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Jaaroverzicht
Dit is het officiële jaarverslag van de Stichting Goodfellow voor het jaar 2016,
goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering op 15 juli 2017.
Dit was een goed jaar voor de Stichting Goodfellow. De nieuwe bestuursleden van
de Stichting Goodfellow zijn geregistreerd in de database van de Kamer van
Koophandel.

Ontmoet het Bestuur
Voorzitter- Julie Goodfellow
Secretaris – Kai Strohmeyer
Penningmeester – Lucy Hu
Het nieuwe bestuur heeft haar doelen en verantwoordelijkheden gespecificeerd
voor de komende jaren. Allereerst willen wij geld ophalen voor de stichting door

het onderhouden en vergroten van het sponsornetwerk en door middel van het
organiseren van geldinzamelacties. Onze inzamelacties bestaan op dit moment uit
evenementen zoals verjaardagen, een hardloopwedstrijd van 5 kilometer en de
verjaardagen of jubilea van onze families en vrienden. Ten tweede willen wij jonge
vrouwen vinden uit de sloppenwijken van Cavite City in de Filipijnen met
uitzonderlijke resultaten op de middelbare school, die de opleiding op de
universiteit niet kunnen betalen. Ten derde, en het allerbelangrijkste, door deze
meisjes een kans te geven om te studeren, willen wij een blijvende bijdrage
leveren aan de strijd tegen armoede en het steunen van “women empowerment”.
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Onze studenten
Dit jaar hebben wij twee extra studenten geaccepteerd.
Onze studenten studeren op Cavite State University, Cavite City campus.

Banaylo, Elisa
Business Management
GF student sinds 2015
Begon haar studie in 2015
Diploma verwacht in 2019

Jose, Kathleen
Information Technology
GF student sinds 2015
Begon haar studie in 2015
Diploma verwacht in 2019

Mateo, Judy
Information Technology
GF student sinds 2015
Begon haar studie in 2015

Diploma verwacht in 2020

Flores, Mary Jane
Business Management
GF student sinds 2016
Begon haar studie in 2016
Diploma verwacht in 2020

Sabanal, Cynthia
Education
GF student sinds 2016
Begon haar studie in 2016
Diploma verwacht in 2020

4

Partnerschappen en Evenementen
De stichting werkt samen met de parochiekerk van San Roque in de Filipijnen
onder leiding van Pater Dominador Medina. Onze samenwerking houdt in dat zij
ons helpen in het vinden van studenten en wij het geld overmaken naar hun
bankrekening.
Dit is ook het jaar dat voorzitter Julie terug is gegaan naar de Filipijnen om onze
studenten te ontmoeten. Op 20 september had de parochie een zeer aangename
verrassing voorbereid voor Julie en één van de sponsors (die toevallig ook haar
vriend is). Het was een leuke dag waarbij de voorzitter de studenten heeft ontmoet
en een bezoek heeft gebracht aan hun huizen en families.
Als onderdeel van de “Happy and Healthy Kids Project” campagne heeft onze
voorzitter een voedingsprogramma in de sloppenwijk van Brgy. 60 Letsugas in
Cavite City georganiseerd. Meer dan 100 kinderen van 4 tot 12 jaar hebben een
gezonde maaltijd, schoolspullen en speelgoed gekregen.
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Partnerschappen en Evenementen

Fondsenwerving, Partnerschappen en Evenementen
De stichting werkt samen met Studyportals B.V. Zij zijn akkoord gegaan met het
steunen van twee studenten voor de komende vier jaar (2016-2020).
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Financieel Jaarverslag 2016
Balans
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een betaalrekening bij de
Rabobank. Het eigen vermogen eind 2016 bedraagt € 911,58 (2015: € 755,99). De
stichting heeft geen leningen of andersoortig vreemd vermogen. De balans per 3112-2016 laat zien dat het eigen vermogen in 2016 enigszins toegenomen is. De
stichting streeft op middellange termijn een dusdanig eigen vermogen te creëren
en te behouden om de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting te
kunnen waarborgen ook wanneer er zich een jaar voortdoet met financiële
tegenslagen ter grootte van éénmaal de totale jaardonaties.
Balance 2016 Goodfellow Foundation (The Netherlands)
Balans per 01-01-2016
Activa:
Rabobank rekening

Balans per 31-12-2016
Activa:
€ 755,99 Rabobank rekening

€ 911,58

Passiva:
Eigen vermogen

Passiva:
€ 755,99 Eigen vermogen

€ 911,58

Staat van baten en lasten
Hieronder is de staat van baten en lasten over het jaar 2016 te zien. Er is in 2016
voor een totaal van € 2.652,38 aan donaties ontvangen (inclusief winst uit events).
Dit ligt een stuk hoger dan 2015 (€ 1.100,00) mede dankzij extra geworven
donateurs.

De totale kosten (o.a. bankkosten, administratiekosten) die in Nederland gemaakt
zijn is relatief laag in vergelijking tot de uitgaven van andere goede doelen, in 2016
bedraagt dit € 226,79 (2015: € 196,65). Dit is vooral omdat wij geen salarissen of
vergoedingen uitkeren aan het bestuur van de stichting voor het werk wat zij
verricht.
In 2016 is € 2.110,00 (2015: € 1.260,00) verstrekt aan Roman Catholic Bishop of
San Roque in Cavite City op de Filipijnen. Van daaruit worden de studenten van
de stichting financieel gesteund. Verder heeft de stichting in 2016 een Special Kids

Project op de Filipijnen gesteund.t € 160,00.
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Financieel Jaarverslag 2016
Project op de Filipijnen gesteund met € 160,00.
In 2016 heeft de stichting meer ontvangsten dan uitgaven gehad, waardoor de
stichting een toevoeging aan het eigen vermogen heeft kunnen doen van € 155,59
(in 2015 heeft de stichting € 356,65 moeten onttrekken van het banksaldo).
De stichting hanteert een vast gemiddelde wisselkoers van 50 Filipijnse Peso per
Euro bij het bepalen van de uitgaven naar de Filipijnen.
Statement of Financial position and Activities 2016 Goodfellow (The
Netherlands)
Lasten
Baten
Verstrekt aan Roman
Catholic Bishop
of San Roque
Kids project

Donaties (incl. winst uit
€ 2.110,00 evenementen)
€ 160,00

Operationele kosten:
Bankkosten (incl. interests
ontvangen rente)
Administratiekosten

€ 127,50
€ 99,29

Toevoeging aan banksaldi

€ 155,59

Totaal lasten:

€ 2.652,38

€ 2.652,38 Totaal baten:

€ 2.652,38
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