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Vrienden van Chilonga

Verslag van het bestuur

Goederen voor dr. Pauline 

VVF-promotiemateriaal 

Opslag in Hengelo 

Vullen container 

Op weg naar Rotterdam 

Bestuurlijke aangelegenheden 
Het bestuur bestaat (statutair) uit drie bestuursleden en wordt geadviseerd door 
de in Zambia werkzame Nederlandse tropenarts Pauline Borsboom. 
 

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
De stichting voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI status: 

 Het bestuur voert het beleid vanuit de statutaire doelstelling. Leidend beginsel 
is: de unieke behoefte van de hulpvragende instantie,  ofwel het zgn. 
vraaggestuurde model. 

 Aan de administratieve verplichtingen wordt voldaan. 

 De stichting publiceert op www.vriendenvanchilonga.nl.   
 

Our Lady’s Hospital te Chilonga, Zambia 
Er zijn dit jaar geen bijzondere ontwikkelingen te melden. 

 De bekostiging door de Zambiaanse overheid van Our Lady’s Hospital  
(OLH)  voor haar primaire taak is (nog) toereikend.  

 Ondersteuning door en samenwerking met Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), 

Brücke der Freundschaft, Poor People Fund en VvC verloopt goed. 

 Pauline voert naast OLH ook in andere ziekenhuizen VVF-hersteloperaties 

uit. Via haar mentorschap draagt zij kennis en kunde over aan Zambiaanse 

artsen tijdens VVF-camps. 

 De geoormerkte VVF-post is thans gevuld met het beoogde bedrag van  

€ 10.000. 
 

Stichting Werkgroep Zambia 
De Werkgroep Zambia (www.platformzambia.nl) organiseerde wederom een 
interessante Zambiadag 2019. Het thema was dit keer “Zambia, from develop-
ment aid to self- entrepeneurship”. De voorzitter heeft deze dag bijgewoond. 
 
Algemeen 
Door ontbreken van dringende zaken zijn er geen bestuursvergaderingen belegd. 
Wel heeft er communicatie telefonisch of per e-mail plaatsgevonden. 
Zo is er bijvoorbeeld ingegaan op het aanbod vanuit een kerkelijk verband om  in 
de laatste week van januari 2020 een collecte besteden aan ondervoeding. 
Pauline is gevraagd ter ondersteuning van de collecte een kort verhaaltje te 
schrijven over OLH en de rol van de nutritionist  in het bestrijden van onder-
voeding.  
 

Slot 

 Alle lopende verplichtingen zijn nagekomen. 

 De focus blijft gericht op de aanpak VVF-problematiek in bredere zin.  
 

Veenendaal, april 2020 
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Vrienden van Chilonga

Balans per 31 december 2019

2019 2018

(in EUR)

Vlottende middelen

Te ontvangen bedragen (debiteuren) 0 0

Geldmiddelen 12.580 12.723

12.580 12.723

Vlottende schulden

Kortlopende schulden (crediteuren) 0 0

12.580 12.723

12.580 12.723

Vermogen van de Stichting 12.580 12.723

Naar Dar es Salam, 
        Tanzania  

Diocese Mpika 

Bestuurlijke aangelegenheden 
Het bestuur bestaat (statutair) uit drie bestuursleden en wordt geadviseerd door 
de in Zambia werkzame Nederlandse tropenarts Pauline Borsboom. 
 

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
De stichting voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI status: 

 Het bestuur voert het beleid vanuit de statutaire doelstelling. Leidend beginsel 
is: de unieke behoefte van de hulpvragende instantie,  ofwel het zgn. 
vraaggestuurde model. 

 Aan de administratieve verplichtingen wordt voldaan. 

 De stichting publiceert op www.vriendenvanchilonga.nl.   
 

Our Lady’s Hospital te Chilonga, Zambia 
Er zijn dit jaar geen bijzondere ontwikkelingen te melden. 

 De bekostiging door de Zambiaanse overheid van Our Lady’s Hospital  
(OLH)  voor haar primaire taak is (nog) toereikend.  

