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Voorwoord

Algemeen
Stichting Het Goede Doel heeft in 2021 de volgende goede doelen ondersteund:
•
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.
Per 1 januari 2021 wordt Stichting Theo de Wit niet meer ondersteund door Het Goede Doel omdat
er met een nieuwe penningmeester bij Stichting Theo de Wit er geen Belastingdienstmedewerker
meer in het bestuur zit. De donaties die nog worden ontvangen komen nu ten goede aan Stichting
Het Goede Doel (zie de mail van Joke ter Halle d.d. 28-10-2020 aan de donateurs).
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.
Er zijn een flink aantal algemene giften ontvangen, totaal € 325,00.
Overig
Per 31 december 2021 waren voor de drie soorten inhoudingen via P-Direkt (SHGD, SHGD v/h
Theo de Wit en Plan Nederland) 62 unieke donateurs (was per 31-12-2020: 72, 31-12-2019: 85,
31-12-2018: 94, 31-12-2017: 90).
Omdat er geen acties waren konden we dit jaar geen aandacht 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 heeft in 2021 nog geen beslissing kunnen nemen over de toekomst van 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 per 31-12-2022.
Eerst zal een memo van onze stichting aangeboden worden in het MT van de Directie IV met het
doel om steun te verwerven om in ieder geval onze belangrijkste actie de Spinningmarathon voort
te zetten. Waarbij die georganiseerd wordt op vrijwillige basis door medewerkers (uiteraard in
eigen tijd).
In oktober 2022 zal het Bestuur een vergadering houden waarin een beslissing over de opheffing
per 31-12-2022 genomen wordt.
Alexander Betist
Penningmeester Stichting Het Goede Doel
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Financiën

Overzicht ten behoeve van het jaarverslag 2021
Ontvangen gelden
Via inhoudingen op salaris :
Plan Nederland
SHGD

€
€

667,14
1.644,96

Overig :
Diverse donaties collega's aan SHGD

€

325,00

Totaal inkomsten

€

2.637,10

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

€
€
€
€
€

774,00
36,45
160,89

Totaal uitgaven

€

971,34

Banksaldo 01-01-2021
Inkomsten
Uitgaven

€

1.319,39

€
€

2.637,10
971,34

Banksaldo 31-12-2021

€

2.985,15

Uitgegeven gelden
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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 2021

Begroting Realisatie Verschil

Spinningmarathon 2021
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
40,00

160,89
36,45

-0,89
3,55

Totaal

400,00

197,34

202,66

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 waar de donatie voor bestemd is, Plan
Nederland of Stichting Het Goede Doel (deze laatste met ondersteuning van SOSOI, Papua Barat
Mansuar of de pot Algemeen).
Overige ontvangsten
De overige algemene donaties zijn totaal € 325,00.

2.2 Toelichting uitgaven
Plan Nederland
In 2021 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 in 2021 € 106,86.
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 maart 2022 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 2021 heeft gemaakt zijn :
bankkosten € 160,89
Nota IT-Solutions jaarlijks onderhoud website € 36,45
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 en zonder kostenvergoeding.
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In voorgaande jaren zijn er bijdrages in de begroting ontvangen van de sponsor B/IV. Net als in
2020 is in 2021 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 2021 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 2021. Deze is met € 2.805,15
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 2021
Eindsaldo bank 31-12-2021
Gereserveerde afdrachten :
Nog te betalen SOSOI 2021 (27-03-2022 betaald)
Nog te betalen Papua Barat Mansar (27-03-2022 betaald)

Buffer 31-12-2021

€
€

€

2.985,15

€

180,00

€

2.805,15

105,00
75,00
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Bijlage 1 Controleverslag
Zodra het verslag gecontroleerd is zal het jaarverslag inclusief controle verslag gepubliceerd
worden op de website.
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