
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jaarverslag 2019 

Geef apparatuur een tweede leven 



1. Voorwoord 

 

2019 Was een goed jaar voor Medic. Niet alleen werden weer 

meer dan 150 projecten uitgevoerd in vele landen in de wereld, 

maar ook werd dit jaar een positief resultaat geboekt na 

belastingen van €1914,-. 2018 Werd afgesloten met een verlies 

van €21.187 en als Stichting zonder winstoogmerk is het toch 

zaak om over de lange termijn  levensvatbaar te blijven. Dit 

voorwoord wordt geschreven in een tijd dat het Covid-19 virus 

genadeloos toeslaat en derhalve is het moeilijk om een 

betrouwbare uitspraak te doen over de nabije toekomst. Begin 

maart 2020 is besloten om de werkzaamheden voor twee 

maanden te stoppen. In mei zijn wij weer op beperkte schaal aan 

het werk gegaan. Protocollen en spelregels zijn vastgesteld en 

noodzakelijk aangezien de gemiddelde leeftijd van onze 

vrijwilligers boven de 70 jaar ligt. Toch zijn wij niet pessimistisch. 

In de 38 jaar van ons bestaan hebben wij een geweldig team van 

rond de 90 vrijwilligers opgebouwd. De loyaliteit is groot. Ook is 

er door de jaren heen een netwerk, zowel aan de aanbodzijde van 

donateurs als aan de vraagzijde van tropenartsen en stichtingen 

ontstaan, die in deze moeizame tijd voldoende vertrouwen geeft 

dat de continuïteit van Stichting Medic niet in gevaar is. Wel is de 

verwachting dat 2020 afgesloten zal worden met een verlies. 

Onze financiële buffer is echter zodanig dat de stichting met de 

beperkte bezetting in de gebouwen en het vele thuiswerk van 

onze vrijwilligers het nog lang kan en wil volhouden. Daarbij 

hopen wij dat donateurs en sponsoren ons in deze moeilijke tijd 

blijven steunen. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.  

 

Carel de Bos 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Oprichting Stichting en doelstelling 

 

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. 

 

2.2. Het bestuur 

 

Het dagelijks bestuur werd 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). 

De overige leden van het bestuur worden gevormd door de heren 

G.M. van Nieuwenhuyzen (medische zaken en projectleiding), G. 

Kroese (werkplaatsen), J. Weppelman (gebouwen en logistiek) en 

J. Haasjes (ICT, Inkoop en sponsoring) 

Jaarlijks vinden tenminste drie bestuursvergaderingen plaats. 

De bestuursleden zijn frequent aanwezig tijdens de dagen dat 

Medic geopend is en zijn in feite “meewerkend voorman” voor 

hun aandachtsgebied.   
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2.3. Organisatie  

 

Medic is een 100% ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie. Per 

ultimo 2019 waren er 90 personen actief. De onvermoeibare inzet 

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

die unieke stichting die wij al meer dan achtendertig jaar zijn. 

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

technisch, financieel, administratief en management. Hierdoor 

onderscheidt Medic zich van vele andere vrijwilligersorganisaties 

in deze sector. 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.  
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2.4. Uitvoering 

 

Stichting Medic verzamelt apparatuur en goederen, gedoneerd 

door instellingen in de zorg in Nederland en levert deze aan veelal 

kleine ziekenhuizen en klinieken in ontwikkelingsgebieden. Door 

gebrek aan financiële middelen is de toegang tot de zorg voor 

mensen in deze gebieden vaak problematisch. Indien betaalbaar 

en mogelijk repareren wij de apparatuur zodat geen vuilnisbelt 

wordt geëxporteerd. Bij Stichting Medic werken een 90-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.  

Stichting Medic richt zich voornamelijk op deze directe individuele 

hulp en wil ook altijd contact hebben met de lokale artsen, 

verpleegkundigen en technici om goed te kunnen bepalen of de 

hulp ook effectief is.  

 

2.4.1.  Aanbod 

 

Teneinde de continuïteit van het 

aanbod zoveel mogelijk te 

waarborgen, worden convenanten 

met ziekenhuizen en instellingen 

afgesloten waarbij Stichting Medic 

als partner wordt aangewezen voor 

de te doneren apparatuur en 

goederen. In 2019 is o.a. een 

convenant getekend met het LUMC 

en het Albert Schweizer ziekenhuis. 

