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1. Voorwoord 

 

In 2018 hebben vele tropenartsen, stichtingen en personen die de 

gezondheidszorg in lage-budgetlanden een goed hart toedragen ons 

weer weten te vinden. In totaal kregen wij 238 aanvragen voor hulp te 

verwerken waarvan uiteindelijk 176 binnen onze doelstelling vielen en 

ook daadwerkelijk werden geholpen. 

Ook aan de aanbodkant konden wij weer rekenen op vele donaties van 

ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen, dierenartsen, privépersonen 

en overige instellingen, zoals o.a. ARBO diensten, in de vorm van 

overtollige apparatuur en goederen. De vrachtwagen van onze 

logistieke afdeling heeft weer wekelijks door het land gereden om de 

gedoneerde apparatuur en goederen op te halen. 

Gelukkig konden wij ook weer een beroep doen op een aantal financiële 

sponsoren die ons ruimhartig bedeelden met een financiële bijdrage. 

Grote en kleine bedragen zijn evenzeer welkom en dragen bij aan een 

betere wereld.  

Dit jaar werd afgesloten met een verlies van €21.185,-- 

Vooral de inkomsten in het laatste kwartaal vielen tegen aangezien een 

aantal grotere projecten vertraging ondervond. Afnemers van deze 

projecten stelden hun levering uit in verband met transportproblemen 

en een groot project werd geannuleerd wegens onvoldoende financiële 

ondersteuning. De aard van onze werkzaamheden maakt het niet 

eenvoudig om te sturen op financiële parameters zoals dat in de 

normale bedrijfsvoering van ondernemingen gebruikelijk is. Immers, 

aanbod en vraag zijn afhankelijk van wat enerzijds aan ons gedoneerd 

wordt en wat de kwaliteit van de gedoneerde apparatuur is en de 

daarmee samenhangende reparatie- en aanschafkosten en anderzijds 

de vraag naar hulp en de beschikbaarheid van gelden ter dekking van 

onze kosten. Als stichting zonder winstoogmerk is het onze doelstelling 

over langere termijn break-even te spelen. Onze reserves zijn van dien 

aard dat een jaar met enig verlies draagbaar is. Het betekent wel dat 

wij in 2019 meer selectief zullen zijn in het toekennen van puur 

financiële hulp anders dan het leveren van gedoneerde apparatuur. In 

2018 zijn een aantal grotere projecten zoals in Oeganda en Kameroen 

(Emesco, Kumi, en Batibo) ruimhartig financieel gesteund. Deze steun 

vond plaats in de vorm van de bouw en het deels operationeel maken 

van OK’s en aanpalende gebouwen.  

Rest mij, zoals gebruikelijk, al onze sponsoren en de ruim 90 

vrijwilligers te bedanken voor hun onvermoeide inzet. Zij maken het 

mogelijk dit mooie werk voort te zetten. 

 

Carel de Bos 

Voorzitter Stichting Medic 



 2. Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Oprichting Stichting 

 

De Stichting werd opgericht op 3 februari 1982. De volledige naam van 

de Stichting luidt: “Stichting Medical Equipment Distribution and 

Information Centre”, afgekort Stichting Medic. 

De statutaire doelstelling van de Stichting is het, in wereldwijd verband 

op het gebied van de gezondheids- en welzijnszorg, bedoeld in de 

ruimste zin, behulpzaam te zijn in ontwikkelingsgebieden of daarmee 

vergelijkbare gebieden. 

Medic doet dat door het verzamelen van apparatuur en goederen, 

gedoneerd door instellingen in de zorg in Nederland en deze te leveren 

aan veelal kleine ziekenhuizen en klinieken in die gebieden in de wereld 

waar de toegang tot de zorg verbetering behoeft. Indien betaalbaar en 

mogelijk repareren wij de apparatuur zodat geen vuilnisbelt wordt 

geëxporteerd. Bij Stichting Medic werken een 95-tal vrijwilligers met 

verschillende achtergrond. (oud) medici, verplegend en administratief 

personeel, technici en financieel en algemeen management 

De projecten die wij steunen komen veelal voort uit aanvragen van 

tropenartsen of van stichtingen die zich ontfermd hebben over een 

lokaal ziekenhuis of kliniek.  

