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Aan het bestuur van
Stichting Goede Werken Glorieux
Glorieuxlaan 4
5613 LN Eindhoven
Eindhoven, 30 juni 2022

Geacht bestuur,

Opdracht
De verklaring is opgenomen in de overige gegevens. Het betreft hier een controleverklaring.
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BESTUURSVERSLAG

JAARVERSLAG 2021
STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX
1. INLEIDING
Dit is het jaarverslag 2021 van de Stichting Goede Werken Glorieux. Met genoegen kunnen wij u
mededelen dat wij het jaar goed hebben afgesloten.
Begin 2021 was voor onze stichting en de projecten die door GWG worden ondersteund een
turbulente tijd waarin Corona de boventoon voerde. De tweede helft van 2021 verliep vlotter en de
activiteiten in Brazilië en Indonesië werden volledig hervat. Helaas was dat in Ethiopië niet het geval.
Sinds 3 november 2020 woedt er een burgeroorlog in het land. Er zijn naar schatting 2 miljoen
ontheemden en de strijd laaide zover op dat de regering eind november 2021 de noodtoestand
uitriep. Dit resulteerde in wijdverbreide wegversperringen, de invoering van een avondklok en
militaire machtsovername in bepaalde gebieden. In de hoofdstad Addis Ababa bleef het relatief
rustig maar de onrust in het land heeft zeker impact op onze dienstverlening gehad. Door het interne
conflict, de torenhoge inflatie (35% in 2021), tekorten op de markt en de importbeperkingen was het
moeilijk om de juiste materialen voor de bouwprojecten te vinden en veel etenswaren verdubbelden
in prijs. Helaas worden door deze situatie de allerarmsten het hardst getroffen. De hoge kosten in
Ethiopië vraagt extra inzet van onze stichting. We zijn hard aan de slag om voldoende financiële
middelen te krijgen zodat we mensen, die onze hulp het hardste nodig hebben, kunnen helpen.
2. VISIE EN MISSIE
Onze Stichting Goede Werken Glorieux (GWG) in Nederland en België verleent financiële steun aan
de projecten van de Congregatie Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dit doen we vanuit de
visie: ‘Samen op weg naar een betere toekomst’. GWG ondersteunt projecten in Ethiopië, Brazilië en
Indonesië waar we met vijf thema’s werken: Kinderen & Jeugd, Ouderen, Kwetsbare vrouwen,
Gezondheidzorg en Veilige leefomstandigheden zoals gedegen sanitaire voorzieningen en goede
huisvesting.
Kinderen en jeugd

Ouderen

Brazilië

Centro Social Glorieux
Pastoral da Sobriedade
Klim-op onderwijsproject

Ethiopië

Women Empowerment
Center:
Kinderen met een handicap
Aidswezen
Voorlichtingsprogramma’s
op scholen

Centro Social Glorieux
(ouderengym)
Lar Glorieux
(bejaardencentrum)
Elderly People Support
Project

Indonesië

29 scholen
3 weeshuizen (Solo)
2 internaten

Vrouwen

Gezondheidszorg

Leefomstandigheden

Women
Empowerment
Center:
(Jonge) vrouwen Hiv+
Commercial Sex
Workers

Saint Gabriel
Catholic Health
Center

WASH: toiletten en
hygiënetraining
Huizenbouw- en
renovatie

4 poliklinieken

WASH: toiletten en
watervoorziening
Landbouwproject
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Het is onze missie een bijdrage te leveren aan een verbeterde kwaliteit van leven voor de meest
kwetsbaren in de samenleving. In alle projecten werken we vanuit een holistische aanpak gericht op
alle levensdomeinen: - fysieke en mentale gezondheid - sociale rechten – huisvesting – werk. Het
bieden van onderwijs en het ‘werken naar werk’ bevorderen de economische zelfstandigheid van de
cliënten waardoor uiteindelijk het hele gezin een menswaardig en zelfstandig bestaan opbouwt.
3. DOELSTELLING.
Stichting Goede Werken Glorieux (GWG) heeft tot doel: ‘Voldoende financiële middelen genereren
voor de projecten van de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Brazilië,
Indonesië en Ethiopië zodat zij mensen door onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, sanitaire
voorzieningen en sociaaleconomische ontwikkeling kunnen ondersteunen’.
De projecten, die GWG steunt, zijn allen gericht een verbeterde kwaliteit van leven en doen hun
werk zonder onderscheid te maken naar ras, geslacht, religie of politieke overtuiging. Stichting GWG
onderschrijft de werelddoelen, die ertoe moeten leiden dat in 2030 de wereld vrij is van armoede,
honger en ziektes, door de aandacht op onderstaande doelen te richten.

