
 

  

 

Geef apparatuur een tweede leven 

     Jaarverslag 2017 



1. Voorwoord 

 

Afgelopen jaar bestond Stichting Medic 35 jaar. Wij hebben dat 

conform ons uitgangspunt, dat iedere euro zoveel mogelijk aan onze 

projecten wordt besteed, gevierd met een extra kopje koffie en een 

koekje.  

In dit kader willen wij in dit jaarverslag ook meer aandacht schenken 

aan het thema projecten dan in voorgaande jaren. Algemene 

informatie over onze stichting, zoals doelstelling en werkwijze, is in 

vorige verslagen uitgebreid aan de orde geweest en deze informatie is 

overigens ook op onze website te vinden. (www.medic.nl) 

Uiteraard blijft wel de financiële verantwoording een onderdeel van dit 

jaarverslag. 

Dan nu iets meer algemene informatie over de projecten van afgelopen 

jaar. Het aantal blijft stijgen. In 2017 hebben wij meer dan 200 

aanvragen voor hulp ontvangen uit meer dan 40 landen. Veel van deze 

aanvragen zijn beperkt van omvang, in de zin van gevraagde 

apparatuur. Maar ook dan zijn die vaak van groot belang voor de zorg 

die geboden kan worden. Een eenvoudige set voor oogoperaties kan 

velen voor blindheid behoeden. Een simpel maar robuust verlosbed en 

een echoapparaat kan een heel verschil maken met alleen de 

onderzoeksbank die daarvóór werd gebruikt. En zo zijn er vele 

voorbeelden. 

Onze aanwezigheid de afgelopen jaren op de carriëredag voor 

tropenartsen betaalt zich meer en meer uit in contacten en aanvragen 

om hulp. Facebook, website, ook deze media dragen bij aan onze 

bekendheid, wat zich vertaalt in meer vraag om hulp. 

Wel zullen wij selectief blijven omgaan met de aanvragen zodat de 

aangeboden hulp ook effectief is. 

ER zijn een aantal projecten van grotere omvang waar wij al meerdere 

jaren steun verlenen. Voorbeelden hiervan zijn een tweetal projecten in 

Oeganda. Eén in samenwerking met de Emesco Development 

Foundation in Kibaale District en één in Kumi in samenwerking met de 
stichting Orthopeden Overzee en Stichting Kyoga. Over Emesco vindt u 
informatie op onze website en verderop in dit verslag kunt u meer lezen over 
Kumi. 
Ten slotte een dankwoord voor onze sponsoren, groot en klein. Zonder hen en 
onze 90 vrijwilligers was er geen Stichting Medic. 
 
C.F.H. de Bos 

Voorzitter 
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http://www.medic.nl/


2. Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Medic heeft als doel de gezondheidszorg te verbeteren in 

economisch achtergestelde gebieden in de wereld. Wij doen dat door 

het verzamelen van apparatuur en goederen, gedoneerd door 

instellingen in de zorg in Nederland. Indien betaalbaar en mogelijk 

repareren wij de apparatuur en leveren de goederen aan veelal kleine 

ziekenhuizen en klinieken in die gebieden in de wereld waar de toegang 

tot de zorg verbetering behoeft. 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.  

 

    

2.1. Het aanbod  

 

Hoewel tegenwoordig ook veel via de website en email aangeboden 

wordt, speelt het secretariaat een grote rol. Dit is immers vaak het 

eerste contact tussen de aanbieder van goederen en Medic,  

Iedere maandagochtend zitten om negen uur de projectleiders, de 

coördinator logistiek, de coördinator technische zaken, het secretariaat, 

de ambassadeur en een delegatie van het bestuur bij elkaar. Hier 

worden de lopende projecten, nieuwe aanvragen en het aanbod van de 

te doneren goederen besproken. 

Belangrijk is zo goed mogelijk te kunnen inschatten wat de status van 

de gedoneerde apparatuur is. Vaak is het te kostbaar om de 

apparatuur te repareren en moeten wij het slopen en laten vernietigen. 

Dit brengt ook kosten met zich mee. Het selectieproces gaat in goed 

overleg met de donerende partij en gelukkig is er begrip voor dat niet 

alles bruikbaar is. 