 

2.2. Het bestuur 

Het dagelijks bestuur wordt gedurende het boekjaar gevormd door de 

heer C.F.H. de Bos (voorzitter), de heer Z.A. Kroese (secretaris) en de 

heer M.M. van Binsbergen (penningmeester). Voor overige leden van 

het bestuur en de organisatie zie paragraaf 6 

 

    

 

 

 Donaties goederen 
 Financiële sponsoring 
 Reparatie apparatuur 
 Onderdeleninkoop 

Aanbod 

 Afnemers  
 tropenartsen 

 Tussenpartijen 
 Stichtingen 
 Serviceclubs 
 Overige 

 Geheel of gedeeltelijk  
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    projecten 
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financieren van projecten 

 Steunfonds Medic 



2.3. Het aanbod  

Het afgelopen jaar is het aanbod van apparatuur en goederen iets 

gegroeid. Dat is op zich een goed resultaat omdat in de 

gezondheidszorg langzamerhand het begrip “duurzaamheid” een rol 

begint te spelen. Binnen bijvoorbeeld de academische ziekenhuizen is 

er nu een coördinator(natrice) duurzaamheid aangesteld. In het 

verleden werd afgeschreven apparatuur in het ziekenhuis vaak 

weggegooid of kwam min of meer per toeval bij een stichting of project 

terecht. Nu is er een meer georganiseerde aanpak om de afvalstroom 

duurzaam te verwerken. De ambassadeurs van Medic hebben hier goed 

op ingespeeld wat betekende dat een aantal convenanten zijn 

afgesloten met ziekenhuizen waarin Stichting Medic de “preferred” 

partner is voor te doneren apparatuur en goederen.  

Maar ook vele andere instellingen in de zorg weten ons te vinden. 

Zowel de intramurale als de extramurale zorg, waaronder ouderenzorg, 

Arbodiensten, huisartsen, apothekers en zelfs dierenartsen bieden ons 

apparatuur en goederen aan. Door selectief te zijn bij het aanbod, 

proberen wij te voorkomen dat te oude of niet meer te repareren 

apparatuur wordt ingenomen. Toch moeten wij 30% tot 40% van de 

aangeboden apparatuur slopen om bovengenoemde redenen. Wel 

scheiden wij bij deze sloop metalen en andere grondstoffen die worden 

aangeboden aan een recyclebedrijf. De opbrengsten hiervan komen 

weer ten goede aan onze projecten, 

 

 

 
Workshop tropenartsen voor het gebruik van de fixateur externe 

 



2.4. Projecten 

 

Zoals in het voorwoord reeds is vermeld, hebben wij van de 238 

aanvragen in 2018 er 176 als project in een kleine 40 landen in de 

wereld uitgevoerd. Veel van deze projecten zijn klein in omvang. Veel 

tropenartsen bezoeken ons wanneer zij even in het land zijn. Een lijstje 

met benodigde goederen in de hand, lopen zij dan met één van onze 

projectleiders langs de stellingen en wordt alles verzameld om later 

naar het betreffende ziekenhuis te worden opgestuurd. 

De aanvragen komen binnen via 

email of website en iedere 

maandagmorgen wordt de 

inkomende post in de 

projectleidersvergadering 

behandeld. De aanvragen 

worden geëvalueerd om 

duidelijkheid te verkrijgen over 

de doelmatigheid van de 

gevraagde apparatuur en 

goederen. Dit gebeurt altijd door 

direct contact op te nemen met 

het lokale ziekenhuis en 

zaken na te gaan als wat is de 

kwaliteit van het personeel in 

termen van opleiding, is er 

technische ondersteuning, hoe 

goed is de plaatselijke 

infrastructuur etc. Daarna wordt 

bepaald wat zinvol is om te 

leveren en vindt verdere 

afwikkeling van het project 

plaats.  

Enkele grotere projecten worden 

door ons, los van te leveren 

apparatuur, ook financieel 

gesteund door bijvoorbeeld bij te 

dragen in de bouw of renovatie 

van ziekenhuizen of klinieken. 
Aankomst apparatuur bij het  
Masanga Hospital in het Tonkolili  
district in Sierra Leone 

 



 
OK unit Guzang, Kameroen 

 

2.5. Aantal projecten 

 

Hieronder is een tabel waarin weergegeven het land en het aantal 

projecten die wij in 2018 hebben uitgevoerd.  

