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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 

Terugblik op het jaar 2021 

Studenten 

 In 2021 heeft de stichting 36 studenten financieel ondersteund in hun studie tot arts in 
Beira, Mozambique. Voor 30 studenten betaalden we het collegegeld en voor 36 
studenten een maandelijkse toelage. Voor 2 studenten betaalden we alleen de 
maandelijkse toelage. 

 In 2021 heeft de stichting geen uitval van studenten gehad. 

 Vanwege de coronapandemie is de faculteit een half jaar in lockdown geweest. Het 
studiejaar 2021 is met een half jaar verlengd en het streven is dit studiejaar begin 2022 
in te halen.   

 In 2021 zijn geen nieuwe beursstudenten toegelaten.   

 
Financiën  

 Het exploitatiesaldo 2021 is negatief (euro -25.144), bij een begroot negatief saldo van 
(euro -36.579).  

 In 2019 is inzake de actie Idai een bedrag van euro 36.775 ingezameld. We hebben in 
2019 een reserve gevormd voor de nog uit te geven middelen. We schatten deze 
verplichting eind 2021 in totaliteit in op circa euro 5.000. Derhalve heeft het bestuur 
eind 2021 besloten een bedrag van euro 22.000 van deze reserve over te boeken naar 
de algemene reserve waardoor het mogelijk is om in 2022 weer extra studenten te laten 
starten.  

 

 Per augustus 2021 is de maandelijkse toelage aan studenten verhoogd tot euro 107 
per maand vanwege de enorme stijging van de kosten van het levensonderhoud in 
Mozambique. Voorheen was dat euro 71 per maand.  

 Er is in november 2021 weer een sponsordiner georganiseerd. Vanwege de 
overheidsmaatregelen in verband met de corona COVID-19 pandemie kon er helaas in 
2020 geen sponsordiner worden gehouden.  

 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 



 

Doctors for Mozambique jaarrekening 2021 

                        - 4 - 
 

diploma in termijnen in totaal 50% van het door ons betaalde collegegeld terugbetalen 
aan de stichting. 

 Apesmo: Er worden stappen gemaakt door onze dochtervereniging; Apesmo. Ze zijn 
steeds meer taken van Doctors for Mozambique Stichting (Nederland) aan het 
overnemen. 

Activiteiten 

Door de coronareisbeperkingen zijn Gitta en Harrie niet in het eerste half jaar van 2021 maar 
in november 2021 in Beira geweest. Tijdens het verblijf zijn er voorbereidingen getroffen voor 
een nieuwe selectie van studenten, hiermee zijn meer taken toebedelend aan 
dochtervereniging Apesmo. Ook werd de algemene vergadering van Apesmo gehouden. 

 

Vooruitblik op het jaar 2022 

Er zullen in 2022 5 nieuwe studenten worden toegelaten in ons programma. 

 

P.M. van Empel, voorzitter 
MTG de Jong-Förster, 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 2021 

In euro Werkelijk 2021  Begroting 
2021 

 
Werkelijk 2020 

  ACTIVA 
  

    
      

VLOTTENDE ACTVA    
      
Vorderingen 0  0  0 
       

 
209.022 

                
 

193.753 

      
 

241.387 
   
Liquide middelen   
          

 Totaal vlottende activa                     
209.022 

               
193.753  

                    
241.387 

          

TOTAAL ACTIVA 209.022  193.753  241.387 

  

  

 

  

 

  
  PASSIVA   
    
RESERVES EN EIGEN 
VERMOGEN 

 
 

          
Continuïteitsreserve/bestemmingsre
serve 194.000  182.000  

 
182.000 

      
Fonds Idai bestemmingsreserve 5.834  27.000  29.055 
 
Algemene reserve 

 
25.332 

  
12.332   

 
36.561 

 
Exploitatiesaldo boekjaar 

                           
-25.144  

  
-36.579  

                          
 -21.229  

          
Totaal reserves en eigen 
vermogen 200.022  184.753 

 
226.387 

      
OVERLOPENDE PASSIVA      
      
Vooruit ontvangen bedragen 9.000  9.000  15.000 
          

 Totaal vlottende passiva                     
9.000 

 9.000 
 

                    
15.000 

      
          

TOTAAL PASSIVA 209.022  193.753  241.387 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 

in euro Werkelijk 
2021 

 Begroting 
2021 

 Werkelijk 
2020 

INKOMSTEN/BATEN      
       

Structurele sponsorbijdragen                           
27.275 

  
21.200  

                          
15.700 

Incidentele sponsorbijdragen                        
6.526 

  
15.000  

                       
19.860 

      
Terugbetaling afgestudeerde studenten 1.521  1.500  1.007 
      
 
Inkomsten uit evenementen (netto) 

                          
4.747 

  
3.000  

                          
0 

          

Totaal inkomsten/baten 40.069  40.700 
 

36.567 

  

  