 Donaties goederen 
 Financiële sponsoring 
 Reparatie apparatuur 
 Onderdeleninkoop 

Aanbod 

 Afnemers  
 tropenartsen 

 Tussenpartijen 
 Stichtingen 
 Serviceclubs 
 Overige 

 Geheel of gedeeltelijk  

    Financieren van 

    projecten 
 Steunfonds Medic 

Vraag 

 Afnemers  
 tropenartsen 

 Tussenpartijen 
 Stichtingen 
 Serviceclubs 
 Overige 

 Geheel of gedeeltelijk 
financieren van projecten 

 Steunfonds Medic 



  

De coördinator logistieke zaken gaat dan in overleg de planning maken 

voor het ophalen van de goederen. Wekelijks rijdt de Medic 

vrachtwagen door Nederland om echo’s, ok tafels, operatielampen, 

bloeddrukmeters, onderzoeksbanken, bewakingsmonitoren, 

verbandmiddelen en van allerlei andere apparatuur en goederen op te 

halen. 

Bij binnenkomst wordt 

bepaald wat de status van de 

apparatuur is en of eventuele 

reparatie nodig is. Ook de 

toepasbaarheid wordt door de 

medische staf nog eens 

beoordeeld. 

Na eventuele reparatie 

worden de goederen 

opgeslagen in ons magazijn 

en zijn beschikbaar voor de 

projecten. 

 

 

2.2. De aanvraag 

 

Na bespreking en acceptatie van een aanvraag in de 

maandagochtenvergadering, wordt een projectleider aangewezen die 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project. 

Hij of zij gaat in overleg met de aanvrager om zoveel mogelijk 

informatie te verzamelen zodat de aangeboden hulp ook effectief is. 

Het komt wel voor dat aanvragers enthousiast aan de hulpverlening 

willen beginnen zonder over de nodige kennis te beschikken wat voor 

de hulpzoekende van wezenlijk belang is. Een aantal van onze 

vrijwilligers heeft de nodige tropenervaring om juist daar dan 

ondersteuning te bieden. 

Is men het eens over de definitieve lijst van de te leveren goederen, 

dan worden deze door de projectleider verzameld en door de 

inpakafdeling zorgvuldig “jungleproof” verpakt. 

Onder de te leveren goederen zijn ook vaak onze “eigen” producten 

zoals de mechanisch te bedienen ok tafel, de mobiele LED OK lamp die 

bij stroomuitval nog tot 10 uur kan branden, het verlosbed en de 

externe fixateur. Stichting Medic is een niet-gesubsidieerde stichting 



zonder winstoogmerk. Wij hebben 

geen loonkosten omdat onze 

vrijwilligers zonder vergoeding werken. 

Om de continuïteit van de stichting 

veilig te stellen, vragen wij wel een 

vergoeding voor de te leveren 

goederen. Dit ter dekking van 

gemaakte kosten zoals aanschaf van 

materialen, huur en onderhoud van 

gebouwen, reparatiekosten van apparatuur, transportkosten(de Medic 

vrachtwagen) en administratieve kosten. 

Mede door financiële sponsoring van onze stichting kan deze bijdrage 

laag worden gehouden. 

 

3. Projecten 

 

Een aantal projecten zullen wij nu nader belichten. 

 

3.1.Kumi Hospitaal Oeganda 

 

Kumi hospitaal bij de 

stad Kumi in zuid-oost 

Oeganda is een 

districtsziekenhuis en 

bedient 7 districten met 

in totaal circa 2 miljoen 

inwoners. 

Het is een not-for-profit 

instelling, in 1929 

opgericht door 

anglicaanse 

missionarissen als een 

leprozen hospitaal. Ook 

nu nog is er een 

paviljoen waar melaatse 

patiënten verblijven. 

Melaatsheid veroorzaakt o.a. gevoelloosheid in handen en voeten 

waardoor gemakkelijk wondjes ontstaan die uiteindelijk tot afsterven 

van vingers, tenen en voeten leiden. 

Al heel lang heeft het ziekenhuis daarom een orthopedische werkplaats 

waar spalken, krukken, protheses en schoenaanpassingen worden 

gemaakt en ook een afdeling fysiotherapie. Beide zijn zeldzaam in 

derde wereld landen. 