 

Land   Land  Aantal 

Afrika Centr. 1 Nederland 1 

Burkino Faso 3 Nieuw Guinee 1 

Cameroen 4 Nigeria 2 

Congo 6 Oeganda 16 

Ethiopie 1 Oekraine 1 

Equador 3 Oost Europa 1 

Gambia 18 Pakistan 2 

Ghana 19 Papoea Nieuw Guinee 3 

Griekenland 2 Roemenie 3 

Guinee 4 Rwanda 2 

India 1 Senegal 2 

Kameroen 4 Servië 2 

Kenia 4 Sierra Leone 20 

Lesotho 4 Soedan 1 

Macedonie 1 Suriname 1 

Malawi 16 Tanzania 14 

Mali 1 Zambia 6 

Marokko 1 Zimbabwe 3 

Myamar 1 Zuid Afrika 1 



3.1. Donoren  

 

In onderstaande tabel zijn de donoren van apparatuur en goederen 

willekeurig aangegeven. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn 

alleen instellingen en bedrijven in de zorg weergegeven. Wat niet 

wegneemt dat wij alle donoren, hoe bescheiden van omvang ook, heel 

dankbaar zijn voor hun bijdrage aan een betere en duurzamere wereld. 

 

 

Ziekenhuizen, klinieken en laboratoria 

 

Naam Plaats 

OLVG Amsterdam 

Meander Medisch Centrum Amersfoort 

RadboudUMC Nijmegen 

Rijnstate Arnhem 

Catharina Eindhoven 

UMCU Utrecht 

AMC Amsterdam 

Maxima Medisch Centrum Veldhoven-Eindhoven 

Cansius Wilhelmina Zh Nijmegen 

St Antonius Nieuwegein-Woerden 

Erasmus MC Rotterdam 

Diakonessenhuis Utrecht 

Haaglanden MC Antoniushove Leidschendam 

Gelre Apeldoorn 

MC Slotervaart Amsterdam 

ETZ (Elisabeth) Tilburg 

Elkerliek Deurne 

St Jansdal Harderwijk 

Noord-West Zh Den Helder 

Isala Zwolle 

Alrijne Zh Leiderdorp 

Sanquin Bloedbank Amsterdam 

Echo Kliniek Amsterdam  

DC Klinieken Amsterdam-Alkmaar 

Westfalen Gassen Nederland BV Deventer 
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Ondertekening van het convenant met het LUMC 

 

Zorginstellingen, Industrie of Opleiding Centra 

 

Naam Plaats 

AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond Barendrecht 

GGD Gelderland Zuid Nijmegen 

Getinge Netherlands BV Hilversum 

Skan Staal BV Hoogvliet 

Kon. Utermohlen Wolvega 

Hoge school Avant Breda 

Dimence Zorg Zwolle 

Dotch (Staxs) Heerenveen 

Henry Schein Almere 

Hospitainer Vaassen 

Goeberts Medical Group Amsterdam 

Oostwoud Franeker 

ROC Deventer-Apeldoorn 

Arbo Unie Haarlem 



4. Financiële rapportage 

 

De jaarrekening 2018 van Stichting Medic wordt samengesteld door 

Accountants en administratiekantoor Tijmen Kroes te Apeldoorn op 

basis van de door Stichting Medic verstrekte gegevens. 

Hieronder is een verkorte financiële rapportage opgenomen. 

Voor meer uitgebreide informatie kan contact worden opgenomen met 

Stichting Medic (info@medic.nl)  

 

 4.1. Winst- en verliesrekening 

 

 Jaar 2018 Jaar 2017 Jaar 2016 

 € % € % € % 

Opbrengsten projecten 99.211  100,0% 143.024  100,0% 140.575  100,0% 

Overige opbrengsten 3.751  3,8% 3.443  2,4% 1.851  1,3% 

Bruto winst (A) 102.961  103,8% 146.467  102,4% 142.426  101,3% 

       

Overige bedrijfskosten 116.064  117,0% 141.254  98,8% 120.283  85,6% 

Som der kosten (B) 116.064  117,0% 141.254  98,8% 120.283  85,6% 

       

