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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 

Terugblik op het jaar 2019 

Studenten 

 In 2019 heeft de stichting 41 studenten financieel ondersteund in hun studie tot arts in 
Beira, Mozambique. Voor 38 studenten betaalden we het collegegeld en een 
maandelijkse toelage en voor 3 studenten betaalden we alleen de maandelijkse 
toelage. 

 Ondanks cycloon Idai had de stichting gelukkig geen uitval van studenten.   

 In 2019 zijn 7 nieuwe beursstudenten toegelaten.   

 
Financiën  

 Het exploitatiesaldo 2019 is positief (€ 12.782,-), bij een begroot negatief saldo van (€ 
-17.650,-).  

 In 2019 is inzake de actie Idai een bedrag van € 36.775,- ingezameld. De uitgaven 
2019 uit dit fonds bedroegen € 6.308,-. We hebben een reserve gevormd voor de nog 
uit te geven middelen van € 30.467,-.  

 In 2019 is de maandelijkse toelage aan studenten betaald van € 71,- per maand.  

 Naast alle andere activiteiten die gehouden zijn om inkomsten te genereren, is er 
eenmaal een sponsordiner gehouden. Dit diner wordt door de gasten zeer 
gewaardeerd. 

 De afgestudeerde artsen van DfM zijn inmiddels begonnen met het terugbetalen van 
de studiefinanciering. De afspraak met alle studenten is dat ze na het behalen van hun 
diploma in termijnen in totaal 50% van het door ons betaalde collegegeld terugbetalen 
aan de stichting. 

 

Activiteiten 

 In maart 2019 werd Mozambique getroffen door de orkaan Idai. Ook Beira was 
grotendeels verwoest, en er was veel persoonlijk leed. Door de stichting is direct een 
noodfonds ingericht waar massaal op gereageerd is. Verderop in deze Jaarrekening 
een verantwoording daarover. In juni 2019 zijn Gitta en Harrie van der Meeren zelf naar 
Beira gegaan om zaken te regelen en om steun te verlenen, zowel in materiële alsook 
in immateriële zin. Er zijn op initiatief van hen voedzame maaltijden geregeld voor onze 
studenten, materiële steun geregeld voor hun huisvesting, ondersteuningsmateriaal 
(stethoscopen, chirurgische handschoenen, etc.) geregeld voor onze coassistenten en 
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veel meer praktische zaken. Dit werd door de studenten zeer gewaardeerd, en heeft 
ondanks alle ellende tot een bijzondere saamhorigheid geleid. 

 Met het oog op continuïteit van de activiteiten van Doctors for Mozambique is een paar 
jaar gewerkt aan het opzetten van een dochterorganisatie in Beira. Dit alles heeft in 
2019 ook z’n legale status gekregen in Mozambique in de organisatie APESMO: 
Associação de Apoio à Profissionais e Estudantes de Saúde em Moçambique 
(Vereniging voor professionals en studenten in de zorg in Mozambique). De komende 
jaren zullen geleidelijk bepaalde activiteiten uitgevoerd gaan worden door Apesmo 
onder eindverantwoordelijkheid van Doctors for Mozambique. 

 In november 2019 is het Beleidsplan 2020-2022 in het bestuur besproken en 
vastgesteld. 

 

Vooruitblik op het jaar 2020 

 Er worden, mede als gevolg van Idai, voor 2020 geen nieuwe studenten toegelaten in 
ons programma. Hoe de situatie voor 2021 zal zijn is op dit moment nog niet te 
overzien.  

 

 

 

 

P.M. van Empel, voorzitter 
D.B. Schoneveld, secretaris 
P.J.M. van Bekhoven RA, penningmeester 
L.A. van de Sande, bestuurslid 
M. Jonkhout, bestuurslid 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

In euro Werkelijk 
2019 

 Begroting 
2019 

 

Werkelijk 
2018 

  ACTIVA 
  

    
      

VLOTTENDE ACTVA    
      
Vorderingen 3.000  0  6.000 
       

 
267.028 

                
 

241.350 

      
 

269.245 
   
Liquide middelen   
          

 Totaal vlottende activa                     
270.028 

               
241.350  

                    
275.245 

          

TOTAAL ACTIVA 270.028  241.350  275.245 

  

  

 

  
 

    PASSIVA   
    
RESERVES EN EIGEN VERMOGEN   
          
Continuïteitsreserve/bestemmingsreserve 185.000  230.000   233.000 
      
Fonds Idai bestemmingsreserve 30.467  0  0 
 
Algemene reserve 

 
20.779 

  
8.000   

 
8.030  

 
Exploitatiesaldo boekjaar 

                          
12.782  

  
-17.650  

                          
-4.785  

          

