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Bestuursverslag 2017
Het bestuur:
Het bestuur bestond op 1-1-2018 uit vijf bestuursleden die allen onbezoldigd hun taken verrichten.
Twee bestuursleden hebben het bestuur inmiddels verlaten waardoor het aantal bestuursleden op
drie komt te staan.
Doelbereik van de doelstellingen in 2018:
De Maltha Foundation, kortweg DMF genoemd, heeft zoals gezegd in het verslag van 2017,
overeenstemming bereikt met Maltha Beheer B.V. Zij hebben in de afgelopen jaren diverse
groepstrainingen ontwikkeld zoals bijvoorbeeld: motivatie-, studievaardigheid-, plantrainingen.
Overeengekomen is dat DMF deze trainingen, onder bepaalde voorwaarden, mag gebruiken en
inzetten voor de doelgroepen van DMF. Eén van de voorwaarden is dat de trainingen dusdanig
beveiligd zijn dat derden hier niet mee kunnen werken tenzij de optimale beveiliging is
gegarandeerd. Dit zal medio juni 2019 worden opgeleverd. Hierdoor heeft de uitvoering nog meer
vertraging opgelopen maar vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020 kan DMF volop gaan trainen met
de doelgroep kinderen. Ook zoekt het bestuur naar enkele vrijwilligers die hand en spandiensten
kunnen verlenen zoals het kenbaar maken van het doel van de stichting.
Donateurs werving 2018:
Het bestuur heeft ook het afgelopen jaar diverse reeds bestaande stichtingen benaderd in de context
van de meerwaarde welke wij zouden kunnen geven als aanvulling op hun doelgroepen welke zij
reeds faciliteren. Dit is toch een moeizaam traject gebleken om derden hiervan te kunnen overtuigen
dat niet alleen materialistische doelstellingen van belang kunnen zijn maar juist ook de mentale
gesteldheid van groot maatschappelijk belang is.

Begin- en eindbalans 2018
Balans van de Maltha Foundation op 1-1-2018
ANBI stichting vanaf 1-1-2017
ACTIVA
Omschrijving

PASSIVA
Bedrag

Omschrijving

Bank

€ 725,50

Kas

€ 0,00

Inventaris

Bedrag

Eigen vermogen

€ 925,70

Lening ISB Holding
Lening W.D.R. Maltha

€ 250,00
€ 2.143,68

€ 2.593,88
€ 3.319,38

€ 3.319,38

Balans van de Maltha Foundation op 31-12-2018
ANBI stichting vanaf 1-1-2017
ACTIVA
Omschrijving
Bank
Kas
Inventaris

PASSIVA
Bedrag

Omschrijving

€ 399,26
€ 0,00
€ 2.593,88
€ 2.993,14

Eigen vermogen
Lening ISB Holding
Lening W.D.R. Maltha

Bedrag
€ 599,46
€ 250,00
€ 2.143,68
€ 2.993,14

Toelichting op de Balans van 2018
Inventaris:
De inventaris van DMF bestaat uit twee onderdelen: de website en een aantal promotie middelen,
waaronder spandoeken. Er is niet afgeschreven op de inventaris. Er zijn in de loop van 2018 wel
kosten gemaakt voor het onderhouden van de website. Deze gemaakte kosten zijn toegerekend aan
2018.

Bank:
Alle transacties in 2018 zijn via de bankrekening van DMF verlopen.
Kas:
Er is in de loop van 2018 geen gebruik gemaakt van de kas van DMF.
Eigen Vermogen:
DMF heeft in 2018 meer lasten dan baten gehad en het eigen vermogen is dus gekrompen.
Lening ISB Holding:
In verband met een tekort op de bankrekening in 2017 is er toentertijd een 0% lening verstrekt door
ISB Holding voor €250,-. Er zijn in 2018 geen aflossing geweest op deze lening.
Lening W.D.R. Maltha:
De heer W.D.R. Maltha heeft in 2017 een 0% lening verstrekt aan DMF voor de voorfinanciering van
kosten van DMF. Er is in 2018 niet afgelost op deze lening.

Staat van Baten en Lasten 2018
Staat van Baten en Lasten van de Maltha Foundation van 2018
Baten
Donaties
Saldo Baten en Lasten (Negatief)
Totaal

€ 726,95
€ 326,24
€ 1.053,19

Lasten
Website Beheer
ANBI website
Overige Kosten
Totaal

€ 711,68
€ 34,99
€ 306,52
€ 1.053,19

Toelichting op staat van Baten en Lasten 2018
Donaties:
De voornaamste bron van donaties van DMF was in 2018 een directe donatie van Vliek Auto Service
On-Route. Daarnaast zijn er ook verscheidene donaties ontvangen via de website van DMF, via het
gebruik van Mollie.
Donaties via website:
Directe donaties:
Totale donaties :

€ 266,95
€ 460,00
€ 726,95

Website Beheer:
Er zijn in de loop van 2018 kosten gemaakt voor het beheer en onderhoud van de website van DMF
ANBI website:
Ook dit jaar is er gekozen voor een vermelding van DMF op www.anbi.nl. Hier waren jaarlijkse kosten
aan verbonden.
Overige kosten:
In de loop van 2018 heeft DMF een aantal kosten gemaakt waaronder:
Bankkosten
Flair Design
Totale Overige Kosten

€ 155,27
€ 151,25
€ 306,52

