 
 
10  Overige lasten 
 

Kosten fondswervende organisatie  9.700   5.100  
 
Kosten fondswervende organisatie 
 

Bezoek Malawi  3.017   -  

Bankkosten  2.968   3.100  

Kosten WladiCare  1.869   312  

Overige algemene kosten  239   185  

Kosten noodhulp  104   -  

Accountantskosten  1.503   1.503  

  9.700   5.100  
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  31-12-2019   31-12-2018  
 € € 

Kosten eigen fondswerving in verhouding met baten eigen fondswerving 
1. Kosten uit eigen fondswerving   9.700,00   5.100,00  
2. Baten uit eigen fondswerving   130.032,00   82.555,00  
3. Percentage kosten eigen fondswerving (1/2*100=3)   6,20   6,40  
 
 

  2019   2018  

 

€ € 

11  Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 
 

Opbrengst van effecten die tot de financiële vaste activa behoren  2.796   2.429  
 
12  Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 
 

Waardeveranderingen van effecten die tot de financiële vaste activa 
behoren  65.333   -29.473  
 
 
SIGNER2 SIGNER3 SIGNER4 
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