   
  KOSTEN/UITGAVEN    

    
Ondersteuning studenten     
          
Collegegeld 31.338  35.557  17.171 
Bijdrage onderhoud 36.288  36.771  34.446 
Algemene kosten studenten 0   250  0  
Voorbereiding /selectie- en 
vormingsweekenden 

 
0 

  
 0  

 
0 

Kosten Mauane, Beira 0  500   0 
Kosten ondersteuning, Beira 0    0  927  
Structurele ondersteuning UCM 3.000   3.000  3.000  
          

Totaal ondersteuning studenten 70.626  75.079  55.544 

  
  

      
Kosten organisatie     
              
Algemene kosten 675  1.000  975 
          

 Totaal kosten organisatie 675  1.000  975 
          
Financiële baten & lasten/koersverschillen 6.088   1.200  1.277 
          

Saldo -25.144  -36.579 
 

-21.229 
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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 2021 

Continuïteitsreserve/bestemmingsreserve 

 

Stand per 1 januari  182.000 

Toevoeging ten laste van de algemene reserve    12.000 

                                                                         _______ 

Stand per 31 december 2021  194.000 

    

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 
2021  

31 december 
2020 

 
Algemene reserve  

36.561 
 

20.779 

Exploitatiesaldo voorgaand 
boekjaar  

                -
21.229                             

                
12.782                            

Overboeking naar/van 
bestemmingsreserve  

 
 

-12.000  

 
 

3.000 
Overboeking van het 
Bestemmingsreserve fonds 
Idai naar de algemene 
reserve  

 
-22.000 

 

 
0 

     
 Totaal  25.332  36.561 

 
 
Van de algemene reserve is eind 2021 een bedrag van euro 12.000 overgeboekt naar de 
continuïteitreserve/bestemmingsreserve. 
 
In 2019 is een bedrag van euro 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, 2020 en 2021 al uitgegeven 
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middelen in dit kader bedragen euro 8.727. 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 praktijkervaring op te doen. We schatten deze 
verplichting in totaliteit in op circa euro 5.800. Derhalve heeft het bestuur eind 2021 besloten 
een bedrag van euro 22.000 van deze reserve over te boeken naar de algemene reserve 
waardoor het mogelijk is om in 2022 weer extra studenten te laten starten.  
 
 
De algemene reserve bedraagt per 31 december 2021, na verwerking van het 
exploitatieresultaat 2021 (euro -25.144), euro 188. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 

Inkomsten en sponsorbijdragen 

 

INKOMSTEN/BATEN Werkelijk 2021  Begroot 2021  Werkelijk 2020 
       
 
Structurele sponsorbijdragen 

                          
27.275 

  
21.200  

                          
15.700 

 
Incidentele sponsorbijdragen 

                       
6.526 

  
15.000  

                       
19.860 

Terugbetaling afgestudeerde 
studenten 1.521  1.500  1.007 

 
Inkomsten uit evenementen (netto) 

                         
4.747 

  
3.000  

                          
0 

          
 40.069  40.700  36.567 

 

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 hoger dan begroot in de begroting aangezien een van onze sponsoren heeft 
besloten een eenmalige bijdrage om te zetten in een meerjarenbijdrage.  

 

In november 2021 kon er gelukkig weer het jaarlijkse diner worden georganiseerd. In 2020 is 
er in verband met de COVID-19 maatregelen van de overheid geen evenement door de 
stichting georganiseerd. 

 

Ondersteuning studenten 

 Werkelijk 2021  Begroot 2021 
 

Werkelijk 2020 

          
Collegegeld 31.338  35.557  17.171 
 
Bijdrage onderhoud 36.288  36.771 

 
34.446 
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In 2021 hebben we het collegegeld voor 30 studenten aan de Universiteit van Beira in 
Mozambique betaald, te weten een bedrag van euro 31.338. Voor nieuwe studenten, 
respectievelijk voor studenten die achterlopen op het studieschema, wordt het collegegeld 
naar rato betaald. De kosten in 2021 zijn aanmerkelijk hoger dan de kosten van het collegegeld 
in 2020. Vanwege de vertraging in de studievoortgang, veroorzaakt door de Coronapandemie, 
had de universiteit de inning van het collegegeld van het tweede half jaar 2020 opgeschort. 

Aan 36 studenten heeft de stichting in 2021 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. Ook betreft het studenten die door de coronamaatregelen te maken 
hebben met een half jaar studieverlenging en dus ook een half jaar langer een maandelijkse 
bijdrage ontvangen. De bijdrage per student per maand bedraagt per 1 augustus 2021 euro 
107 (tot en met 31 juli 2021 en in 2020: euro 78).  

 
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 1,7% (bedrag euro 675) van de inkomsten (in 2020 2,7%, bedrag euro 975). De 
bestuursleden en overige medewerkers ontvangen geen vergoeding voor hun geleverde 
diensten/verrichte werkzaamheden. 


