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Jaaroverzicht
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Dit is het officiële jaarverslag van de Stichting Goodfellow voor het jaar 2021,

goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering op 7 juli 2022.

Door coronapandemie, er is geen van onze huidige studenten hebben hun studie

afgerond. Tegelijkertijd konden we vier nieuwe studenten verwelkomen in de

stichting dankzij betrouwbare donateurs en samenwerking.

Sinds januari 2021, de stichting is ANBI.
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Wij steunen tien studenten, waarvan er vier nieuwe studenten zijn bijgekomen dit jaar. Door

corona, wij hadden geen afgestudeerders.

Balile, Angelika

Business Management and Marketing

GF student sinds 2017

Begon haar studie in 2017

Diploma verwacht in 2022

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

Kempis, Vernalyn

Business Management and Marketing

GF student sinds 2020

Begon haar studie in 2020

Diploma verwacht in 2024

Tumbaga, Mariell Draizen

Education

GF student sinds 2020

Begon haar studie in 2020

Diploma verwacht in 2024
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Aying, Marielle

Business Management and Marketing

GF student sinds 2021

Begon haar studie in 2021

Diploma verwacht in 2025

Aying, Shayne

Information Technology

GF student sinds 2021

Begon haar studie in 2021

Diploma verwacht in 2025

Alfonso, Angela Gabrielle

Business Management and Marketing

GF student sinds 2021

Begon haar studie in 2021

Diploma verwacht in 2025

Mamaril, Crisgel

Human Resources Management

GF student sinds 2021

Begon haar studie in 2021

Diploma verwacht in 2025
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Stichting Goodfellow - Studiebeurs Studenten in Beweging

In ons vak literatuur docent gaf ons de opdracht om
een personage uit de Griekse mythologie te portretteren
door middel van een monoloog en zelf te filmen. Het was
erg leuk om te imiteren hoe ons gekozen personage
eruitziet en zich verkleedt (op basis van onze
verbeelding). Het genoot van de strijd om een geschikte
plek te zoeken om te fotograferen, aangezien ik in een
stedelijk gebied ben en de omgeving niet past bij het
personage dat ik portretteerde. Ik vond het leuk om mijn
clips te bewerken, maar ik vind het niet leuk om naar
mezelf te kijken, aangezien ik niet goed ben in acteren en
hier ben ik, bijles geven over de juiste houdingen. - Darlin

Angelika heeft van september tot november
2021 stage gelopen bij onze stichting. Haar
taak was om het aantal volgers van onze
facebookpagina te vergroten. Ze deed
geweldig werk met meer dan 40% van de
vorige volgers die wij hadden.
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Partnerschappen en Evenementen

Nevvie steunt Gabrielle Alfonso in 2021 en Darlin Marina sinds 2019.

Studyportals B.V. steunt nog nieuwe studenten als onderdeel van ons vierjarige

partnerschap (2020-2024).

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

(2017-2021) te ondersteunen.

Fondsenwerving, Partnerschappen en Evenement

In April 2021 heeft de stichting een Online BINGO op Zoom georganiseerd. Wij

hadden €905 winst.
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Financieel Jaarverslag 2021

Balans

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een betaalrekening en spaarrekening 

bij de Rabobank. Het eigen vermogen eind 2021 bedraagt € 4.948,09 (eind 2020: € 

2.736,55). De stichting heeft geen leningen of andersoortig vreemd vermogen. De 

balans per 31-12-2021 laat zien dat het eigen vermogen in 2021 toegenomen is. De 

stichting heeft in 2021 weer evenementen kunnen houden om extra inkomsten te 

genereren. 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 2021 te zien. Er is in 2021 voor
een totaal van € 5.717,50 aan donaties ontvangen (inclusief winst uit evenementen). Dit
ligt hoger dan het niveau van het jaar daarvoor (2020: € 1.736,00). In 2021 hebben wij
mogelijkheden gezien om door middel van het organiseren van online evenementen
nog extra inkomsten te genereren.

De totale kosten (o.a. bankkosten, administratiekosten en overige operationele kosten)
zijn in 2021 € 455,96 (2020: € 119,38). Ten opzichte van 2020 is dit een stijging.
Vanwege het voeren van de administratie was het noodzakelijk een laptop aan te
schaffen.

In 2021 is € 3.050,00 (2020: € 4.936,00) verstrekt aan de rekening van de stichting op de
Filipijnen ten behoeve van de studenten. Van daaruit worden de studenten van de
stichting financieel gesteund.

Balans 2021 Stichting Goodfellow (Nederland)

Balans per 01-01-2021 Balans per 31-12-2021

Activa: Activa:

Rabobank Rekening Courant € 2.736,55 Rabobank Rekening Courant € 198,09

Rabobank Spaarrekening € 0,00 Rabobank Spaarrekening € 4.750,00

Passiva: Passiva:

Eigen vermogen € 2.736,55 Eigen vermogen € 4.948,09
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Financieel Jaarverslag 2021

In 2021 heeft de stichting weer evenementen kunnen organiseren. Daardoor

hebben wij onze evenement inkomsten kunnen verhogen en ook onze reserves

weer kunnen aanvullen met € 2.211,54.

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 2021 Stichting Goodfellow (Nederland)

Lasten Baten

GF rekening Cavite City € 3.050,00

Donaties (incl. winst uit 

evenementen) € 5.717,50

Operationele kosten:
Bankkosten (incl. ontvangen 

rente) € 119,36

Overige kosten € 336,60

Toevoeging aan banksaldi € 2.211,54

Totaal lasten: € 5.717,50 Totaal baten: € 5.717,50