2. DOELREALISATIE.
Stichting GWG werkt aan haar doelstelling door actief fondsen te werven en bekendheid te geven
aan de projecten en de probleemsituaties in de drie landen. We geven graag presentaties over ons
werk en organiseren acties om het doel te bereiken. Onze vrijwilligers hebben een passie voor het
werk en zetten deze optimaal in om de projecten in hun werk te ondersteunen en waar nodig te
verbeteren.
2.1. Fondsenwerving.
De fondsenwerving en het contact met sponsoren en donateurs staat voor elke bestuursvergadering
op de agenda. Om financiële ondersteuning voor de projecten mogelijk te maken heeft Stichting
GWG in 2021 verschillende fondswervingsactiviteiten ondernomen en nieuwe contacten gelegd met
particulieren, organisaties en fondsen. Stichting GWG streeft naar een open, effectieve relatie met
haar partners. Daarom zijn we alert op het nakomen van gemaakte afspraken en het informeren van
onze partners over de resultaten van de projecten. Br Theo van den Boer en Corin van Poppel
hebben in 2021 verschillende presentaties gegeven. Tijdens deze presentaties stond kennismaking,
de verantwoording van de besteding van de ontvangen gelden en de plannen voor de toekomst van
de projecten centraal. Het persoonlijke contact werd door alle betrokkenen zeer op prijs gesteld.
Met name de projecten in Ethiopië vragen grote investeringen en inspanningen. Voor deze projecten
werkt Corin van Poppel voor de fondsenwerving en de directe projectondersteuning in Addis Ababa.
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Hiervoor is zij drie keer per jaar een paar weken in Ethiopië. Br Theo van den Boer heeft in
September 2021 een bezoek aan de projecten in Ethiopië gebracht.
Stichting GWG ontvangt financiële middelen door individuele bijdragen, particuliere initiatieven,
religieuze, bedrijven en de Congregatie Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Nederland en
België. Daarnaast zorgen de projecten in Ethiopië, Brazilië en Indonesië voor eigen inkomsten uit
partnerschappen wereldwijd.
De uitgaven en inkomsten zijn helaas al geruime tijd niet in evenwicht met elkaar waardoor de
Congregatie Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Brazilië en Ethiopië jaarlijks grote
bijdragen levert om afgesproken doelen in de projecten toch te kunnen realiseren.
Het verschil tussen uitgaven en inkomsten heeft verschillende redenen:
❖ Het afnemend aantal (actieve) leden van de Congregatie in Nederland en België, heeft geleid tot
een geleidelijke daling van participatie door parochies, familieleden en vrienden die het werk van
de broeders ondersteunen.
❖ In het verleden was de financiële ondersteuning van religieuze projecten vanzelfsprekend. Door
collectes tijdens vieringen, huis aan huiscollectes, schoolprojecten etc werd een deel van de
financiën verkregen. In de huidige maatschappij zijn mensen weliswaar nog steeds bereid om
goede doelen te ondersteunen maar door de secularisatie in de samenleving moet GWG en de
Congregatie wedijveren met andere charitatieve projecten;
