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Stichting Matunkha
INLEIDING
Op 20 september 2001 is de stichting Matunkha opgericht.
Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris mr. Elbert Jan Veldjesgraaf te
Woudenberg. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Harderwijk onder nummer: 39077404

HET BESTUUR
Jan Pruis : voorzitter
Hilde Vet : secretaresse
Tiem Selles : penningmeester

ANBI STATUS
Stichting Matunkha heeft de ANBI status verkregen vanaf 1 januari 2008. (ANBI staat
voor Algemeen Nut Beogende Instelling).

Deze status geeft enkele fiscale voordelen:
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over
erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen
belang.
Uitkeringen die een ANBI krijgt in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het
recht van schenking.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een
donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken
(uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
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Stichting Matunkha
ALGEMEEN FINANCIEEL BELEID

Dit financiële verslag bevat een overzicht van alle uitgaven en ontvangsten die in 2014
via de Stichting Matunkha zijn uitgevoerd in het kader van het ondersteunen van Het
Matunkha Centre. Tevens wordt verslag gedaan van de donaties die via Stichting
Matunkha bedoeld waren als ondersteuning van het gezin van Kooij in Malawi op het
Matunkha Centre.
In 2014 zijn er ten opzichte van vorige jaren geen grote beleidswijzigingen
doorgevoerd. Wel is de maandelijkse financiele toezegging aan het Matunkha Centre
op een vast en substantieel hoger bedrag gezet i.v.m. het wegvallen van continuiteit in
andere inkomsten.
Ook is in de loop van 2014 de wijze van boeken dan de donaties aangepast, zodat het
aansluit op de afdelingen, projecten en activiteiten van het Centrum.
Evenals in vorige jaren is continuïteit in het dagelijks financieel beheer het
belangrijkste aandachtspunt.
Voor de administratie van inkomsten en uitgaven wordt gebruik gemaakt van een
computerprogramma (Davilex Boekhouding voor Verenigingen en Stichtingen).
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Stichting Matunkha
BALANS 2014 IN EURO’S
Posten mbt Matunkha Centre
saldo
01-01-2014

Project / bestemming

saldo
31-12-2014

inkomsten

uitgaven

60.506,55

32.745,27

55.974,12

37.277,70

8.758,63

2.955,00

6.199,68

5.513,95

Centrum algemeen
Algemeen
Diverse specifieke donaties

Community Developent Programs
Algemeen

4.565,85

9.995,00

7.112,00

7.448,85

Clinic

3.670,79

1.000,00

2.129,00

2.541,79

Palliative Care

0,00

1.100,00

800,00

300,00

Anti Retro Viral Treatment

0,00

625,00

0,00

625,00

Orphans & Vulnerable Children Programs
CBO-OVC programs

8.990,03

12.472,42

2.650,00

18.812,45

Secondary Scholarship Program

6.274,41

1.484,00

2.000,00

5.758,41

Adult Female Education

0,00

2.130,00

1.218,38

911,62

Adult Training Programs

698,37

0,00

0,00

698,37

10.000,00

10.614,00

9.386,00

Agricultural & Aninimal Programs
Animal Introduction Program

10.000,00

CBO Construction & Development
Mbwiriwisi Waterscheme
(Community) Building Projects

7.703,43

0,00

1.440,47

6.262,96

0,00

900,00

0,00

900,00

8.185,00

1.810,00

14.693,30

inkomsten

uitgaven

Tenthere Primary School
Algemeen

8.318,30
Divere kosten
saldo
01-01-2014

Project / bestemming

saldo
31-12-2014

Gestorneerde incasso´s

0,00

0,00

155,00

-155,00

Werkbezoek naar Matunkha Centre

0,00

1.272,63

2.814,75

-1.542,12

Uitgaven mbt MZ3926

0,00

0,00

3.872,02

-3.872,02
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Stichting Matunkha
Income Generating Activities
saldo
01-01-2014

Project / bestemming

Donations for improvements & projects

inkomsten

uitgaven

500,00

2.650,00

inkomsten

uitgaven

2.650,00

saldo
31-12-2014

500,00

Giften tbv families
saldo
01-01-2014

Project / bestemming

saldo
31-12-2014

Giften fam Nanninga

9.343,08

3.495,00

10.421,27

2.416,81

Giften fam van Kooij

0,00

30.261,01

30.261,01

0,00

Giften fam Selles

0,00

3.650,00

0,00

3.650,00

9.343,08

37.406,01

40.682,28

6.066,81

Overige posten in Nederland
Project / bestemming

Reclamekosten, contributies, drukwerk
Bankkosten en rente-opbrengsten
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saldo
01-01-2014