Een eigen vrachtwagen van Medic 

rijdt wekelijks door Nederland om de 

aangeboden goederen op te halen. In 

een wekelijkse vergadering van de 

projectleiders wordt ook het aanbod 

behandeld en bepaald wat wel of niet 

zinvol is om aan te nemen. De steeds 

mooiere, maar ook vaak meer 

ingewikkelde apparatuur, is niet altijd 

geschikt om in een eenvoudig ziekenhuis in de binnenlanden van 

een “low budget” land te gebruiken.  

Een OK lamp wordt ingeladen bij het 

Albert Schweizer ziekenhuis 



Ook is de reparatie van de aangeboden apparatuur soms te 

kostbaar. In samenwerking met een recycling bedrijf slopen wij 

dan deze apparatuur, sorteren het afval als RVS, koper, aluminium, 

printplaten etc. De opbrengst hiervan komt weer ten goede aan de 

projecten. 

Wat is het belang voor partijen om met Stichting Medic samen te 

werken: 

• De afgeschreven apparatuur en goederen kunnen planmatig 

worden opgehaald bij de instelling.  

• Medic vrijwaart voor het gebruik van de apparatuur 

• Het track record van Medic, met 38 jaar ervaring en meer 

dan 150 projecten per jaar, staat borg voor een goede 

bestemming van de gedoneerde goederen 

• Stichting Medic is een gecertificeerde ANBI instelling 

• De apparatuur wordt nagekeken en zo nodig gerepareerd, 

er wordt geen vuilnisbelt naar ontwikkelingslanden 

geëxporteerd. 

• Het ziekenhuis of instelling is duurzaam bezig en toont 

maatschappelijke verantwoordelijkheid door mee te helpen 

deze apparatuur een tweede leven te geven in gebieden 

waar hulp hard nodig is. 

 

 

Op 16 mei 2019 ondertekenden het Albert Schweitzer ziekenhuis en de stichting 

Medic een convenant aangaande de levering van (een deel van de) medische 

materialen die het ziekenhuis buiten gebruik stelt. 

 

 



3. Projecten 

 

 

In 2019 werden 166 projecten uitgevoerd in 35 landen. Hieronder 

volgen enkele voorbeelden. 

 

Hart voor Gambia: 

Stichting Hart voor Gambia 

ontfermt zich al geruime tijd over 

het grootste overheidsziekenhuis in 

Gambia. Bij Medic kon deze 

oogoperatiestoel worden 

aangeschaft zodat de gerenoveerde 

oogoperatiekamer nu voorzien is 

van zowel een operatiemicroscoop 

als van een goede behandelstoel: 

"The items sent are received, the 

couch is installed in the eye 

theatre. On behalf of the Eye Unit 

we express our sincere thanks to 

Hart For Gambia. We had difficulty 

in comfortably lying patients for 

surgery. Now this will help a lot 

during our eye surgeries. Thanks 

so much!" 

 

Sierra Leone:  

 

De pas aangeschafte fixateur externe van Medic, die door ons in 

eigen beheer wordt vervaardigd, wordt al veel gebruikt in het 

Makeni City Garden ziekenhuis, Sierra Leone. 



 

Malawi: 

 

Uit Malawi ontvingen we 

bijgevoegde foto van een 

ter plaatse samengestelde 

"video-TUR-toren".  

Het gaat om (van boven 

naar beneden): 

 

- TV scherm (in Malawi 

gevonden), 

- Image processor (Medic),  

- Bijpassende camera 

(Medic, aan de 

infuusstandaard)  

- Lichtbron (Medic), 

- Diathermie-apparaat 

(Medic), 

- Voetpedalen, 

stekkerdoos. 

 

 

 

Ecuador: 

De materialen van 

Medic vinden ook 

hun weg naar Latijns 

Amerika. Deze 

monitor is in goede 

staat aangekomen in 

Ecuador en 

functioneert goed. De 

eerste dag gelijk al 

dienst kunnen doen 

bij een patiënt met 

supraventriculaire 

tachycardie. 

 



 

Oeganda: 

Bericht van Stichting Barnabas: 

  

'We hebben bericht gehad uit het 

vluchtelingenkamp in Noord-Oeganda. De 

microscoop is in goede orde aangekomen en 

is al in gebruik”. 

 

 

 

 

 

 

Oeganda: In het najaar heeft een vertegenwoordiger van Medic 

na bijna 3 jaar weer een bezoek bracht aan Emesco in 

Karuguuza, Oeganda. In deze 3 jaar 

heeft Medic Emesco financieel 

ondersteund en allerlei goederen 

geleverd. O.a. mee gefinancierd bij 

de bouw van een OK. Van vitaal 

belang was daarbij de sponsoring 

van de studie van Andrew 

Kazangaki. Andrew is inmiddels 

afgestudeerd en het centrum in 

Karuguuza beschikt daarmee over 

een gekwalificeerde Medical Doctor 

naast een Clinical Officer op HBO-

niveau in de persoon van Harriet. 

