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Voorwoord

Algemeen
Stichting Het Goede Doel heeft in 2020 de volgende goede doelen ondersteund:
•
Stichting Theo de Wit,
•
Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat Mansuar,
•
Stichting SOSOI,
•
en drie 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.
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.
De stichting ontvangt de opbrengsten van donateurs, mensen die giften geven en door het
organiseren van activiteiten. In verband met de Corona-crisis hebben wij geen acties kunnen
houden.
Een ex-medewerker heeft zijn maandelijkse donatie aan Theo de Wit voortgezet, totaal € 120,00.
Verder zijn er een flink aantal algemene giften ontvangen, totaal € 490,00. Veel giften waren
gerelateerd aan het niet kunnen houden van de jaarlijkse Spinningmarathon waarna wij spontaan
deze hartverwarmende giften ontvingen.
Overig
Per 31 december 2020 waren voor de drie soorten inhoudingen via P-Direkt (SHGD, Theo de Wit en
Plan Nederland) 72 unieke donateurs (was per 31-12-2019: 85, 31-12-2018: 94, 31-12-2017: 90).
Omdat er geen acties waren konden dit jaar niet aandacht te genereren voor onze stichting en
daarmee het aantal donateurs toe te laten nemen. De afname wordt verklaard door het met
pensioen gaan van donateurs.
Toekomst Stichting Het Goede Doel
Het Bestuur houdt op 18 maart 2021 een vergadering waarin zij zich zal beraden op de vorm van
de Stichting Het Goede Doel.
Gelet op het al langere tijd gestaag dalende aantal donateurs, en de huidige tijdsgeest waarin
scherp gelet wordt op de inzet van overheidsmiddelen, lijkt het laten voortbestaan van de stichting
niet opportuun. Ook de vaste kosten welke opgebracht moeten worden door een slinkend aantal
donateurs helpen hierbij niet. We denken er aan om de vorm van de stichting los te laten en de
activiteiten op vrijwillige basis voort te zetten.
Alexander Betist
Penningmeester Stichting Het Goede Doel
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Financiën

Overzicht ten behoeve van het jaarverslag 2020
Ontvangen gelden
Via inhoudingen op salaris :
Plan Nederland
Theo de Wit
SHGD

€
€
€

725,98
1.570,27
721,56

Overig :
Donaties ex-medewerker ten behoeve van Theo de Wit
Diverse donaties collega's aan SHGD

€
€

120,00
490,00

Totaal inkomsten

€

3.627,81

Plan Nederland
Theo de Wit
SOSOI
Papua Barat Mansar
Nota IT Solutions MC Velsen voor website
Bankkosten

€
€
€
€
€
€

774,00
1.690,27
105,00
75,00
34,95
155,38

Totaal uitgaven

€

2.834,60

Banksaldo 01-01-2020
Inkomsten
Uitgaven

€

526,18

€
€

3.627,81
2.834,60

Banksaldo 31-12-2020

€

1.319,39

€

1.319,39

Uitgegeven gelden

Berekening Buffer per 31 december 2020
Eindsaldo bank 31-12-2020
Gereserveerde afdrachten :
-

€

-

€

Buffer 31-12-2020

€

-

1.319,39
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De begrote kosten zijn in totaliteit nagenoeg gelijk aan begrote overige kosten door het niet
doorgaan van de Spinningmarathon.

Begroting vs Realisatie 2020

Begroting Realisatie Verschil

Spinningmarathon 08-12-2020
Kosten voor hapjes en drankjes maximaal
Kosten voor bedankjes maximaal

100,00
100,00

0,00
0,00

100,00
100,00

Overige kosten
Bankkosten
Kosten internetsite voor ANBI

160,00
35,00

155,38
34,95

4,62
0,05

Totaal

395,00

190,33

204,67

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).
Overige ontvangsten
Van een ex-medewerker is € 120,00 aan donaties voor Stichting Theo de Wit ontvangen.
Overige algemene donaties zijn totaal 490,00.

2.2 Toelichting uitgaven
Plan Nederland
In 2020 zijn drie 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 € 48,02.
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 2020 overgemaakt (€ 105,00
resp. € 75,00).
Ook van deze doelen heeft het bestuur een aantal nieuwsbrieven en het jaarverslag ontvangen.
Kosten
De enige kosten die Stichting Het Goede Doel in 2020 heeft gemaakt zijn :
bankkosten € 155,38
Nota IT-Solutions jaarlijks onderhoud website € 34,95
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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.
In voorgaande jaren zijn er bijdrages in de begroting ontvangen van de sponsor B/IV. Dit jaar is er
door de Corona-crisis en het ontbreken van acties geen verzoek ingediend.

2.3 Diversen
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 2020 zijn er geen aanvragen geweest.

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 2020. Het is met € 1.319,39
fors hoger uitgevallen dan het afgesproken bedrag van € 400,00. Dit is bewust zo gelaten omdat
het bestuur zich bezint op de toekomst van de Stichting (zie voorwoord).

