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UNAUDITED

Bestuursverslag 2017

Doel

De doelstelling van de Stichting is, in de breedste zin van het woord, het ondersteunen van het

Children’s Fund of Malawi in Malawi. Dit fonds houdt zich bezig met het welzijn van

(wees)kinderen en jongeren in het gebied rondom Mulanje/Luchenza.

Oprichting

De Stichting is opgericht op 10 februari 2009.

Aanleiding tot oprichting

De Stichting “The Children’s Fund of Malawi, Nederland” is opgericht ter ondersteuning van de

gelijknamige Stichting in Malawi, die is opgericht in 1992. Alle gelden die zijn ontvangen, worden

op de rekening van de Stichting in Nederland gestort en komen ten goede aan de projecten van

het Children’s Fund of Malawi, in Malawi.

Activiteiten in 2017

De belangrijkste activiteit in 2017 is de verdere uitbouw van Green Malata, ons entrepreneurial

training village. Inmiddels zijn alle opleidingen zowel toegankelijk voor jongeren uit de naaste

omgeving als de kinderen uit het Chiuta weeshuis.

Het aanbod aan cursussen in 2017 is als volgt: 

“Bakery”, IT, Crafts & Paper Making, Welding and Fabrication, Hairdressing, Animal Husbandry,

Agriculture, Tailoring, Renewable Energy, Brick Making, Carpentry, & Hospitality Management.”

Ook blijft er gewerkt worden aan het afbouwen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

voor energieopwekking. Wij hebben de cursus Renewable Energy geïntroduceerd en zijn er

verschillende renewable projecten gestart waaronder het opwekken van biogas (inmiddels 3

installaties), wind- en zonne-energie. In dat opzicht is Green Malata steeds ‘greener’ aan het

worden.

Vele van de operationele uitdagingen van Green Malata zijn ter hand genomen. Zo heeft de

tearoom eindelijk continue stroom dankzij eigen zonnepanelen. Er wordt uitsluitend met biogas

gekookt wat veel geld bespaart en beter is voor het milieu.

Ook is de samenwerking tussen Green Malata en de omliggende dorpen geïntensiveerd. Inmiddels

verkoopt Green Malata een deel van haar producten aan de lokale bevolking, en hebben zij op

verschillende plekken handmatige (en zelf ontworpen) waterpompen. Ook kunnen omwonenden

bij Green Malata elektriciteit in de vorm van batterijen huren. Door al deze middelen, en nog vele

anderen werd er 12-15% van de kostenbegroting terugverdiend in 2017.
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Een belangrijke activiteit in 2017 was het treffen van de eerste voorbereidingen voor het

implementeren van een grote 'grant' van de EU, die Children's Fund in Malawi, samen met

partners SOS Kinderdorpen, Habitat For Humanity, en Young Africa gewonnen heeft. Deze

voorbereidingen houden in het plannen van nieuwe of het uitbreiden van bestaande cursussen,

het kopen of huren van nieuwe stukken land, en het uitbouwen van onze Annex. Ook is de

tweede helft van de MasterCard Foundation Grant gebruikt om relevante cursussen te verbeteren,

waaronder Crafts & Paper Making, Tailoring, Hospitality en Carpentry.

In heel 2017 is er een bewuste en uitgebreide poging gedaan om Children's Fund of Malawi, en

vooral Green Malata zo veel mogelijk in het 'limelight' te zetten. Om zo onze bekendheid te

blijven vergroten en de fondsenwerving te bevorderen. De nieuwe website blijft een mooi

ankerpunt voor geïnteresseerden, en social media wordt elke paar dagen gevoed met nieuwe

foto's en video’s.

Fondsenwerving

Fondsenwerving blijft de hoofdactiviteit van de Nederlandse tak van het Children’s Fund. Onze

donoren zijn groot en klein, heel divers, maar hebben één ding gemeen: een warme belangstelling

voor het werk van het Children’s Fund Malawi.