 Ondersteuning door en samenwerking met Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), 

Brücke der Freundschaft, Poor People Fund en VvC verloopt goed. 

 Pauline voert naast OLH ook in andere ziekenhuizen VVF-hersteloperaties 

uit. Via haar mentorschap draagt zij kennis en kunde over aan Zambiaanse 

artsen tijdens VVF-camps. 

 De geoormerkte VVF-post is thans gevuld met het beoogde bedrag van  
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Stichting Werkgroep Zambia 
De Werkgroep Zambia (www.platformzambia.nl) organiseerde wederom een 
interessante Zambiadag 2019. Het thema was dit keer “Zambia, from develop-
ment aid to self- entrepeneurship”. De voorzitter heeft deze dag bijgewoond. 
 
Algemeen 
Door ontbreken van dringende zaken zijn er geen bestuursvergaderingen belegd. 
Wel heeft er communicatie telefonisch of per e-mail plaatsgevonden. 
Zo is er bijvoorbeeld ingegaan op het aanbod vanuit een kerkelijk verband om  in 
de laatste week van januari 2020 een collecte besteden aan ondervoeding. 
Pauline is gevraagd ter ondersteuning van de collecte een kort verhaaltje te 
schrijven over OLH en de rol van de nutritionist  in het bestrijden van onder-
voeding.  
 

Slot 

 Alle lopende verplichtingen zijn nagekomen. 
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Vrienden van Chilonga

Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018
(in EUR)

Baten

Donaties, giften en schenkingen 4.812 6.024

Rentebaten 2 14

4.814 6.038

Lasten

Uitgaven voor Our Lady´s Hospital

Chilonga 4.133 3.672

Kosten bestuur 25 191

Bankkosten 142 121

Overige kosten 657 51

4.956 4.035

Voordelig / Nadelig saldo -142 2.004

VvC, Jaarrekening 2019 BB 5



Vrienden van Chilonga

Toelichting 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd op nominale 

waarde.

Met inachtneming van het vorenstaande wordt het voor- of nadelig saldo bepaald als  

verschil van in het boekjaar ontvangen en toegzegde donaties en schenkingen en de aan  

het boekjaar toe te rekenen kosten en andere lasten, bepaald op basis van historische

kosten.
Bijdragen aan projecten worden als lasten toegerekend aan het boekjaar waarin een 
toezegging door het bestuur is gedaan.

Balans per 31 december 2019

Te ontvangen bedragen

Als volgt samengesteld:

31 december

2019 2018
(in EUR)

Te ontvangen rente 2 14

Geldmiddelen

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de Stichting

Kortlopende schulden

Als volgt samengesteld:

31 december

2019 2018
( in EUR)

Te betalen vergaderkosten e.d. 25 191

Overige kortlopende schulden 0 0

25 191
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Vrienden van Chilonga

Vermogen van de Stichting

Het verloop van het vermogen in 2019 is:

2019 2018
(in EUR)

Stand per 1 januari 12.723 10.719

Voor- resp. nadelig saldo -142 2.004

Stand per 31 december 12.580 12.723

Het eigen vermogen van de stichting is vooralsnog bestemd voor de

volgende hulpvragen:

VVF-project 10.000 10.000

Verstrekken medicijnen P.M. 0 0

Overige hulpvragen en kosten 2.580 2.723

Totaal 12.580 12.723
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Vrienden van Chilonga

Staat van baten en lasten

Donaties, giften en schenkingen

Als volgt samengesteld:

2019 2018

(in EUR)

Ontvangen terzake VVF-project 385 2.424

Overige ontvangen donaties en giften 4.427 3.600

4.812 6.024

Uitgaven voor Our Lady´s Hospital Chilonga

Als volgt samengesteld:

2019 2018

(in EUR)

Medicijnen 0 0

Bijdrage inzake VVF-project 85 0

Kosten uitzending arts 4.133 3.672

4.218 3.672

Leiden, april 2020

Het bestuur:

w.g.

B.C.M. Borsboom, voorzitter/penningmeester

w.g.

E.M. Oliwkiewicz-Borsboom, secretaris

w.g.

J. Wilking - Uitenbroek, lid
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