❖ De wereldwijde economische crisis heeft gevolgen gehad bij sommige huidige donoren waardoor
de beschikbare gelden zijn verminderd;
❖ Door een veranderende focus van verschillende fondsen (bijvoorbeeld van hulp voor mensen
met Hiv naar acute noodhulp) zijn diverse bijdragen verminderd.
❖ De financiële situatie, in de landen waar projecten gevestigd zijn, is verslechterd. Kosten voor
levensonderhoud, aanschaf materialen en salarissen zijn exorbitant gestegen, veel producten zijn
schaars en er heersen importbeperkingen (met name in Ethiopië).
Gelukkig hebben we ook nieuwe fondsen kunnen benaderen, die hun vertrouwen in ons hebben
uitgesproken en die de projecten in 2021 financieel hebben gesteund. Het bestuur van GWG is
dankbaar en zeer erkentelijk voor de steun van velen die dit mogelijk hebben gemaakt.
2.2 Financieel beleid.
Stichting GWG wil impact maken. Dit doen we door onze projecten zoveel mogelijk voor het voetlicht
te laten komen. Zeker nu we het CBF-keurmerk hebben ontvangen hopen we dat er meer deuren
zullen opengaan. De Stichting GWG heeft zich, uitgaande van bestaande financiële afspraken met de
projecten en de realisatie daarvan, genoodzaakt gezien om steeds grotere inspanningen te leveren
om voldoende financiën daartoe te krijgen. We blijven streven naar het zo efficiënt mogelijk inzetten
van de aan ons toevertrouwde financiën. Daarom bestaat het bestuurlijk uit vrijwilligers. Door de
overhead kosten zo laag mogelijk te houden, gaan bijna alle bijdragen naar directe hulp in de
projecten. In de projecten zijn vooral lokale medewerkers aan het werk. Op deze wijze hebben we in
2021 een realisatie van de afgesproken projectdoelen kunnen garanderen.
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6. COMMUNICATIE.
Stichting GWG vindt het belangrijk om de donateurs regelmatig te informeren over de activiteiten en
resultaten van GWG en de verschillende projecten. De donateurs krijgen drie nieuwsbrieven per jaar
met bijdragen van de verschillende projecten en het bestuur. De nieuwsbrieven worden per post en
per email verspreid. We krijgen hier regelmatig positieve reacties op.
De Nederlandse website van GWG https://www.goedewerkenglorieux.nl is eind 2021 vernieuwd en
wordt regelmatig bezocht. De projecten in Ethiopië vragen momenteel de grootste bijdragen van
Stichting GWG. Dit is de reden dat de projecten in Ethiopië een eigen Engelse website
(www.bgwprojects.com ) hebben. Door beide websites krijgen geïnteresseerden toegankelijke
informatie. Sinds 2017 zijn we actief op Facebook waar we verslag doen van onze activiteiten.
7. BESTUUR
De samenstelling van het bestuur is gedurende het afgelopen
jaar gewijzigd door de inwerkstelling van het ‘aftreedschema’.
Alle bestuursleden verrichten hun activiteiten voor Stichting
Goede Werken Glorieux op vrijwillige basis. In de administratieve
verslaglegging vindt u dan ook geen kosten gerelateerd aan het
bestuur, zelfs geen onkostenvergoeding. In 2021 werd vier keer
vergaderd. In 2021 hebben we een kantoorruimte bij de broeders
op het Glorieuxpark in Eindhoven.