In de jaren `70 was een Nederlandse arts, een lepraspecialist, 

geneesheer directeur van het ziekenhuis en hij heeft het toen 

omgevormd  naar een algemeen ziekenhuis met de volgende 

voorzieningen: moeder- en kindzorg, er worden 5 baby’s per dag 

geboren, oogheelkunde, vooral staaroperaties. Maar ook de zorg voor 

infectieziekten zoals malaria en ziekten door b.v. vitaminetekorten. Er 

worden veel kinderen behandeld. Ook is er een ambulante 

polikliniekzorg in de omliggende dorpen voor o.a. verlossingen, 

vaccinaties, HIV patiënten etc. Het hospitaal telt 300 bedden.  

Orthopedische chirurgie met behandeling en revalidatie van 

gehandicapten, waaronder klompvoetjes, polio, misvormingen en 

spasticiteit, de behandeling van fracturen, botontstekingen etc. is nog 

altijd een speerpunt van het ziekenhuis.  

Een ziektekostenverzekering kennen ze niet in Oeganda, dat betekent 

dat de toegang tot de zorg voor grote delen van de bevolking zeer 

beperkt is. Gelukkig is KUMI hospitaal een not-for-profit instelling, zij 

proberen alle patiënten te helpen.  

Omdat de Oegandese orthopedisch chirurg koos voor een privé praktijk 

viel er een deel van de inkomsten weg en dreigde het ziekenhuis failliet 

te gaan, salarissen konden niet betaald worden, medicijnen niet 

ingekocht etc. 

 

 
Renovatie en uitbreidingsplan Kumi Hospitaal 

 

Het ziekenhuis heeft toen hulp gevraagd aan de Werkgroep Orthopdie 

Overzee. Een onderdeel van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. 

Sindsdien gaat er drie maal per jaar een orthopedische missie naar toe. 

Bij de missie wordt nauw samengewerkt met de staf van het hospitaal 

en met jonge Oegandese orthopeden. Het gaat niet alleen over 



patiëntenzorg en operaties, maar ook over kennisoverdracht, 

bijscholing en in beperkte mate verbeteringen en aanvullingen op het 

instrumentarium. 

Het OK complex en de afdeling fysiotherapie zijn eigenlijk tot op de 

draad versleten. De plafonds lekken, een deel van de operatielampen 

doet het niet meer, de sterilisatiemachine is op, de OK-tafels zijn 

verroest en niet meer te verstellen. De röntgenfoto’s zijn van zeer 

matige kwaliteit. Instrumenten zijn beschadigd of werken slecht. De 

airco werkt niet meer. Het wassen van de afdekdoeken gebeurt met de 

hand en er is geen fatsoenlijk magazijn en geen recovery.  

 

Samen met de Werkgroep Orthopedie Overzee, Stichting Kyoga en een 

aantal sponsoren werkt Stichting Medic mee aan de renovatie en 

herinrichting van het OK-complex. Het project wordt uitgevoerd door 

lokale bedrijven met begeleiding van een Nederlandse ingenieur ter 

plaatse. 

Inmiddels is een van de artsen die in het ziekenhuis werkte in opleiding 

tot orthopedisch chirurg. 

Het plan is dat de renovatie en herinrichting in 2019 voltooid zal zijn.  

 

3.2. Een greep uit onze correspondentie 

 

Bericht uit Sierra leone 

 

Beste mensen, 

Hierbij wil ik jullie graag 

bedanken! 

Sinds enige tijd heb ik in 

Yele het materiaal voor 

een fixateur externe.  

Enkele keren heb ik 

overwogen om het te 

gebruiken bij een 

bepaalde fractuur, maar 

bij geen van de casussen 

was dit de beste 

oplossing. Erg vaak 

gebruik ik deze 

materialen dus niet. 

Tot gisteren Abdul, 11 

jaar, bij ons werd 

binnengebracht nadat hij met de motor waar hij achterop zat was 

gevallen. Zijn linker bovenarm was zwaar gewond: forse vleeswonden 

en minimaal 2 fracturen. 



Helaas geen Röntgenapparatuur in Yele, 

Hij kon zijn vingers nog wel bewegen en had ook gevoel in zijn gehele 

hand. 

Op de ok hebben we zijn wond verder geïnspecteerd en 

geopereerd. Gezien de twee instabiele fracturen (mogelijk ook nog 

een bij de elleboog, maar die kon ik klinisch niet precies lokaliseren) en 

de forse vleeswonden, heb ik besloten dat deze casus wel degelijk een 

indicatie heeft om de fixateur externe te gebruiken. 