Andrew heeft zich verplicht nog ten 

minste 3 jaar voor Emesco te blijven 

werken. Zelf zegt hij daarover dat 

zijn roots in Karuguuza liggen en dat 

hij hier zijn roeping heeft. Op de 

eerste foto zien we Andrew bij de 



uitreiking van zijn diploma, de tweede foto Harriet en Andrew in 

de OK. De laatste foto toont de voorbereidingen voor een 

operatie. 

 

In totaal werden 166 projecten uitgevoerd. 

Hieronder is het aantal projecten per land in 2019 aangegeven. 

 

Land # projecten Land # projecten 

Birma 1 Malawi 20 

Bosnië 1 Mali 1 

Burkina Fasso 4 Moldavië 1 

Burundi 2 Mozambique 7 

Congo 5 Nigeria 2 

Curaçao 1 Oeganda 6 

Ecuador 2 Oekraïne 4 

Ethiopië 1 Papua Nieuw G. 1 

Filippijnen 2 Roemenië 6 

Gambia 26 Rwanda 3 

Ghana 17 Senegal 1 

Guinee 1 Sierra Leone 10 

Hongarije 4 Suriname 1 

Indonesië 3 Tadzjikistan 4 

Kameroen 2 Tanzania 14 

Kenia 5 Oeganda 2 

Madagaskar 2 Zimbabwe 3 

  Zuid Soedan 1 
 



4. Donoren: 

In 2019 mochten wij weer van veel ziekenhuizen, klinieken, 

bedrijven en instellingen apparatuur en goederen ontvangen. Het 

is hartverwarmend om te ervaren dat veel medewerkers in de 

zorg betrokken zijn bij het wel en wee van hun medemens elders 

in de wereld. Ook particulieren weten ons te vinden met vaak 

ontroerende verhalen over hulpmiddelen die achterblijven na 

genezing, of in het slechte geval, overlijden van hun dierbaren. 

Naast de donatie van apparatuur en goederen zijn wij ook zeer 

gelukkig met een aantal sponsoren die ons financieel steunen. In 

2019 mochten wij in totaal €48.296,- aan giften ontvangen 

waaronder voor het 4e jaar in successie een gift van €25.000,- 

van MRC Holland Foundation. 

Wij zijn al onze donoren, groot en klein, dankbaar voor hun 

betrokkenheid bij het werk wat wij doen. Door hen kan Stichting 

Medic een steentje bijdragen aan een gezondere wereld. 

Hieronder zijn in een tabel de ziekenhuizen en instellingen 

aangegeven die apparatuur en goederen hebben gedoneerd. 

Overzicht donaties 2019: 

Ziekenhuizen: 

Gelre Apeldoorn 

OLVG Amsterdam 

St Antonius Nieuwegein 

Haaglanden Den Haag 

Flevo Almere 

Rijnstate Arnhem 

Meander Medisch Centrum Amersfoort 

Elkerliek Deurne 

Maxima Medisch Centrum Eindhoven + Veldhoven 

AMC-UMC Amsterdam 

LUMC Leiden 

Radbound UMC Nijmegen 

UMCU Utrecht 



Franciscus Gasthuis Rotterdam 

Albert Schweitzer Dordrecht 

Reinier de Graaf Delft 

Diakonessenhuis Utrecht 

IJsselland Cappelle ad IJssel 

Catharina Eindhoven 

Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden 

Alrijne Leiderdorp 

BovenIJ  Amsterdam 

Treant Emmen 

HMC Mijdrecht 

 

Klinieken: 

Executive Health Management Hoofddorp 

Flebologie  Terwolde 

Falck Amsterdam 

Brain Research Centre Amsterdam 

Da Vinci Geldrop 

Parnassia groep Oosterbeek 

LVR Kliniek Viersen (D) 

Brain Research Center Amsterdam 

Candel Orthomanuele Geneeskunde Dongen 

 

GGD-s: 

GGD Gelderland Zuid Nijmegen 

GGD Amsterdam Amsterdam 

 

Stichtingen: 

Help Gambia Helpen Leiderdorp 

WHOE Apeldoorn 

Happy Nurse Amsterdam 

De Rijnhoven Harmelen 



 

Industrieën: 