De samenstelling van het bestuur:
Theo van den Boer - voorzitter
Ad Kapteijns - secretaris
Theo Bekkers - penningmeester
Ton Houdé - bestuurslid
Liliane Mariën - bestuurslid
Rudo van Rooij - bestuurslid
Herman Stroobandt – bestuurslid

8. RISICO’S
Stichting GWG zag in 2021 voldoende uitdagingen:
❖ De grootste uitdaging is het verzekeren van financiële duurzaamheid. We merken dat het steeds
moeilijker wordt om voldoende financiering voor de projecten te krijgen. Het wordt moeilijker
om toegang tot donoren te krijgen en sommige van de huidige donoren hebben de prioriteiten
verschoven waardoor de samenwerking stopt of minder wordt.
❖ Organisatorische duurzaamheid is de tweede grote uitdaging en begint met het inzetten van
voldoende mankracht binnen de stichting. Waar we in de projecten veel jonge medewerkers
zien, hebben we in de overkoepelende Stichting GWG te maken met een ouder wordend
bestuur. Mensen die al jarenlang met veel energie de kar trekken maar dit op termijn wellicht
niet meer kunnen doen.
❖ We hebben een beperkte mankracht maar onze partners en andere betrokkenen willen steeds
meer transparantie zien en de eisen voor een goede (financiële) verslaglegging wordt groter.
9/ OPLOSSINGEN & TOEKOMSTBELEID.
Financiële en organisatorische duurzaamheid waarborgen een sterke organisatie op het gebied van
bestuur, capaciteit van fondsenwerving en ondersteunende activiteiten. Er worden tegenwoordig
meer en hogere eisen gesteld aan projectplannen, verantwoording van de financiële middelen,
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rapportages en de resultaten van de projecten. Indien Stichting Goede Werken Glorieux ook in de
toekomst succesvol wil zijn in de financiële ondersteuning van de projecten, zullen we hier meer
aandacht aan moeten geven. Er is een duidelijke behoefte aan strategische planning, impactbeleid,
integriteitsbeleid en een goede onderbouwing van het uitgevoerde projectwerk. Er zal een
beleidsplan moeten komen waarin de financiële, organisatorische en bestuurlijke capaciteit
gewaarborgd gaat worden.
Qua fondsenwerving gaan we ons meer richten op lange termijn financiering voor de projecten.
Daarnaast is het belangrijk verschillende donoren en partners te hebben: overheidssubsidies,
institutionele financiering, sponsoring en particuliere donaties. Dit kunnen we alleen bereiken door
ons positieve imago te versterken en meer bekendheid te geven aan het werk dat we doen.
Communicatie wordt een belangrijke activiteit waarvoor we een vrijwilliger hebben gevonden.
De vrijwilligers en het bestuur van GWG blijven zich samen met de Congregatie en de lokale
medewerkers in de projecten, inzetten voor de goede doelen met als ultieme droom: ‘Een
menswaardig bestaan voor iedereen’.
10. TOT SLOT.
Stichting GWG kijkt met een goed gevoel terug op afgelopen jaar. We zijn er, dankzij onze broeders,
lokale projectmedewerkers en vrijwilligers in geslaagd om de projecten succesvol doorgang te laten
vinden. Ook dankzij onze partners die we hartelijk willen danken voor hun vertrouwen en bijdragen.
Hierdoor werden onze doelgroepen in staat gesteld een meer menswaardig bestaan te leiden!
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JAARREKENING
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Balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

ACTIVA

€

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

Vlottende activa
Liquide middelen

1

199.939

92.207

199.939

92.207
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PASSIVA

€

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

Stichtingsvermogen
Overige reserves

2

193.189

92.207

3

6.750

0

199.939

92.207

Kortlopende schulden
Kortlopende overlopende passiva
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Staat van baten en lasten over 2021
Realisatie
2021
€
Inkomsten
Giften en baten uit fondsenwerving

Realisatie
2020
€

€
4

409.788
409.788

Uitgaven
Bijdragen projecten
Algemene kosten

Begroting
2021

5
6

297.416
11.389

Totaal van som der kosten

308.805

Totaal van netto resultaat

100.983

310.000
310.000
342.000
6.710
348.710
-38.710

320.245
320.245
405.690
5.480
411.170
-90.925
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening van de Stichting Goede Werken Glorieux, gevestigd te Eindhoven, is opgesteld in euro's.
De jaarrekening is opgesteld volgens de grondslagen en richtlijnen van RJk C2 Kleine fondsenwervende
organisatie.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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Toelichting op de balans
ACTIVA
Vlottende activa
1 Liquide middelen

Rabobank
BNP Paribas

31-12-2021
€
145.462
54.477
199.939

31-12-2020
€
51.572
40.635
92.207

31-12-2021
€
92.207
100.982
193.189

31-12-2020
€
183.132
-90.925
92.207

Alle liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

PASSIVA

2 Overige reserves

Stand per 1 januari
Bestemming saldo baten en lasten
Stand per 31 december

Het besluit omtrent de resultaatbestemming 2021 is vastgelegd in een bestuursbesluit.
3 Kortlopende overlopende passiva

Accountantskosten

31-12-2021
€
6.750

31-12-2020
€
0

Begroting
2021
€
310.000

Realisatie
2020
€
320.245

Toelichting op de staat van baten en lasten
Inkomsten

Giften en baten uit fondsenwerving

Realisatie
2021
€
409.788

Stichting Goede Werken Glorieux Blad 16

4 Giften en baten uit fondsenwerving

Giften inzake Ethiopië
Giften inzake Stichting Goede Werken Glorieux
Giften inzake Brazilië
Giften inzake Indonesië
Bijdragen A.B.

