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Voorwoord

Algemeen
Stichting Het Goede Doel heeft in 2019 de volgende goede doelen ondersteund:
•
Stichting Theo de Wit,
•
Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat Mansuar,
•
Stichting SOSOI,
•
en vier kinderen via Plan Nederland.
Deze organisaties zijn opgericht om de uitzichtloze situatie waarin veel kinderen in
ontwikkelingslanden zich bevinden, te verbeteren. Door het ondersteunen van verschillende
activiteiten en projecten willen wij daarmee een kansrijke toekomst voor deze kinderen scheppen.
We bestaan dit jaar 20 jaar en daar hebben we bij de jaarlijkse Spinningmarathon extra aandacht
aan besteed.
De Belastingdienst heeft onze stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit houdt onder andere in dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de
belastingen.
Overlijden oud-penningmeester Hans de Goede
Oud-penningmeester Hans de Goede is op vrijdag 6 december 2019 overleden. Hans is jarenlang
penningmeester van onze stichting geweest en was contactpersoon voor de PLAN kinderen die wij
financieel ondersteunen vanuit de stichting.
Hans was heel betrokken bij de stichting en hij heeft het werk als penningmeester met
enthousiasme en inzet gedaan. Hans was al wat jaartjes met pensioen maar hij is gewoon
doorgegaan met het werk voor SHGD tot er een nieuwe penningmeester was per 1-1-2018.
Wij wensen zijn vrouw en (klein-)kinderen veel sterkte toe.
Bestuursmutaties 2019
Met ingang van 11-04-2019 is bestuurslid Jos Sauren op zijn verzoek teruggetreden. Het bestuur
dankt Jos hartelijk voor zijn goede werk en inspanningen.
Acties
Op 25 februari 2019 is voor het eerst een Retro Game dag georganiseerd op Quintax. Bij het
spelen van diverse retro games konden collega’s een donatie doen. Dankzij de inzet van
Belastingdienst/Jong en collega’s die hun retro computers belangeloos ter beschikking stelden is er
een opbrengst gerealiseerd van € 57,01. Dit evenement zal in 2020 herhaald gaan worden op
Walterbos.
Net zoals in voorgaande jaren hebben we in 2019 in Art Café Sam Sam een Muziekquiz
georganiseerd met een opbrengst van totaal € 253,40.
In december 2019 is voor de 11e keer een Spinningmarathon georganiseerd. In samenwerking met
een aantal oud-docenten van de voormalige Sportcommissie is alles geregeld. In verband met het
20-jarig bestaan van onze stichting hebben de goede doelen specifieke doelen benoemd. De inzet
van de spinners was weer grandioos. Voor en tijdens de Spinningmarathon zijn zelfgemaakte
loempia’s verkocht. Veel dank is verschuldigd aan bestuurslid Sylvia de Haan-Schoonheyt die hier
veel tijd en energie in gestoken heeft.
De Spinningmarathon en de loempia’s hebben totaal € 6.481,90 opgebracht.
Namens Theo de Wit, SOSOI en Papua Barat Mansuar willen we iedereen bedanken voor hun
inspanningen en donaties. Ook willen we graag het management van de IV-organisatie bedanken
voor hun warme aandacht en de deelname aan het spinnen.
Een ex-medewerker heeft zijn maandelijkse donatie aan Theo de Wit voortgezet, totaal € 120,00.
Verder is een algemene gift ontvangen van € 100,00.
Overig
Per 31 december 2019 waren voor de drie soorten inhoudingen via P-Direkt (SHGD, Theo de Wit en
Plan Nederland) 85 unieke donateurs (was per 31-12-2018: 94, 31-12-2017: 90).
We hebben als bestuur in 2019 geprobeerd via onze acties en bestaande donateurs om aandacht te
genereren voor onze stichting en daarmee het aantal donateurs toe te laten nemen. Door het met
pensioen gaan van een aantal donateurs is er per saldo een kleine afname geweest.
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Alexander Betist
Penningmeester Stichting Het Goede Doel
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Financiën

Overzicht ten behoeve van het jaarverslag 2019
Ontvangen gelden
Via inhoudingen op salaris :
Plan Nederland
Theo de Wit
SHGD