Berekening Buffer per 31 december 2020
€

Eindsaldo bank 31-12-2020
Gereserveerde afdrachten :
-

€

1.319,39

-

€

Buffer 31-12-2020

€

-

1.319,39
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Bijlage 1 Controleverslag
Samenvatting
Stichting Het Goede Doel (SHGD) heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) goedkeuring
van de Belastingdienst en moet uit dien hoofde een financiële verslaglegging publiceren. Deze
financiële verslaglegging is belangrijk om het vertrouwen van de donateurs te kunnen behouden
zodat deze erop kunnen vertrouwen dat hun giften op de juiste plek terecht komen.
De controleur heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van het bestuur en heeft in maart 2021
de in 2020 gevoerde administratie gecontroleerd. Hierbij is onderzocht of:
•
De gevoerde administratie betrouwbaar is;
•
De opzet van de administratie van voldoende kwaliteit is
•
Voldaan wordt aan de ANBI voorwaarden.
Notulen / Overleggen
Als gevolg van corona is er in 2020 maar één bestuursvergadering gehouden in januari waarvan
een verslag is gemaakt. Daarnaast is men contact met elkaar blijven houden via mail en via de
WhatsApp.
•

Aanpak en werkwijze

Bij de controle van de verantwoording van Stichting Het Goede Doel zijn de volgende
controlepunten beoordeeld:
1.
Stemt de extracomptabele verantwoording overeen met de bankafschriften?
2.
Stemt het saldo in de extracomptabele verantwoording overeen met het eindsaldo op
de bankafschriften?
3.
Kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden naar onderkende bronnen en
onderkende doelen?
4.
Is er onderliggende informatie beschikbaar dat inzicht verschaft in de verdeling van de
gelden?
5.
onderkende Is er aansluiting tussen extracomptabele verantwoording van de
bankafschriften en de onderliggende subboeken?
6.
Zijn besluiten met een financiële gevolgtrekking in het jaarverslag opgenomen?
7.
Is het bovenmatige bedrag boven de buffer nader verklaard?
8.
Heeft Stichting Het Goede Doel jaarlijks in de bestuursvergadering over de verdeling
van het bovenmatige deel besloten?
9.
Wordt er voldaan aan de ANBI voorwaarden.
•

Bevindingen

Ad 0. Sluiten jaarovergang op de afschriften overeen met de etxra comptabele verantwoording.
Ad. 1 Stemt de extracomptabele verantwoording overeen met de bankafschriften?
De extracomptabele verantwoording sluit aan bij de bankafschriften van de Rabobank.
Ad. 2 Stemt het saldo in de extracomptabele verantwoording overeen met het eindsaldo op de
bankafschriften?
Begin- en eindsaldo zoals opgenomen in de extracomptabele verantwoording komen
overeen met de bankafschriften en met het saldo overzicht van de Rabobank.
Ad. 3 Kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden naar onderkende bronnen en onderkende
doelen?
De bronnen zijn te onderscheiden en opgesplitst in de subboeken. Ook de doelen zijn
duidelijk te onderscheiden en opgesplitst in de subboeken.
Ad. 4 Is er onderliggende informatie beschikbaar dat inzicht verschaft in de verdeling van de
gelden?
In het jaarverslag wordt de toekenning van gelden verantwoord. De toegekende bedragen
zijn vervolgens correct terug te vinden op de bankafschriften met duidelijke
omschrijvingen.
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Ad. 5 Is er aansluiting tussen extracomptabele verantwoording van de bankafschriften en de
onderliggende subboeken?
Alle uitgaven aan goede doelen en de verantwoording van de bronnen zijn juist in de
subboeken verantwoord.
Ad. 6 Zijn besluiten met een financiële gevolgtrekking in het jaarverslag opgenomen?
Enige besluit met een financiële gevolgtrekking betreft het accepteren door het bestuur van
het oplopen van de financiële buffer.
Ad. 7 Is het bovenmatige bedrag boven de buffer nader verklaard?
Er is sprake van een bovenmatige buffer voorziening van Euro 1319,38 wat meer is dan de
afgesproken Euro 400,--. De verklaring voor dit bovenmatige bedrag is dat er een
bezinning gaande is over de toekomst van de stichting. Het bestuur wil een financiële
armslag houden om toekomstige besluiten en de afwikkeling hiervan te realiseren met een
minimale impact voor de goede doelen.
Ad. 8 Heeft Stichting Het Goede Doel jaarlijks in de bestuursvergadering over de verdeling van het
bovenmatige deel besloten?
Er is geen besluit aangetroffen in de notulen over de verdeling van het bovenmatige deel
van de buffer.
Ad 9 Voldoen aan ANBI voorwaarden.
Dit punt verdient aandacht. Één van de voorwaarden voor een ANBI goedkeuring is een
actueel beleidsplan. Op de website staat een aanzet hiervoor met doelen en bronnen maar
de actualiteit kan niet vastgesteld worden. Gezien de melding op de website voor een
tijdelijke stop op het benoemen van nieuwe doelen lijkt het actualiseren van een
beleidsplan gewenst (https://www.shgd.nl/giften/).
•

Controlepunten 2021
-

Bezinning toekomst van de stichting en de hieraan gekoppelde besteding van het buffer.
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