Medical Dynamics Nieuwegein 

Frame Offices Leiden 

MSFU "Sams" Utrecht 

Westfalen Gassen Deventer 

Supporting Healthecare Schiphol 

In2Med Barendrecht 

SUEZ Roosendaal 

Extend Care & Consultancy Ltd Dronten 

Survitec Safety Solutions Rotterdam 

World Servants Zwolle 

 

Opleidingen en-of instituten: 

Universiteit Utrecht 

ROC Venlo 

International School of Amsterdam Amsterdam 

Aventus Apeldoorn 

Pra Health sciences Groningen 

MSFU "Sams" Utrecht 

 

Zorginstellingen: 

Medical Management Consul. 
Amersfoort 

Hartekampgroep 
Heemstede 

Amerpoort  
Baarn 

Lijwiekstee 
Groningen 

Wijkteam spaarndammerstraat 
Amsterdam 

AxionContinu 
Utrecht 

FocusCura BV  
Driebergen-Rijsenburg 

 



 

5. 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 treft u een verkorte financiële rapportage aan. 

Voor meer informatie of het inzien van de uitgebreide 

jaarrekening kan contact worden opgenomen met Stichting Medic 

(info@medic.nl)  
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5.1 Winst & verliesrekening 

 

Stichting Medic 
    

Winst- en Verliesrekening 
   

     

 
Jaar 2019 Jaar 2018 

 
€ % € % 

Opbrengsten 
projecten 

131.663  100,0% 99.211  100,0% 

Overige opbrengsten 2.848  2,2% 3.751  3,8% 

Bruto winst (A) 134.511  102,2% 102.961  103,8% 
     

Overige 
bedrijfskosten 

128.242  97,4% 116.064  117,0% 

Som der kosten (B) 128.242  97,4% 116.064  117,0% 
     

Bedrijfsresultaat (A-B) 6.269  4,8% (13.102) -13,2% 
     

Rentebaten (213) -0,2% (244) -0,2% 

Rentelasten 0  0,0% 0  0,0% 

Financieel resultaat (213) -0,2% (244) -0,2% 
     

 
6.055  4,6% (13.346) -13,5% 

Afschrijvingen (966) -0,7% (1.467) -1,5% 
     

Resultaat uit gewone 
    

bedrijfsuitoefening 5.089  3,9% (14.813) -14,9% 
     

Buitengewone 
lasten/baten 

(3.175) -2,4% (6.373) -6,4% 

     

Resultaat 1.915  1,5% (21.185) -21,4% 



 

De opbrengsten zijn in 2019 gestegen in vergelijking met 2018. 

Het aantal projecten was iets minder dan in 2018. De gemiddelde 

opbrengst iets hoger.  In 2018 waren een aantal grotere 

projecten vertraagd of geannuleerd. 

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. Mocht de bijdrage een probleem zijn, dan kan 

Stichting Medic bij monde van het bestuur besluiten om het 

project vanuit het steunfonds te financieren. 

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.  

 

De huisvestingskosten bedroegen €55.435,- In 2019 is een 

dotatie onderhoudsvoorziening gebouwen gedaan van €19.380,- 

Met name schilderwerk en reparatie van de daken was 

noodzakelijk. 

Het hoofdgebouw Johannes Bosboomstraat 29 is in eigendom van 

de stichting en hypotheek vrij.  

Er is een huurcontract afgesloten voor het bedrijfspand, achter 

het hoofdgebouw, Johannes Bosboomstraat 25B te Apeldoorn 

voor opslag van goederen. 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,- 

De exploitatie- en machinekosten bedroegen €47.862,- Hieronder 

vallen de productiekosten van de aanpassing aan de OK tafels, de 

OK lampen, de verlosbedden en de fixateur externe. Daarnaast 

zijn de kosten van projecten €29.463,-en transportkosten 

€4.192,- de belangrijkste posten. 

Tenslotte nog de kosten van de vrachtauto €6.547,-

kantoorkosten €4.266,-  en algemene kosten €17.307,- 

waaronder kilometervergoeding, kantinekosten, 

administratiekosten en kosten vrijwilligers €4.875,-  

5.2.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 0,44 maal de kosten (in 

2018 was dit 0,77) en blijft derhalve onder het gestelde 

maximum. 

 

5.3. Bestemming resultaat 

 

Het bestuur stelt aan de bestuursvergadering, met betrekking tot 

het resultaat over het boekjaar 2019 de volgende 

resultaatsbestemming voor: 

10% van het resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene 

reserve en 90% van het resultaat wordt toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         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.   

 

 