Grote donoren zijn Pincvision, de ASML Foundation, Stichting Dutch

Malawi Projects, MasterCard Foundation, de Nicolaas Maesschool, Rotary Zeist/International, en

Stichting SFF. Even belangrijk zijn de vele individuele bijdrage van mensen of families die zich

verbonden voelen met het Children’s Fund.

Vooruitblik activiteiten voor 2018

Het verder uitbouwen van marketing en communicatie, waaronder het

stimuleren van het gebruik van social media. Het aantrekken van grote institutionele donoren

zowel in binnen- als in buitenland.

Het succesvol uitvoeren van het eerste jaar van de EU "Building Lives" grant. Voor het

implementeren hiervan moeten enkele units uitgebreid worden (Welding & Fabrication) of aan

bestaande units bijgebouwd worden. 

In 2018 wordt verder gekeken naar de lange termijn opties voor Green Malata als onafhankelijke

organisatie. Onderzocht wordt of een samengaan met een vergelijkbare organisatie tot de

mogelijkheden behoort.
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Bestuur

Het bestuur van het Children’s Fund of Malawi komt in 2017 frequent bij elkaar, het zij via

vergadering of per telefoon. Daarnaast zijn er regelmatige operationele contacten met de

Malawiaanse zusterorganisatie.

De bestuurssamenstelling is in de loop van 2017 gewijzigd. Sophie Hofdijk (penningmeester) en

Nick Schönfeld (Marketing en communicatie) zijn toegetreden tot het Bestuur. Een aantal

bestuursleden en het marketing/communicatieteam hebben Malawi enkele keren bezocht om op

de hoogte te blijven van de lokale ontwikkelingen. Met name wordt gebruik gemaakt van “social

media” hetgeen duidelijk merkbaar is geworden door het aantal nieuwe donoren. De kosten van

deze bezoeken komen niet ten laste van de stichting.

Fiscaal

Op grond van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 is Stichting The Children's Fund of

Malawi aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Door de kwalificatie als ANBI geldt er een algehele vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor

ontvangen schenkingen, legaten en erfstellingen.

Voor de schenker zijn, door de kwalificatie als ANBI, de aan het Children's Fund of Malawi gedane

schenkingen fiscaal aftrekbaar op grond van artikel 6.32 e.v. Wet IB 2001 of artikel 16 Wet VPB

1969.

Den Haag, 5 juni 2018

Het bestuur per 31/12/2017:

J.C.M. Schönfeld, voorzitter

A.G. Stutterheim-Robers, secretaris

S. Hofdijk, penningmeester

N. Schönfeld, Marketing en Communicatie

J. J. Petit, bestuurslid
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BALANS 

31 december 31 december

2017 2016

(in euro's)

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 1 35.256 13.874

35.256 13.874

Totaal activa 35.256 13.874

PASSIVA

Vermogen

Overige reserves 2 900 604

Bestemmingsreserve 2 34.356 13.270

35.256 13.874

Totaal passiva 35.256 13.874
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017 2016

(in euro's)

Baten

Giften en donaties 3 95.276 93.563

Financiële baten 4 27 0

Som der baten 95.303 93.563

Lasten

Besteed aan doelstellingen 5 72.128 98.592

Overige kosten 6 1.792 1.085

Som der lasten 73.920 99.677

Exploitatieresultaat 21.383 -6.114

Resultaatbestemming

Ten gunste van de reserve 296 -1.085

Ten gunste van de bestemmingsreserve 21.087 -5.029

Saldo 21.383 -6.114
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMENE TOELICHTING

Doelstelling

De doelstelling van de stichting betreft het ondersteunen van Children's Fund in Malawi dat zich belast

met het welzijn van de kinderen in Malawi, op medisch zowel als educatief vlak met extra aandacht aan

de slachtoffers van de HIV Aids Epidemie.