Realisatie
2021
€
255.448
115.446
38.870
24
0
409.788

Begroting
2021
€
155.000
15.000
35.000
5.000
100.000
310.000

Realisatie
2020
€
184.387
14.956
39.871
20
81.011
320.245

Giften inzake Ethiopië:
Gabriel Health Center
Een consultatie centrum tevens kraamkliniek, gestart door het bisdom op verzoek van de burgerlijke
autoriteiten, die het terrein beschikbaar stelde. De congregatie was betrokken bij het opstarten van het
centrum en had ook de leiding tijdens de eerste jaren (2012 - 2015) er van. Nu ligt de leiding en
verantwoordelijkheid bij het bisdom, maar staat de congregatie garant voor een bedrag van 100.000
euro op jaarbasis.
Counseling and social service center
Ook al gestart in de jaren tachtig rond HIV en geleid door Ierse zusters, die het in 2010 bij gebrek aan
menskrachten, hebben overgedragen aan de congregatie (brothers of Good Works) die het tot op
heden onder haar verantwoordelijkheid heeft. Naast HIV themas (voorlichting, diagnose, medicatie,
ondersteuning van vooral moeders en weeskinderen) is er ook een afdeling voor gehandicapten). Veel
wordt er gedaan voor het zelfstandig worden van de mensen.
Wonderful
Privé initiatief om mogelijkheden te scheppen voor kinderen om naar school te kunnen. Zo'n honderd
kinderen krijgen daarvoor een schooltenue en schoolmateriaal met rugzak.
Giften inzake Brazilië:
LAR (Tehuis in het Portugees) Glorieux
Dit is een tehuis voor oudere mensen met een handicap uit de armoedige lagen ven de bevolking,
gelegen in het dorp Jordania. Het wordt geleid door leden van de congregatie met een kleine steun van
de gemeente, eigen bijdrage van bewoners en verder steun vanuit Europa.
Klimop
Dit is een fonds ontstaan uit een privéinitiatief met als doel: het steunen van intelligente jongeren uit
arme gezinnen in de streek van het stadje Almenara in Brazilië en hen zo in staat te stellen hogere
studies te volgen. Na het behalen van hun diploma wordt van hen verwacht dat ook zij bijdragen in dit
fonds om zo ook toekomstige studenten bij te kunnen staan.
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Specificatie baten en giften uit fondsenwerving
De toelichting uit hoofde van RJk-C2.310 en RJk-C2.311 is als volgt:

Baten van organisaties zonder winststreven
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van particulieren uit nalatenschappen
Baten van particulieren uit giften en donaties
Totaal

31-12-2021
€
135.335
118.200
125.000
31.253
409.788

Stichting Goede Werken Glorieux Blad 18

5 Bijdragen projecten

Solidariteit Ethiopië
Solidariteit Brazilië
Giften
Solidariteit Indonesië

Realisatie
2021
€
251.816
43.100
2.500
0
297.416

Begroting
2021
€
307.000
30.000
0
5.000
342.000

Realisatie
2020
€
330.460
28.320
16.910
30.000
405.690

Ethiopië:
St. Gabriel Health Centre heeft enkele sponsoren die rechtstreeks hun steun overmaken op de rekening
van het centrum. De Congregatie heeft een contract met het bisdom Addis Abeba die de eigenaar is. De
congregatie zelf steunt dit project uit eigen middelen.
Het Counseling Centre is een project voor hulp aan personen met HIV. We hebben dit jaar een plan
uitgewerkt om de staf voor een deel te verminderen. Cross Catholique is een trouwe bondgenoot om
dit project in stand te houden.
Het Elderly project verstrekt dagelijks warme maaltijden aan ouderen die dakloos zijn. Ook knappen zij
de bouwvallige behuizingen op en bouwen toiletten in de sloppenwijk. Over het algemeen zijn de giften
afkomstig van particulieren.
Brazilië:
LAR Glorieux is een congregationeel project en werft donateurs aan via stichting GWG. Een bevriende
congregatie draagt jaarlijks fors bij aan het in stand houden van dit werk.
Klimop heeft voornamelijk in België een eigen actiegroep die de studenten in Brazilië de kans willen
bieden om te studeren. Een lid van de Congregatie die werkzaam is in Jornania MG samen met een
groep sympathisanten sturen deze organisatie aan.
Algemeen:
De giften hebben betrekking op het onderwijsproject in Tanzania zijn in het verleden verschillende
containers ingevoerd met bedden, meubilair en een mast voor de zender van de radio, (onderwijs op
afstand) in Kigoma. Afgelopen jaar is wederom een volle container verzonden en betaald door GWG.
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6 Algemene kosten
Realisatie
2021
€
6.750
2.216
1.066
636
549
172
11.389

