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Verslag van het bestuur
Bestuurlijke aangelegenheden
Het bestuur bestaat uit twee bestuursleden. Formeel is er nog een vacature. In de geringe
hulpvraag vanuit Our Lady’s Hospital en de teruglopende inkomsten ligt de reden de
huidige status-quo continueren.
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Aan het verkrijgen en behouden van de ANBI status zijn voorwaarden gesteld, waaronder.
een actueel beleidsplan en administratieve verplichtingen.
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 ingevoerde “Balans geoormerkte projecten” van de financiële administratie geeft de actuele financiële situatie weer
van de giften/inkomsten/uitgaven voor het Waterproject en het VVF-project.
Ontwikkelingen Our lady’s Hospital te Chilonga, Zambia
Van het Our Lady’s Hospital is noch een Jaarverslag 2010 noch een Werkplan 2011
ontvangen. Het bestuur heeft daardoor geen inzicht in daaruit mogelijke voortkomende
hulpvragen waarbij de stichting van dienst kan zijn. Eind 2010 was er een verzoek
gekomen voor additionele voorzieningen aan het watervoorzieningsysteem. Een
(vakantie)bezoek in september 2011 leerde echter dat thans van de waterafnemers een
bijdrage wordt gevraagd voor de instandhouding van het watervoorzieningsysteem.
Mogelijk wordt er nog een beroep op de stichting gedaan voor de financiering van een
reserve pomp. Tijdens het bezoek is er gepolst voor een bijdrage aan twee kleinere
waterprojecten te Chalabesa en Nabwalya. Gevraagd is hierover projectvoorstellen te
doen die aan SMART-eisen voldoen.
De Zambiaanse overheid neemt haar verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg. Naast
vier artsen is er voldoende ondersteunend personeel werkzaam in Our Lady’s Hospital.
Geneesmiddelen zijn beschikbaar. Er worden veel VVF-hersteloperaties uitgevoerd.
Toekomstige samenwerking Nederland-Zambia
De economische ontwikkelingen in Zambia van de laatste tien jaar hebben de dynamiek in
het land veranderd. In deze periode kende Zambia een ongekende periode van groei
(gemiddeld 7% per jaar) en stabiliteit (lage inflatiecijfers en een goede schuldenpositie).
De begroting van de Zambiaanse overheid groeide mee: waar 10 jaar geleden donorgeld
nog ongeveer 40% van de begroting uitmaakte, is dit aandeel inmiddels geslonken tot 7 à
8%. Laag in vergelijking met omringende landen. Zambia heeft de mogelijkheid om haar
belastinginkomsten nog verder te verbeteren. Ook toegang tot internationale kapitaalmarkten betekent minder afhankelijkheid van traditionele donorondersteuning. De
Nederlandse regering heeft in 2011 besloten om deze redenen de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met de Zambiaanse overheid af te bouwen.
Helaas betekent dit ook dat Nederlandse NGO’s hun hulpverlening aan Zambia afbouwen.
Zo beëindigt Cordaid de bijdrage voor de VVF-camps. Poor People Fund, St.. Muli Shani
Zambia en VvC zoeken naar meer structurele oplossingen.
Ook dit jaar heeft de bevriende organisatie Muli Shani Zambia medische hulpgoederen
(die zij zelf verzamelen en/of van onze stichting meekrijgen) meegenomen naar Chilonga.
Slot
Wederom een rustig verlopen jaar, waarbij de lopende verplichtingen zijn nagekomen.
Het bestuur past op de winkel, blijft alert op hulpvragen vanuit Chilonga en bezint zich
over de toekomst van de stichting nu de oorspronkelijke doelstelling bereikt lijkt te zijn.
Leiden, juli 2012
Het bestuur.
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Balans per 31 december 2011
2011

2010

(in EUR)

Vlottende middelen
Te ontvangen bedragen (debiteuren)
Geldmiddelen

0
14.096
14.096

0
14.462
14.462

Vlottende schulden
Kortlopende schulden (crediteuren)

Vermogen van de Stichting
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0

0
14.096

14.462

14.096

14.462

14.096

14.462
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Staat van baten en lasten over 2011
2011

2010

(in EUR)

Baten
Donaties, giften en schenkingen
Rentebaten

412
352

332
529
764

861

Lasten
Uitgaven voor Our Lady´s Hospital
Chilonga
Kosten bestuur
Overige kosten
Nadelig saldo
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1.100
0
27

6.835
0
455
1.126
-363

7.291
-6.430
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Toelichting
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Voor zover niet ander 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 2011
Te ontvangen bedragen
Als volgt samengesteld:
31 december
2011
2010
(in EUR)

Te ontvangen rente

352

529

Geldmiddelen
De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de Stichting

Kortlopende schulden
Als volgt samengesteld:
31 december
2011
2010
( in EUR)

Te betalen vergaderkosten e.d.
Overige kortlopende schulden
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0
0

0
0

0

0
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Vermogen van de Stichting
Het verloop van het vermogen in 2010 is:
2011

2010

14.462

20.893

-366

-6.430

14.096

14.462

(in EUR)

Stand per 1 januari
Voor- resp. nadelig saldo
Stand per 31 december

Het eigen vermogen van de stichting is vooralsnog bestemd voor de
volgende hulpvragen:
Waterproject
VVF-project
Verstrekken medicijnen (oormerking € 10.000 is opgeheven)
Overige hulpvragen en kosten
Totaal
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9.017
1.318
0
3.761
0

14.096
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Staat van baten en lasten
Donaties, giften en schenkingen
Als volgt samengesteld:
2011

2010

0
275
412
687

0
0
332
332

2011

2010

0
0
0
1.100
0
1.100

0
0
374
6.462
0
6.835

(in EUR)

Ontvangen terzake waterproject
Ontvangen terzake VVF-project
Overige ontvangen donaties en giften

Uitgaven voor Our Lady´s Hospital Chilonga
Als volgt samengesteld:

(in EUR)

Medicijnen
Bijdrage inzake renovatie watervoorziening
Bijdrage inzake VVF-project
Kosten uitzending arts
Kosten transport medische instrumenten etc.

Leiden, juli 2012
Het bestuur:

B.C.M. Borsboom, voorzitter/penningmeester
w.g.
C.M. Voskamp, secretaris
w.g.
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