Bedrijfsresultaat (A-B) (13.102) -13,2% 5.213  3,6% 22.143  15,8% 

       

Rentebaten (244) -0,2% (308) -0,2% 8  0,0% 

Rentelasten 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 

Financieel resultaat (244) -0,2% (308) -0,2% 8  0,0% 

       

 (13.346) -13,5% 4.905  3,4% 22.152  15,8% 

Afschrijvingen (1.467) -1,5% (1.290) -0,9% (1.317) -0,9% 

       

Resultaat uit gewone       

bedrijfsuitoefening (14.813) -14,9% 3.615  2,5% 20.835  14,8% 

       

Buitengewone lasten/baten (6.373) -6,4% (101) -0,1% (10.532) -7,5% 

       

Resultaat (21.185) -21,4% 3.514  2,5% 10.303  7,3% 

       

mailto:info@medic.nl


 

De opbrengsten zijn afgelopen jaar aanmerkelijk minder geweest in 

vergelijking met 2017. Dit komt met name door het wegvallen van 

enkele projecten in het laatste kwartaal en het mede financieren van 

een tweetal grote projecten uit ons steunfonds. Het aantal projecten is 

wel gelijk gebleven en zelfs iets toegenomen tot 176. 

Op inventaris en vervoermiddelen wordt jaarlijks 20% afgeschreven. 

Gemaakte kosten kunnen worden onderverdeeld in: 

  

 Huisvestingskosten: Huur opslagruimte geschonken goederen. 

Gas, water en elektra, onderhoud- en reparatiekosten, 

verzekeringen en enige diverse kosten. 

 Externe kosten projecten: Aankopen t.b.v. projecten  

 Autokosten: Onderhoud, brandstof, verzekering en belasting 

vrachtwagen. 

 Algemene kosten: verzekeringen, kostenvergoeding vrijwilligers, 

accountants- en bestuurskosten. 

 Kantoorkosten: kosten van papier, schrijfmiddelen, porti, 

kopieermachine e.d.  

 

Er is een huurcontract afgesloten voor het bedrijfspand Johannes 

Bosboomstraat 25B te Apeldoorn. De ingangsdatum is 1 april 2015. Het 

huurcontract is afgesloten voor een periode van 5 jaar met een 

verlengingsperiode van 3 jaar. De opzegtermijn is 6 maanden. De 

aanvangshuur is €15.000,- per jaar, te voldoen in maandelijkse 

termijnen. De waarborgsom bedraagt €3750,- 

 

       
Serrekunda Hospital Gambia 



Stichting Medic beschikt over diverse verpleegkundige- en medische 

inventarisstukken welke veelal om niet worden verkregen. Deze 

materialen worden ter beschikking gesteld ten behoeve van projecten 

in ontwikkelingslanden. Afhankelijk van de draagkracht van de 

ontvangende instelling wordt in bepaalde gevallen een in verhouding 

geringe vergoeding voor de ter beschikking gestelde goederen in 

rekening gebracht. Deze vergoeding moet worden gezien als een 

bijdrage in de kosten van de Stichting. 

De stichting Medic is met ingang van 17 maart 2014 overeengekomen 

met de heer A. Kasangaki, dat de Stichting Medic de medicijnenstudie 

van de heer Kasangaki zal ondersteunen door middel van een jaarlijks 

rentevrije lening van €1750,- voor de maximale duur van 5 jaren. De 

lening moet in 10 jaarlijkse termijnen van €875,- worden terugbetaald 

na afronding van de studie. Er is een garantie afgegeven dor EMESCO 

foundation in geval de heer Kasangaki de aflossingsverplichting niet 

nakomt. 

 

 
Nkhoma Hospital Malawi 

 

 4.2.Kengetallen 

 

Uit het advies van de commissie Vermogensnormering Goede Doelen 

komt onder meer naar voren dat fondswervende instellingen een beleid 

dienen te voeren dat leidt tot de meest efficiënte aanwending van de 

door hen verkregen middelen voor het verwezenlijken van hun 

doelstellingen, waarbij gestreefd wordt naar continuïteit en minimale 



kosten voor uitvoering en beheer. Vermogensvorming mag derhalve 

geen doel op zich zijn. 