Accountantskosten
Fondsenwervingskosten
Kosten bank
Kantoorbenodigdheden
Website
Overige algemene kosten

Begroting
2021
€
0
5.000
300
1.000
150
260
6.710

Realisatie
2020
€
0
4.593
358
312
217
0
5.480

De fondsenwervingskosten bestaan voornamelijk uit kosten voor publiciteit. Alle bestuursleden zijn
vrijwilligers en hebben geen enkele vergoeding zelfs geen km. vergoeding. Men wil dat niet. Een
jaarlijks etentje wordt betaald door het bestuur van de Congregatie.
Eindhoven, 30 juni 2022
Stichting Goede Werken Glorieux

Br. T.F.H. van den Boer
Voorzitter

Br. A.C. Kapteijns
Secretaris

Br. Th.J. Bekkers
Penningmeester

Stichting Goede Werken Glorieux Blad 20

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT

Assurance
Beemdstraat 36
5652 AB Eindhoven
Nederland
T +31 40 844 7000
E info@joanknecht.nl
W www.joanknecht.nl

Aan: het bestuur van Stichting Goede Werken Glorieux

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Onze oordeelonthouding
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2021 van Stichting Goede Werken Glorieux te Eindhoven
te controleren.
Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening van de
Stichting. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'De basis voor
onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te
verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren bij de in dit jaarverslag
opgenomen jaarrekening als geheel.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
de balans per 31 december 2021;
2.
de winst- en verliesrekening over 2021; en
3.
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
De basis voor onze oordeelonthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op
economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele
wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de opbrengsten en de
daarmee rechtstreeks samenhangende posten, zoals ook de projectbijdragen, die zijn opgenomen in
de jaarrekening van de entiteit.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.
Vanwege het belang van de aangelegenheid/aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'De basis voor
onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om in overeenstemming met RJk-C2 - kleine
fondsenwervende instellingen te overwegen of de andere informatie al dan niet:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van RJk-C2 - kleine fondsenwervende instellingen is vereist
voor het bestuursverslag en de overige gegevens.

Joanknecht Assurance B.V. (KvK Eindhoven 17058227). Onafhankelijk lid van PrimeGlobal. Op al onze diensten zijn
onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven en waarin
onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.joanknecht.nl.
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Wij hebben opdracht gekregen de andere informatie te lezen en op basis van onze kennis en ons begrip,
te verkrijgen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, te overwegen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJk-C2 - kleine fondsenwervende
instellingen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJk-C2 - kleine fondsenwervende
instellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle,
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.
Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze
oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te
verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren bij de jaarrekening als geheel.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Goede Werken Glorieux zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Eindhoven, 30 juni 2022
Joanknecht Assurance B.V.
Jacobus M.A.
van den Heuvel
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BIJLAGE 1: BEGROTING 2022 STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX
BESCHRIJVING

BEGROTING 2022
219.000,00
341.610,00
-122.610,00

LAR GLORIEUX
KLIMOP
JORDANIE

25.000,00
10.000,00
-

PROJECTEN
WONDERFUL

150.000,00
3.000,00

INKOMSTEN
UITGAVEN
RESULTAAT
INKOMSTEN
GIFTEN VOOR BRAZILIË

ETHIOPIE

INDONESIE

1.000,00

GWG

20.000,00

BIJDRAGE A.B
TOTAAL
UITGAVEN
PROJECTEN

10.000,00
219.000,00
BESCHRIJVING

BEGROTING 2022

BRAZILIE
LAR GLORIEUX
KLIMOP
JORDANIE

25.000,00
10.000,00
-

ETHIOPIE
SINT GABRIEL
COUNSELING CENTER
ELDERLEY PROJECT
WONDERFUL

100.000,00
95.000,00
90.000,00
5.000,00

INDONESIE
PROJECTEN

7.000,00

GWG
BANKKOSTEN
DRUKWERK
KAMER VAN KOOPHANDEL
WEBSITE
ADMINISTRATIE
FONDSWERVING
TANZANIA
TOTAAL

1.000,00
500,00
10,00
600,00
5.000,00
2.500,00
341.610,00