€
€
€

949,28
1.769,32
829,56

Overig :
Donaties ex-medewerker ten behoeve van Theo de Wit
Spinningmarathon 2019 incl. verkoop loempia's
Muziekquiz 06-04-2019
Retro Gaming 25-02-2019
Gift collega

€
€
€
€
€

120,00
6.481,90
253,40
57,01
100,00

Totaal inkomsten

€

10.560,47

Plan Nederland
Theo de Wit
SOSOI
Papua Barat Mansar
Nota IT Solutions MC Velsen
Kosten Spinningmarathon incl. verkochte loempia's
Bankkosten

€
€
€
€
€
€
€

1.010,50
4.361,77
2.577,45
2.547,45
34,95
266,64
155,38

Totaal uitgaven

€

10.954,14

Banksaldo 01-01-2019
Inkomsten
Uitgaven

€

919,85

€
€

10.560,47
10.954,14

Banksaldo 31-12-2019

€

526,18

Uitgegeven gelden
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De begrote kosten zijn in totaliteit nagenoeg gelijk aan de begroting.

Begroting vs Realisatie 2019

Begroting Realisatie Verschil

Muziekquiz
-kosten voor bedankjes betrokkenen, maximaal

75,00

0,00

75,00

Spinningmarathon
Kosten voor hapjes en drankjes maximaal
Kosten voor bedankjes maximaal

100,00
75,00

216,64
50,00

-116,64
25,00

0,00

0,00

0,00

Overige kosten
Bankkosten
Kosten internetsite voor ANBI

160,00
35,00

155,38
34,95

4,62
0,05

Totaal

445,00

456,97

-11,97

Retro Gaming
Kosten voor bedankjes maximaal

2.1 Toelichting ontvangsten
Ontvangsten via het salarisbureau
Medewerkers van de Belastingdienst kunnen met ingang van oktober 2011 via P-Direkt een
bepaald bedrag van hun loon laten inhouden als donatie aan een van de goede doelen van
Stichting Het Goede Doel. De medewerker geeft zelf aan of de donatie bestemd is voor Plan
Nederland, Stichting Theo de Wit of Stichting Het Goede Doel (deze laatste met ondersteuning van
SOSOI, Papua Barat Mansuar of de pot Algemeen).
De pot Algemeen is in eerste instantie bestemd om een eventueel maandelijks tekort aan te vullen
op Plan Nederland. Door een afnemend aantal donateurs zijn we per december 2019 teruggegaan
van vier naar drie kinderen. Er was uiteindelijk een minimale bijdrage nodig om aan te vullen
(€ 61,22).
Door het positieve saldo van de pot Algemeen drie extra betalingen van elk € 200,00 uitgekeerd
aan Stichting Theo de Wit, SOSOI en Papua Barat Mansuar.
In de pot Algemeen wordt zoals door het bestuur is afgesproken in principe een reserve
aangehouden van maximaal € 400,00. Eind 2019 was er een kleine overschrijding met een
totaalbedrag van € 526,18.
Retro Gaming 25-02-2019
Deze nieuwe activiteit gehouden op Quintax heeft € 57,01 opgebracht.
Muziekquiz 26-04-2019
Deze activiteit in Art café Sam Sam heeft € 253,40 opgebracht.
Spinningmarathon 2019 inclusief verkoop loempia’s
De Spinningmarathon en de verkoop van eigengemaakte loempia’s hebben € 6.481,90 opgebracht.
De totale afgeronde opbrengst van de evenementen is in december overgemaakt op
rekeningen van Stichting Theo de Wit, Stichting SOSOI en Stichting Duurzame
Samenleving Papua Barat Mansuar. Één toegezegde bijdrage van € 25,00 is 22 januari 2020
ontvangen. Dit bedrag is voor boekjaar 2019 aangevuld vanuit de pot Algemeen (Stichting Het
Goede Doel).
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Overige ontvangsten
Van een medewerker is een algemene gift ontvangen van € 100,00.
Ook zijn van een ex-medewerker € 120,00 aan donaties voor Stichting Theo de Wit ontvangen.