Op basis van het continuïteitsbeginsel kunnen fondswervende 

instellingen echter een buffer vormen ter dekking van toekomstige 

exploitatiekosten. De omvang van een dergelijke buffer zou maximaal 

1 tot 1,5 maal de kosten dienen te bedragen. 

De buffer van Stichting Medic bedraagt 0,77 maal de kosten (in 2017 

was dit 0,9) en blijft derhalve onder het gestelde maximum  

 

4.3 Sponsoren 

 

Ook in 2018 hebben wij weer van een aantal instellingen en goede 

doelen organisaties financiële steun gekregen. Zie hiervoor ook onze 

website www.medic.nl . Wij zijn al deze organisaties dankbaar voor hun 

steun die ons in staat stelt de vele aanvragen voor hulp die wij krijgen 

te blijven honoreren.  

 

 5. PR & Communicatie 

 

Het afgelopen jaar is weer meer aandacht 

besteed aan onze “PR”. 

Doelstelling is om bij onze doelgroep van 

tropenartsen en stichtingen nog meer 

bekendheid te krijgen en tevens de 

ziekenhuizen en instellingen in de zorg 

ons bestaan kenbaar te maken. 

Medic was aanwezig op de tropenartsen 

carrièredag in Amsterdam met een 

presentatie en een stand en o.a. op de T-

week van de Universiteit Twente. Ook in 

2019 staan weer diverse presentaties op 

de rol. 

De ambassadeurs van Stichting Medic 

waren ook in 2018 actief in het benaderen 

van ziekenhuizen en instellingen in de 

zorg en dat resulteerde in de aanzet tot 

een aantal convenanten die in 2018 en 

2019 zijn of worden afgesloten voor de 

levering van te doneren apparatuur en 

goederen. 
Apparatuur wordt nagekeken 

En gerepareerd 

 

 

http://www.medic.nl/


6.Organisatie  

 

Medic is een 100% ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie. Per ultimo 

2018 waren er 95 personen actief. De onvermoeibare inzet en 

gedrevenheid op al die dins- en donderdagen maakt Medic tot die 

unieke stichting die wij al meer dan vijfendertig jaar zijn. 

Onze vrijwilligers hebben een brede achtergrond, o.a. medisch, 

technisch, financieel, administratief en management. Hierdoor 

onderscheidt Medic zich van vele andere vrijwilligersorganisaties. Bij 

een omvangrijke organisatie als Medic, met een grote verscheidenheid 

aan taken, is het noodzakelijk om structuur met de daarbij behorende 

processen aan te brengen. Vrijwillig betekent daarom niet vrijblijvend, 

maar tegelijkertijd moet de organisatie zo plat mogelijk gehouden 

worden. Een aantal bestuursleden zijn tegelijkertijd coördinatoren van 

de verschillende afdelingen.  

 Het bestuur van de Stichting Medic was in 2018 als volgt 

samengesteld: 

 

Voorzitter:     Carel de Bos     

Secretaris:     Bert Kroese 

Penningmeester:    Maurits van Binsbergen 

Medische zaken:    Govert van Nieuwenhuyzen 

Werkplaats:      Gerard Kroese 

Bedrijfsonderhoud en 

Logistiek:      Jaap Weppelman 

ICT, Inkoop en sponsoring : Jan Haasjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Het Wagagai Health Centre in Oeganda heeft 
het echo-apparaat van Medic in goede orde ontvangen en in gebruik genomen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Johannes Bosboomstraat 29 
7312 LM Apeldoorn 
 
Telefoon: 055 3558358 
Fax: 055 3558338 
Email: info@medic.nl 
www.medic.nl 

Stichting Medic 

Medic is een vrijwilligersorganisatie die medische 

hulpgoederen en diensten helpt te verstrekken aan mensen in 

economisch achtergebleven gebieden ongeacht ras, geloof of 

ideologie.  

Jaarlijks worden er rond 150 projecten gerealiseerd. Er wordt op 

toegezien dat de goederen terecht komen bij de doelgroep van 

Medic, de noodlijdende bevolking.  

 

Er worden betrekkingen onderhouden met Nederlandse- en 

autochtone werkers in het veld op vele plaatsen in de wereld: 

Afrika, Oost-Europa, Azië, en Zuid- en Midden Amerika.   
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