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Verslag van het bestuur
Bestuurlijke aangelegenheden
Het bestuur bestaat (statutair) uit drie bestuursleden en wordt in voorkomend geval geadviseerd door de in Zambia werkzame Nederlandse tropenarts Pauline Borsboom.
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Aan het verkrijgen en behouden van de ANBI status zijn voorwaarden gesteld, waaronder
een actueel beleidsplan, administratieve verplichtingen en publicatie op internet.
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 per 1-1-2014 op de website www.vriendenvanchilonga.nl.
Ontwikkelingen Our Lady’s Hospital te Chilonga, Zambia
Het Our Lady’s Hospital (OLH) komt voor haar primaire taak financieel rond met de bekostiging door de Zambiaanse overheid. Het bestuur houdt de vinger aan de pols met
Pauline als het om bijzondere activiteiten gaat:
VVF-project
Twee keer per jaar worden, met dr. Breen uit Monze, zogenaamde VVF-camps gehouden, waarbij per keer zo’n 50 vrouwen een blaasfistel-hersteloperatie ondergaan. Tussentijds opereert Pauline naast eenvoudige nu ook de meer complexe gevallen.
Om aan het VVF-project meer bekendheid te geven maakt Pauline gebruik van de voorlichtingsfilm “Breaking Silent Shame” (Poor People’s Fund).
Sinds dit jaar houdt zij ook radiopraatjes in Mpika die tot ver in
de bush beluisterd worden. Voor de gezondheidswerkers in de
bush is een geplastificeerde instructiekaart ontworpen en beschikbaar gesteld over hoe een blaasfistel is te voorkomen bij
zwangere vrouwen. Het VVF-project vraagt soms financiële
ondersteuning voor verbandmiddelen en brandstof voor vervoer
van patiënten.
Twee verlosbedden zijn er aangevraagd voor de gezondheidsposten in de busch, Nabwalya en Kalimba, VvC heeft het “eigen
Medic product”verlosbed (zie foto) voorgesteld. Na positieve
reacties werden deze besteld voor de containerzending 2016.
Algemeen
Samen met onze Duitse zusterorganisatie “Brücke der Freundschaft” en “ZGT Overzee”
uit Twente is er voor 2016 weer een containertransport voorbereid met diverse hulpgoederen voor OLH, de rurale gezondheidscentra en Pauline.
Pauline beoordeelt of aangeboden ziekenhuismateriaal gewenst, noodzakelijk en geschikt
is voor de diverse locaties. Het al of niet aanwezig zijn van elektriciteit en/of gevoeligheid
voor stroomstoringen a.g.v. afschakelen door energiegebrek (de zgn. power-cuts).
Stichting Werkgroep Zambia
De Werkgroep Zambia (www.platformzambia.nl) organiseert jaarlijks de zgn. “Zambiadag”. De VvC-voorzitter leverde zijn bijdrage m.b.t. de organisatie, vormgeving en inhoud
ervan in het “Comité Zambiadag”. Op de Zambiadag 2015, waarbij ook de ambassadeur
van Zambia aanwezig was, presenteerde de stichting zich met een VvC-stand met de
voorlichtingsfilm “Breaking Silent Shame”, voorlichtings-materiaal en een ppt-presentatie.
Slot
Een jaar, waarin de lopende verplichtingen zijn nagekomen.
Een goede samenwerking bestaat er met ZGT Overzee en Brücke der Freundschaft.
De stichting Vrienden van Chilonga blijft de focus meer richten op de aanpak van de VVFproblematiek in bredere zin. Er zijn ontwikkelingen gaande voor meer VVF-gerichte hulp
ver buiten Chilonga. Statutair hoeft de hulpverlening zich niet uitsluitend tot Chilonga te
beperken.
Leiden, juni 2016
Het bestuur.
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Balans per 31 december 2015
2015

2014

(in EUR)

Vlottende middelen
Te ontvangen bedragen (debiteuren)
Geldmiddelen

0
11.935
11.935

0
11.485
11.485

Vlottende schulden
Kortlopende schulden (crediteuren)

Vermogen van de Stichting
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0

0
11.935

11.485

11.935

11.485

11.935

11.485
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Staat van baten en lasten over 2015
2015

2014

(in EUR)

Baten
Donaties, giften en schenkingen
Rentebaten

4.095
59

6.111
128
4.154

6.239

Lasten
Uitgaven voor Our Lady´s Hospital
Chilonga
Kosten bestuur
Overige kosten
Voordelig / Nadelig saldo
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2.805
91
29

4.426
96
300
2.924
1.229

4.822
1.417
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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 2015
Te ontvangen bedragen
Als volgt samengesteld:
31 december
2015
2014
(in EUR)

Te ontvangen rente

59

128

Geldmiddelen
De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de Stichting

Kortlopende schulden
Als volgt samengesteld:
31 december
2015
2014
( in EUR)

Te betalen vergaderkosten e.d.
Overige kortlopende schulden
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91
0

96
0

91

96
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Vermogen van de Stichting
Het verloop van het vermogen in 2015 is:
2015

2014

11.485

10.068

450

1.417

11.935

11.485

4.957
0
6.979

4.562
0
6.795

11.935

11.357

(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:
VVF-project
Verstrekken medicijnen P.M.
Overige hulpvragen en kosten
Totaal
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Staat van baten en lasten
Donaties, giften en schenkingen
Als volgt samengesteld:
2015

2014

395
3.700
4.095

1.320
4.791
6.111

2015

2014

0
0
2.805
0
2.805

0
0
4.426
0
4.426

(in EUR)

Ontvangen terzake VVF-project
Overige ontvangen donaties en giften

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

(in EUR)

Medicijnen
Bijdrage inzake VVF-project (transportkosten VVF-instrumenten)
Kosten uitzending arts
Kosten transport medische instrumenten etc.

Leiden, juni 2016
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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