Totaal reserves en eigen vermogen 249.028  220.350  236.245 

      
OVERLOPENDE PASSIVA      
      
Vooruit ontvangen bedragen 21.000  21.000  39.000 
          

 Totaal vlottende passiva                     
39.000 

               
21.000   

                    
39.000 

      
          

TOTAAL PASSIVA 270.028  241.350  275.245 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 

in euro Werkelijk 
2019 

 Begroting 
2019 

 Werkelijk 
2018 

INKOMSTEN/BATEN      
       

Structurele sponsorbijdragen                           
28.400 

  
32.000  

                          
31.950 

Incidentele sponsorbijdragen                        
27.924 

  
20.000  

                       
20.694 

      
Terugbetaling afgestudeerde studenten 1.480  2.500  2.604 
      
Opbrengsten actie Idai 36.775  0  0 
 
Inkomsten uit evenementen (netto) 

                          
5.039 

  
3.000  

                          
3.485 

          

Totaal inkomsten/baten 99.618  57.500 
 

58.733 

  

  

   
  KOSTEN/UITGAVEN    

    
Ondersteuning studenten     
          
Collegegeld 35.777  34.900  30.069 
Bijdrage onderhoud 37.460  33.700  28.354 
Algemene kosten studenten 0   300  0  
Voorbereiding /selectie- en 
vormingsweekenden 

 
2.026 

  
 1.000  

 
684 

Kosten Mauane, Beira 379  500   0 
Kosten ondersteuning, Beira 0    1.000  841  
Kosten/uitgaven in verband met Idai 6.308  .0  0 
Kosten APESMO: Vereniging in Mozambique 750  0  0 
Structurele ondersteuning UCM 3.000   3.000  3.000  
          

Totaal ondersteuning studenten 85.700  74.400  62.948 

  
  

      
Kosten organisatie     
              
Algemene kosten 371  500  406 
          

 Totaal kosten organisatie 371  500  406 
          
Financiële baten & lasten/koersverschillen 765   250  164 
          

Saldo 12.782  -17.650 
 

-4.785 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET 
RESULTAAT 

Algemeen 
De jaarrekening is samengesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende 
balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale 
waarde. 

 
 
Grondslagen van de waardering van activa en passiva 
Vorderingen 
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet nader vermeld, ter vrije beschikking van de 
stichting. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. 
 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. 
De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten al zodra zij 
voorzienbaar zijn. 

Een onttrekking respectievelijk een toevoeging aan de bestemmingsreserve wordt ten laste 
van respectievelijk ten bate gebracht aan de algemene reserve. 
 
 
Baten uit sponsorbijdragen/evenementen 
Onder baten uit sponsorbijdragen/evenementen wordt verstaan de van derden ontvangen en 
voor het verslagjaar toegezegde giften, bijdragen en opbrengsten. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
Continuïteitsreserve/bestemmingsreserve 
 

Stand per 1 januari 233.000 

Vrijval ten gunste van de algemene reserve 48.000 

                                                                      _______ 

Stand per 31 december 2019 185.000 

    

Om een beeld te hebben van de aangegane verplichtingen, wordt jaarlijks een nauwkeurige 
planning gemaakt van de toekomstige bijdragen aan de studenten die worden ondersteund 
door de stichting.  

 

Algemene reserve en exploitatiesaldo boekjaar 

 
  

31 december 
2019  

31 december 
2018 

 
Algemene reserve  

8.030 
 

24.432 

Exploitatiesaldo voorgaand 
boekjaar  

                -4.784                            
 

26.598                            

Overboeking naar/ 
respectievelijk van 
bestemmingsreserve  

 
 

48.000  

 
 

-43.000 
Bestemmingsreserve fonds 
Idai  

 
30.467  

 
0 

     
 Totaal  20.779  8.030 

 
 
Van de continuïteitreserve/bestemmingsreserve is in 2019 een bedrag van euro 48.000 
overgeboekt naar de algemene reserve. 
 