De stichting is opgericht op 10 februari 2009. 

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen

voor de jaarverslaggeving, die zijn uitgegeven zijn door de Raad van de Jaarverslaggeving.

Informatie over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 

van Stichting The Children's Fund of 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 

362 lid 1, Boek 2 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.

Personeel

Gedurende 2017 was bij de stichting geen personeel in dienst. De bestuurders hebben geen

salaris, vakantiegelden of onkostenvergoedingen ontvangen gedurende het jaar 2017.
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 

met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van 

het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als 

bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale 

waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine 

rechtspersonen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.  

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering

plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen 

een looptijd van korter dan 1 jaar.

Overige reserves

Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves. 

De overige reserves worden gevormd door het doneren c.q. onttrekken van de onder- respectievelijk

overbesteding  ten opzichte van de financiële ruimte.

De overige reserves zijn vrij uitkeerbaar voor de doelen van de stichting.

Bestemmingsreserve

Deze reserve is opgebouwd voor het financieren van activiteiten voor het project Green Malata. 

RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

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.

Fiscaal

Op grond van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 is Stichting The Children's Fund of Malawi

gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de rangschikking als ANBI geldt er een

algehele vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor ontvangen schenkingen, legaten en erfstellingen.

Voor de schenker zijn, door de rangschikking als ANBI, de aan Stichting The Children's Fund of Malawi

gedane schenkingen fiscaal aftrekbaar op grond van artikel 6.32 e.v. Wet IB 2001 of artikel 16 Wet VPB

1969.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:

31 december 31 december

2017 2016

(in euro's)

Rabobank B.A., rekening-courant 34.380 13.025

Rabobank B.A., spaarrekening 876 849

35.256 13.874

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

Vermogen

2. Reserves

De samenstelling is als volgt:

Overige Bestemmings-

reserves reserve Totaal

(in euro's)

Stand per 1 januari 604 13.270 13.874

Toevoeging ontvangen donaties 2.061 93.215 95.276

Onttrekking aan de bestemmingsreserve toewijsbare uitgaven 0 -72.129 -72.129

Resultaat boekjaar -1.765 0 -1.765

Stand eind boekjaar 900 34.356 35.256

Voor een specificatie van de bestemmingsreserve verwijzen wij naar de bijlage op pagina 11.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017 2016

(in euro's)

3. Giften en donaties

Giften en donaties 95.276 93.563

95.276 93.563

4. Financiële baten 

Rente opbrengsten 27 0

27 0

2017 2016

(in euro's)

5. Besteed aan doelstellingen

Besteed aan project School 0 4.000

Besteed aan project Chiuta home 0 0

Besteed aan project Gowelo 0 0

Besteed aan project Green Malata 72.128 94.592

Besteed aan project Watersnood 0 0

72.128 98.592

6. Overige kosten

Algemene kosten 1.579 901

Bankkosten 213 184

1.792 1.085

Den Haag, 5 juni 2018

Het bestuur:

J.C.M. Schönfeld, voorzitter ………………………

A.G. Stutterheim-Robers, secretaris ………………………

S. Hofdijk, penningmeester ………………………

N. Schönfeld, Marketing en Communicatie ………………………

J. J. Petit, bestuurslid ………………………
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Mutatie bestemmingsreserve 2017

Saldo herstemming ontvangen onttrekking Saldo

1 januari reserve donaties besteding 31 december

(in euro's)

Overzicht projecten

Project Chiuta Village 0 0 0 0 0

Project Gowelo 0 0 0 0 0

Project Chiuta home 0 0 0 0 0

Project Bomen 0 0 0 0 0

Project Granny 0 0 0 0 0

Project Green Malata 13.270 0 95.276 72.129 36.417

Project School 0 0 0 0 0

Diversen projecten 0 0 0 0 0

Naar overige reserves 0 0 0 2.061 -2.061

13.270 0 95.276 74.190 34.356
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