2.2 Toelichting uitgaven
Plan Nederland
In 2019 zijn vier kinderen ondersteund via Plan Nederland. Omdat het bedrag dat verkregen wordt
uit de donaties via P-Direkt niet toereikend is, vult SHGD het restant bedrag aan vanuit de pot
Algemene giften. Dat is beperkt gebleven tot € 61,22. Per december 2019 is het aantal
ondersteunde kinderen gewijzigd van vier naar drie.
Stichting Theo de Wit
De donaties die maandelijks via P-Direkt voor Stichting Theo de Wit binnenkomen worden
maandelijks overgemaakt naar Stichting Theo de Wit.
Het bestuur heeft in de loop van het jaar een aantal nieuwsbrieven en een jaarverslag van de
stichting ontvangen.
Overige stichtingen
Door een aantal donateurs die maandelijks via P-Direkt voor Stichting Het Goede Doel geld geven
is in het verleden kenbaar gemaakt dat er specifieke bedragen bestemd zijn voor de Stichtingen
SOSOI en Papua Barat Mansuar. Deze bedragen zijn in december 2019 overgemaakt.
Ook van deze doelen heeft het bestuur een aantal nieuwsbrieven en het jaarverslag ontvangen.
Kosten
De enige kosten die Stichting Het Goede Doel in 2019 heeft gemaakt zijn :
bankkosten € 155,38
Boodschappen Spinningmarathon € 266,64 (loempia’s, hapjes, drankjes en bedankjes)
Nota IT-Solutions jaarlijks onderhoud website € 34,95
Wij proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden, onder andere door de uitgaven en
ontvangsten zo efficiënt mogelijk te betalen resp. te ontvangen.
Stichting Het Goede Doel mag gebruik maken van de faciliteiten van de Belastingdienst. Hierbij
moet gedacht worden aan het maken van kopieën, het gebruik van het Sportcentrum voor de
Spinmarathon en dergelijke. Uiteraard wordt het gebruik van deze overheidsmiddelen door de
geminimaliseerd.
De werkzaamheden van het Bestuur vinden plaats in eigen tijd.
Het overschot op de begroting van 2018 à € 408,18 (wat in 2018 ontvangen was) is in overleg met
de sponsor B/IV gebruikt als bijdrage in de begroting 2019.
2.3 Diversen
Verdeelsleutel acties.
De opbrengsten uit acties, zoals bv de Spinmarathon worden gelijkelijk verdeeld over de doelen
Stichting Theo de Wit, SOSOI en Papua Barat Mansuar (ieder 1/3 deel).
Verzoeken van overige goede doelen.
Jaarlijks komen er bij het bestuur verzoeken binnen om goede doelen te ondersteunen met een
bijdrage. Voorwaarde hiervoor is dat de aanvrager (collega) zitting heeft in het bestuur van het
betreffende doel. De doelen moeten vooraf aangegeven waar de gelden aan besteed gaan worden
en de realisatie hiervan moet bijvoorbeeld via een nieuwsbrief aan het bestuur van SHGD worden
gemeld.
Het bestuur beslist over de toekenning. Belangrijk hierbij is dat er via de Algemene giften
voldoende geld is binnengekomen en de reserves niet teveel wordt aangetast.
In 2019 zijn er geen aanvragen geweest.
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2.4 Reserve
Voor de continuïteit van Stichting Het Goede Doel is het belangrijk dat er een reserve wordt
opgebouwd. Deze reserve kan bij bepaalde gebeurtenissen of voorvallen aangesproken worden.
Het bestuur heeft eerder besloten maximaal een bedrag van € 400,00 te reserveren.
Twee keer per jaar, in juli en december, wordt gekeken of het banksaldo minus de reserve
aanleiding geeft een bedrag over te maken naar de goede doelen exclusief Plan Nederland.
Hieronder wordt de reserve (buffer) weergegeven per 31 december 2019. Het is met € 526,18 iets
hoger uitgevallen dan het afgesproken bedrag van € 400,00.

Berekening Buffer per 31 december 2019
Eindsaldo bank 31-12-2019
Gereserveerde afdrachten :
-

Buffer 31-12-2019

€

€

526,18

€

-

€

526,18

-
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Bijlage 1 Controleverslag
Samenvatting
Op dit moment wordt de jaarrekening gecontroleerd door een medewerker van de Belastingdienst.
Deze medewerker is onafhankelijk ten opzichte van de stichting.
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