saldo
31-12-2014

inkomsten

uitgaven

14.325,00

10.851,36

3.473,64

1.389,00

1.068,97
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Stichting Matunkha
TOELICHTING
VASTE MAANDELIJKSE TOEZEGGING
Maandelijks is er een vast bedrag toegezegd en overgemaakt  van  €  4.500,-- naar het
Matunkha Centre in Malawi.
Het Matunkha Centre heeft op dit moment de Stichting Matunkha als primaire donor.
Slechts kleine, incidentele (project)donaties werden in Malawi gerealiseerd en lokaal
werd enige winst gegenereerd door de afdeling Income Generating Activities. Deze
winst werd aan de exploitatie van het Matunkha Centre toegevoegd en gebruikt voor
de werkzaamheden.

SPECIFIEKE DONATIES
Er is zoveel mogelijk met het Matunkha Centre samengewerkt om beschikbare
fondsen of beschikbaar komende fondsen zoveel mogelijk te besteden.

DONATIES TBV GEZIN VAN KOOIJ
Ook de donaties voor onderhoud van het gezin van Kooij in Malawi gingen via de
rekening van de stichting: voor   hen   kwam   €   30.261,01 binnen aan donaties en werd
hetzelfde bedrag aan hen overgemaakt. Bij de afsluiting van 2014 stond geen saldo
meer open.

DONATIES TBV GEZIN NANNINGA
Ook de donaties voor lopende kosten van het gezin Nanninga met betrekking tot het
werk in Malawi   gingen   via   de   rekening   van   de   stichting:   voor   hen   kwam   €   3.495,00
binnen   aan   donaties   en   werd   €   10.421,27 overgemaakt resp. gebruikt voor
consultancy-bezoeken van Bert en de voorzitter aan het Centrum. Bij de afsluiting van
2014 stond  nog  een  saldo  van  €  2.416,81 open.

DONATIES TBV GEZIN SELLES
Het gezin Selles vertrekt begin 2015 weer naar Malawi voor een aantal jaren. Op de
valreep  kwamen  in  2014  een  paar  donaties  binnen;;  totaal  €  3.650,00,  hetzelfde  bedrag  
staat per 1 januari 2015 open.
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Stichting Matunkha
GIFTEN
Er is in 2014 totaal   €   85.364,32 aan giften ontvangen (incl. donateurs) en is €  
101.439,32 gebruikt door en voor het Matunkha Centre voor de genoemde activiteiten.
We verwijzen naar het Annual Report van het Matunkha Centre voor de gesteding van
dit geld in Malawi.
Tevens   is   naar   Matunkha   Centre   €   2.650,00 overgemaakt voor investeringen in de
afdeling Income Generating Activities.

GIRO BETAALREKENING
Deze betaalrekening wordt gebruikt voor alle inkomende en uitgaande betalingen.
Er wordt naar gestreefd het saldo niet te hoog te laten oplopen dan noodzakelijk voor
de verwachte uitgaande geldstroom voor de komende maand. Een hoger saldo wordt
verlaagd door gelden over te boeken naar een spaarrekening.

RENTE EN BANKKOSTEN
De totale renteopbrengsten in 2014 bedroegen €   1.389,00 en kwamen van de
spaarrekening en aan bankkosten werd een bedrag van €   1.068,96 geboekt
(voornamelijk internationale transactiekosten).

MARKETING
De stichting heeft de nodige extra marketingactiviteiten ontplooid en ook enige
promotionele activiteiten in samenwerking met en op verzoek van het Malawisch
Ministerie   van   Toerisme.   Daaruit   is   een   postief   saldo   van   €   3.473,64   overgebleven,  
waarvoor in 2015 nog wat vervangende materialen gekocht moeten worden. Het
restbedrag kan dan voor het Matunkha Centre gebruikt worden.
Deze kosten zijn realistisch voor onze organisatie.
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Stichting Matunkha
KOSTEN FONDSENWERVING:

norm CBF 25%
Matunkha 2,2%
In 2014 blijven de kosten voor fondsenwerving ver beneden de norm van het CBF.

CBF NORM:
Aan de kosten fondsenwerving heeft het CBF de norm van 25% gesteld. Dit
betekent dat, wil men in aanmerking komen voor het keurmerk, niet meer dan
vijfentwintig eurocent mag worden uitgegeven om een euro binnen te krijgen.

CORRESPONDENTIE ADRES
Stichting Matunkha
Weegschaalstraat 14
2394NM Hazerswoude-Rijndijk
Tel.: 071-3415010

KAART MALAWI
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