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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 lag de reden de
huidige status-quo continueren. De secretaris heeft aangegeven zich terug te willen
trekken. heroriëntatie over bestuurssamenstelling en hoe verder met de stichting is
noodzakelijk.
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 “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 noch een Jaarverslag noch een Werkplan ontvangen. Het
bestuur heeft daardoor geen inzicht in daaruit mogelijke voortkomende hulpvragen waarbij
de stichting van dienst kan zijn. De Nederlandse tropenarts Pauline Borsboom meldt
positieve ontwikkelingen in financiële en personele zin binnen Our Lady’s Hospital, mede
veroorzaakt door voldoende Zambiaanse overheidssteun.
VVF-project
Pauline heeft de VVF-herstel-operaties zodanig op de kaart gekregen dat er thans twee
keer per jaar zogenaamde VVF-camps worden gehouden. Daarbij werkt Pauline samen
met de gynaecoloog Michael Breen en zijn kleine staf uit Monze. Per keer worden zo’n 50
vrouwen behandeld. In de tussenliggende perioden opereert Pauline de minder complexe
gevallen met het eigen ziekenhuispersoneel. Veel aandacht wordt ook besteed aan
voorlichting ter preventie en om herhaling te voorkomen.
In de financiering van vliegkosten medisch team Breen, vervoerskosten VVF-patiënten,
VVF-instrumenten, verbandmiddelen en andere kosten m.b.t. het VVF-project, wordt,
naast onze stichting, bijgedragen door Poor People Fund, St.. Muli Shani Zambia en
particuliere acties.
De Stichting is gevraagd bij het Zweedse bedrijf Stille (producent van hoge kwaliteit
operatie-instrumenten) te onderzoeken of een speciale uitvoering van scharen t.b.v. VVFoperaties mogelijk is en wat daarvan dan de kosten zijn. Afhankelijk van de prijsstelling en
het gewenste aantal zal tot aanschaf worden overgegaan t.l.v. het VVF-project.
Water-project
Het watervoorzieningsysteem in Chilonga werkt naar tevredenheid.
Er zijn geen nadere projectvoorstellen gedaan voor de kleinere projecten te Chalabesa en
Nabwalya. Reallocatie van een deel van de geoormerkte gelden wordt overwogen.
Beëindiging samenwerking Nederland-Zambia
Zoals gemeld in het “Verslag van het bestuur 2011” hebben de positieve ontwikkelingen in
Zambia de Nederlandse regering in 2011 doen besluiten de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met de Zambiaanse overheid af te bouwen. Het gevolg was dat de
Nederlandse NGO’s hun hulpverlening aan Zambia beëindigen. Sluitstuk van dit proces is
de definitieve sluiting van de Nederlandse Ambassade in Lusaka per 30 juni 2013.
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, april 2013
Het bestuur.
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Balans per 31 december 2012
2012

2011

(in EUR)

Vlottende middelen
Te ontvangen bedragen (debiteuren)
Geldmiddelen

0
14.285
14.285

0
14.096
14.096

Vlottende schulden
Kortlopende schulden (crediteuren)

Vermogen van de Stichting
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0

0
14.285

14.096

14.285

14.096

14.285

14.096
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Staat van baten en lasten over 2012
2012

2011

(in EUR)

Baten
Donaties, giften en schenkingen
Rentebaten

3.903
157

412
352
4.060

764

Lasten
Uitgaven voor Our Lady´s Hospital
Chilonga
Kosten bestuur
Overige kosten
Voordelig / Nadelig saldo
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3.326
71
475

1.100
0
27
3.872
188

1.126
-363
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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 2012
Te ontvangen bedragen
Als volgt samengesteld:
31 december
2012
2011
(in EUR)

Te ontvangen rente

157

352

Geldmiddelen
De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de Stichting

Kortlopende schulden
Als volgt samengesteld:
31 december
2012
2011
( in EUR)

Te betalen vergaderkosten e.d.
Overige kortlopende schulden
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71
0

0
0

71

0
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Vermogen van de Stichting
Het verloop van het vermogen in 2010 is:
2012

2011

14.096

14.462

188

-366

14.285

14.096

(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
4.514
0
753
0

14.285
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Staat van baten en lasten
Donaties, giften en schenkingen
Als volgt samengesteld:
2012

2011

0
3.221
682
3.903

0
275
412
687

2012

2011

0
0
25
3.301
0
3.326

0
0
0
1.100
0
1.100

(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 (transportkosten VVF-instrumenten)
Kosten uitzending arts
Kosten transport medische instrumenten etc.

Leiden, 17 april 2013
Het bestuur:

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