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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Goede Werken Glorieux

Nummer Kamer van
Koophandel

1 7 2 1 4 6 7 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Glorieuxlaan 4

Telefoonnummer

0 6 5 3 6 3 2 4 0 5

E-mailadres

theovandenboer@hotmail.com

Website (*)

https://www.goedewerkenglorieux.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Brazilië, Ethiopië, Indonesië

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Theodorus F. H. van den Boer

Secretaris

Adrianus Cornelis Kapteijns

Penningmeester

Theodorus Jacobus Bekkers

Algemeen bestuurslid

Antonius Houdé

Algemeen bestuurslid

Rudo van Rooij

Overige informatie
bestuur (*)

Lilian Mariën, Herman Stroobandt

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting Goede Werken Glorieux (GWG) heeft tot doel het werven en beheren van
fondsen om sociale projecten in het butenland te ondersteunen, en voorts al wat met
het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting helpt zonder onderscheid te maken naar ras, religie of politieke
overtuiging. De Stichting onderschrijft de nieuwe Global Goals van de Wereld Doelen
die ertoe moeten leiden dat in 2030 de wereld vrij is van armoede, honger en ziekten.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Van bevriende religieuze instituten, fabrieken, particulieren, acties en van organisaties
en andere fondsen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Van bevriende religieuze instituten, fabrieken, particulieren, acties en van organisaties
en andere fondsen.

Zoals eerder vermeld is de congregatie van de broeders van O.L.Vr. van Lourdes
oprichter van de Stichting GWG en staat tevens garant mocht er voor bepaalde
projecten niet voldoende budget zijn.
We streven voortdurend naar het vinden van nieuwe donoren

Zoals eerder vermeld is de congregatie van de broeders van O.L.Vr. van Lourdes
oprichter van de Stichting GWG en staat tevens garant mocht er voor bepaalde
projecten niet voldoende budget zijn.
We streven voortdurend naar het vinden van nieuwe donoren
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten zijn vaak geoormerkt en worden dus besteed aan het project
waarvoor het gegeven is. Enkele donoren geven een jaarlijks budget met de bedoeling
het te gebruiken als backfund om op die manier tekorten tijdig te kunnen aanvullen in
afzonderlijke projecten.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.goedewerkenglorieux.nl

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het statutair bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwillgers, een aantal van hen ook lid van
de congregatie. Zelfs de toelaatbare vergoeding voor gemaakte onkosten wordt door
niemand geapprecieerd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Op de website van de afdeling in Ethiopië wordt het jaarverslag gepubliceerd van het
Counceling en Social Services Center (CSSC) www.bgwprojects.com Deze website is
Engelstalig.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.goedewerkenglorieux.nl

Mocht er een positief jaarsaldo zijn blijft het staan op de rekening courant bij de RABO
of ING. Het Stichting heeft geen vermogen.
Er zijn jaarlijks meestal tekorten, die door de congregatie worden aangevuld.

Open

De medewerkers in de verschillende landen worden gesalarieerd door de plaatselijke
organisatie van de projecten overeenkomstig de landelijke voorschriften.

De website van Stchting GWG, publiceert zowel de jaarrekening als het jaarverslag,
naast nog de jaarrapporten van de verschillende projecten.
https://www.goedewerkenglorieux.nl

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

31-12-2021

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

199.939

+
€

92.208

0

+
€

199.939

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

199.939

€

+

+

€

98.939

€

20.084

Bestemmingsfondsen

€

101.000

€

72.124

Voorzieningen

€

€

0

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

20.084

92.208

+
€

98.939

92.208

+
199.939

+
€

92.208

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

0

€

Subsidies van overheden

€

0

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

244.065

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

40.723

€

Nalatenschappen

€

125.000

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

281.192

€
€

244.065

6.186

+
281.192

€
32.868

€

+

€
€

165.723

+
32.868

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

409.788

320.246

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

297.416

€

400.928

Aankopen en verwervingen

€

0

€

4.594

Communicatiekosten

€

3.401

€

5.292

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

1.066

Overige lasten

€

172

Som van de lasten

€

302.055

€

411.172

Saldo van baten en lasten

€

107.733

€

-90.926

€

+

358

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.goedewerkenglorieux.nl/pdf/JAARREKENING%
20GWG%202021.pdf

Open

