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Jaaroverzicht

3

Dit is het officiële jaarverslag van de Stichting Goodfellow voor het jaar 2019,

goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering op 6 juli 2020.

Twee van onze huidige studenten hebben hun studie met succes afgerond.

Tegelijkertijd konden we drie nieuwe studenten verwelkomen in de stichting dankzij

betrouwbare donateurs en samenwerking.
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Banaylo, Elisa

BSc in Business Management and Marketing 

GF student sinds 2015

2019 afgestudeert met resultaat“cum laude”

Jose, Kathleen

BSc in Information Technology

GF student sinds 2015

Begon haar studies in 2015

2019 afgestudeert

Mateo, Judy

Information Technology

GF student sinds 2015

Begon haar studie in 2015

Diploma verwacht in 2020

Flores, Mary Jane

Business Management and Marketing

GF student sinds 2016

Begon haar studie in 2016

Diploma verwacht in 2020

Wij steunen negen studenten, waarvan er drie nieuwe studenten zijn bijgekomen

dit jaar. Daarnaast zijn wij trots op onze twee afstudeerders.

Onze Afstudeerders

Onze Studenten



Onze Studenten

5

Balile, Angelika

Business Management and Marketing

GF student sinds 2017

Begon haar studie in 2017

Diploma verwacht in 2021

Barrera, Kimberly

Education

GF student sinds 2017

Begon haar studie in 2016

Diploma verwacht in 2021

Regarde, Erica

Business Management and Marketing

GF student sinds 2019

Begon haar studie in 2019

Diploma verwacht in 2023

Marina, Darlin

Education

GF student sinds 2019

Begon haar studie in 2019

Diploma verwacht in 2023

Igat, Shailalei

Education

GF student sinds 2019

Begon haar studie in 2018

Diploma verwacht in 2022
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Stichting Goodfellow Studiebeurs Studenten in Beweging

Mary Jane volgde haar stage “on the job training” (OJT) bij de Commissie van

Hoger Onderwijs als administratieve ondersteuning. Zij leerde werken in teams en

heeft de OJT afgerond met een uitstekend resultaat.

Darlin koos ervoor om deel te nemen aan het outreach programma, net zoals Mary

Jane, voor het opruimproject op het strand. Als een buitenschoolse activiteit leert

ze de gemeenschap die naast het strand woont over het scheiden van afval.
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Partnerschappen en Evenementen

Onze samenwerking met de parochiekerk van San Roque in de Filipijnen onder

leiding van Pater Dominador Medina is in 2019 beëindigd door een verschil van

focus in hun projecten. Daarom hebben wij een aparte bankrekening geopend die

wordt beheerd door Julie’s zus, April Rose G. Bacus. Zij zorgt ervoor dat de

financiële toelage bij de studenten terecht komt, bewaart de bonnetjes en zorgt

ervoor dat de studenten financiële ondersteuning van ons krijgen.

Studyportals B.V. steunt nog steeds twee studenten als onderdeel van ons

vierjarige partnerschap (2016-2020).

Een extra particuliere sponsor blijft bij onze missie aangesloten om Angelika Balile

(2017-2021) te ondersteunen.

Fondsenwerving, Partnerschappen en Evenementen

Een jaar na het winnen van de Maastricht University Student Award hebben wij

meer publiciteit gekregen door een online artikel op hun website:

maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/van-meisje-uit-de-sloppenwijk-tot-

voorzitter-van-de-goodfellow-foundation

Verder was de Stichting Goodfellow een Maastricht University Christmas

Beneficiary 2019.

Verder wordt er een fondswervende BBQ evenement georganiseerd door een

sponsor van de Stichting Goodfellow.
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Financieel Jaarverslag 2019

Balans

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een betaalrekening bij de

Rabobank. Het eigen vermogen eind 2019 bedraagt € 6.055,93 (eind 2018: €

4.529,82). De stichting heeft geen leningen of andersoortig vreemd vermogen. De

balans per 31-12-2019 laat zien dat het eigen vermogen in 2019 toegenomen is.

De stichting heeft in 2019 meerdere donaties mogen ontvangen na succesvolle

events. 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.

Staat van Baten en Lasten

Hieronder is de staat van baten en lasten over het jaar 2019 te zien. Er is in 2019

voor een totaal van € 6.608,36 aan donaties ontvangen (inclusief winst uit events).

Dit ligt hoger dan het niveau van het jaar daarvoor (2018: € 4.923,15). Dit heeft de

stichting kunnen realiseren mede door diverse succesvolle events.

De totale kosten (o.a. bankkosten, administratiekosten en overige operationele

kosten) zijn in 2019 € 1.163,07 (2018: € 189,37). Ten opzichte van 2018 is dit

een forse stijging. De aankoop van apparatuur om de administratie te kunnen

voeren van de stichting heeft vooral gezorgd voor deze stijging. Onder de totale

kosten 2019 vallen ook kerstkaarten aan vaste donateurs en de cadeaus voor de

studenten die zij in 2019 hebben ontvangen van de stichting tijdens Kerst. Deze

kosten hebben wij in 2018 niet gemaakt waardoor de flinke stijging te zien is in

2019.

Balans 2019 Stichting Goodfellow (Nederland)

Balans per 01-01-2019 Balans per 31-12-2019

Activa: Activa:

Rabobank rekening € 4.529,82 Rabobank rekening € 6.055,93

Passiva: Passiva:

Eigen vermogen € 4.529,82 Eigen vermogen € 6.055,93
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Financieel Jaarverslag 2019

In 2019 is € 2.850,00 (2018: € 1.200,00) 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 een bestuurslid tijdens haar reis naar

de Filipijnen overige aanschaffingen gedaan ter ondersteuning van de studie van

de studenten, dit bedraagt € 1.069,18 (o.a. laptops en overig studiemateriaal).

Ondanks de stijging in uitgaven heeft de stichting in 2019 meer ontvangsten dan

uitgaven gehad, waardoor de stichting een toevoeging aan het eigen vermogen

heeft kunnen doen van € 1.526,11 (in 2018 hebben wij een toevoeging aan het

eigen vermogen van € 3.533,78 kunnen realiseren).

De stichting hanteert een vast gemiddelde wisselkoers van 50 Filipijnse Peso per

Euro bij het bepalen van de uitgaven naar de Filipijnen.

Staat van Baten en Lasten 2019 Stichting Goodfellow (Nederland)

Lasten Baten

Verstrekt aan Roman 

Catholic Bishop of San 

Roque € 2.850,00

Donaties (incl. winst uit

evenementen)

€ 

6.608,36

Uitgaven ten behoeve

studenten GF € 1.069,18

Operationele kosten:

Bankkosten (incl. ontvangen

rente) € 119,37

Overige kosten € 274,72

Laptop ten behoeve

administratie € 768,98

Toevoeging aan banksaldi € 1.526,11

Totaal lasten: € 6.608,36 Totaal baten:

€ 

6.608,36