In 2019 is een bedrag van € 36.775,- ingezameld uit hoofde van de door de stichting 
ingezette inzamelingsactie ten behoeve van de extra ondersteuning in Beira ter dekking van 
de gevolgen van de verwoestende cycloon Idai. De in 2019 reeds uitgegeven middelen in dit 
kader bedragen € 6.308,-. Het bestuur heeft besloten om van dit saldo een bijzonder fonds te 
vormen om ook de gevolgen in de komende jaren als gevolge van de cycloon financieel het 
hoofd te kunnen bieden. Vaststaat dat er de komende jaren extra kosten zullen zijn in 
verband met materialen en middelen die de studenten moeten aanschaffen ten behoeve van 
coschappen om prakrijkervaring op te doen. Ook is er een nog een kans dat een aantal 
studenten studievertraging op gaat lopen als gevolg ervan. Mocht er dan nog financiële 
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ruimte beschikbaar zijn, zullen nieuwe studenten worden geworven. Dit betekent dat de 
middelen geheel ten behoeve van steun aan medische studenten in Beira worden besteed. 
 
De algemene reserve bedraagt per 31 december 2019, na verwerking van het 
exploitatieresultaat 2019 (€ 12.783,-), € 33.561,-. 
 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 

Inkomsten en sponsorbijdragen 

 

INKOMSTEN/BATEN Werkelijk 2019  Begroot 2019  Werkelijk 2018 
       
 
Structurele sponsorbijdragen 

                          
28.400 

  
32.000  

                          
31.950 

 
Incidentele sponsorbijdragen 

                       
27.924 

  
20.000  

                       
20.694 

Terugbetaling afgestudeerde 
studenten 1.480  2.500  2.604 

Opbrengsten actie Idai 36.775  0  0 
 
Inkomsten uit evenementen (netto) 

                          
5.039 

  
3.000  

                          
3.485 

          
 99.618  57.500  58.733 

 

De ontvangsten in het kader van meerjarige toezeggingen van bedrijven en particulieren tot 
een bijdrage al dan niet gekoppeld aan de opleiding van een of meerdere specifieke studenten, 
wordt verantwoord als structurele sponsorbijdrage. Het totaal van de ontvangen structurele 
bijdragen is licht hoger dan begroot.  

De incidentele sponsorbijdragen liggen aanmerkelijk boven de begroting. Deze bestaan 
voornamelijk uit eenmalige ontvangsten van serviceclubs, bedrijven en particulieren. 

In 2019 is een bedrag van € 36.775,- ingezameld uit hoofde van de door de stichting ingezette 
inzamelingsactie ten behoeve van de extra ondersteuning in Beira ter dekking van de gevolgen 
van de verwoestende cycloon Idai. In 2019 is door de stichting weer een sponsordiner 
georganiseerd. Dit succesvolle evenement heeft in totaal ruim € 5.000,- aan inkomsten 
opgeleverd. 
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Ondersteuning studenten 

 Werkelijk 2019  Begroot 2019 
 

Werkelijk 2018 

          
Collegegeld 35.777  34.900  30.069 
 
Bijdrage onderhoud 37.460  33.800 

 
28.354 

 

In 2019 hebben we het collegegeld voor 38 studenten aan de Universiteit van Beira in 
Mozambique betaald, te weten een bedrag van € 35.777,-. Voor nieuwe studenten, 
respectievelijk voor studenten die achterlopen op het studieschema, wordt het collegegeld 
naar rato betaald. De kosten in 2019 zijn hoger ten opzichte van 2018, door de toename in het 
aantal ondersteunde studenten.  

Aan 41 studenten heeft de stichting in 2019 een maandelijkse bijdrage in de kosten van het 
levensonderhoud betaald. Dit betreft gedeeltelijk studenten die van de stichting ook het 
collegegeld ontvangen en gedeeltelijk studenten die op een andere manier al worden voorzien 
in de financiering van het collegegeld, maar voor een bijdrage in het levensonderhoud op onze 
stichting zijn aangewezen. De bijdrage per student bedroeg circa € 71,- (2018: eveneens € 
71,-) per maand. De uitgaven collegegeld en onderhoud zijn eveneens iets hoger dan begroot 
eveneens voornamelijk door de toename in het aantal ondersteunde studenten. 

 
Begeleiding studenten 
Ten behoeve van de lokale begeleiding van de studenten betaalt de stichting een bijdrage aan 
de Universiteit van Beira. Bovendien maakt de stichting gebruik van de diensten van een lokale 
begeleider, Mauane. Hij functioneert als eerste aanspreekpunt en volgt de ontwikkelingen van 
de studenten op de voet. Hij rapporteert daarover aan Gitta van der Meeren en indirect aan 
het bestuur. 

 
Algemene kosten 
Het bestuur is er wederom in geslaagd om de algemene kosten zeer laag te houden. De kosten 
bedragen 0,4% (bedrag € 371,-) van de inkomsten (in 2018 0,7%, bedrag € 406,-). De 
bestuursleden en overige medewerkers ontvangen geen vergoeding voor hun geleverde 
diensten/verrichte werkzaamheden. 