Hartelijk dank voor het leveren van het materiaal en het geven van de 

juiste kennis en inzicht om het te gebruiken. 

 

Oekraïne 

 

Vandaag ontving ik vanuit het 

Oncologisch Ziekenhuis Kherson 

(Oekraïne) bijgevoegde foto van de 

probes die wij van u mochten 

ontvangen. De artsen zijn dolgelukkig dat 

de probes aansluiten en  functioneren. 

Namens de artsen van het Oncologisch 

Ziekenhuis Kherson, bedankt 

voor de probes! 

Met vriendelijke groet, 

 

Oeganda 

 

14 nov 2017: Goede middag Hierbij zouden wij jullie graag willen bedanken voor 
de levering van de OK tafel. Onze doctor en zijn team zijn er erg blij mee. 
Nogmaals bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zambia 

 

Op 15 aug werd er gebeld bij Medic. Een vraag of wij met 
spoed een fixateur konden leveren voor een patiëntje van 
een orthopeed in Zambia, die al 3 weken in het ziekenhuis lag 
met een beenfractuur. Ze hadden wel boorpennen, maar 
geen fixateur om het vast te zetten. 30 aug.: Hartelijke dank 
voor de zeer vlotte service! Zoals je in de bijlage ziet is de 
operatie ook al gedaan. Nu hopen op goede genezing. 
Hartelijke groet, 
 

 

 

 

4. Donoren  

 

In onderstaande tabel zijn de donoren van apparatuur en goederen 

aangegeven in alfabetische volgorde. Uit privacy overweging zijn 

namen van personen weggelaten. 

 

  
Arts 

Ede 
UMC Zh 

Houten/Utrecht 

ADRZ Zh 
Goes 

Jan van Kleef Ind 
  

Aldlan Arts 
Leeuwarden 

 Arts 
Nijmegen  

 
Evergem (B) 

Jeroen van 
Dordrecht 

Ind 
Den Haag 

Aller Zorg Zrg 
Lisse 

 
Arts 

Arnhem 

Alphega apothekers Apoth 
Apeldoorn 

Kameel fysio Fysio 
Zwolle 

Alzheimer RC St 
Amsterdam 

 
therap 

Middelharnis 

AMC Zh 
Amsterdam 

Kingloop St 
Vaassen 

Antonie van 
Leeuwenhoek 

Zh 
Amsterdam 

Lasik 
Oogcentrum 

Arts 
Nieuwleusen 

Antonius Zh 
Nieuwegein 

Laurentius  Zh 
Roermond 

Arts en Zorg Arts 
Den Haag 

LIAN St 
Almelo  

Arts 
Den Haag 

 
Vet 

Angerlo 

AstraZeneca St 
Zoetermeer 

Lifeline Zrg 
Assen 

Avans Hogesch Opl 
Breda 

LUMC Zh 
Leiden  

Arts 
Rotterdam 

 
Arts 

Eggelsbergen 

3 



Berg en Bos Arts 
Apeldoorn 

Maison Zrg 
Den Haag 

Bernhoven Zh 
Uden 

 
Arts 

  

Betuwe Wereldwijd( St 
Culenborg 

 
Arts 

Breda 

Blessue in Beeld Physio 
Haarlem 

Maxima MC Zh 
Veldhoven 

Bonaire Arts 
Amsterdam 

Meander MC Zh 
Amersfoort 

Bootvluchtelingen 
Stichting 

St 
Utrecht 

Med Centrum 
De Hoogte 

Arts 
Groningen  

Arts 
Groningen 

Medianova othoped 
Delft  

Verlos 
Venray 

Medic Capital 
Rent 

Ind 
Leiden 

Buurtzorg Zrg 
Papendrecht 

MediCruit Recruiter 
Ferwoude 

Buurtzorg Zrg 
Castricum 

 
Arts 

Ugchelen 

Carintreggeland Zrg 
Rijssen 

  
 

Catarina  Zh 
Eindhoven 

MTC Fysio 
Mijdrecht 

Chin Arts 
Den Haag 

Multi Fysio Fysio 
Leidschendam 

Compositie Arts 
Tilburg 

Nieuw 
Amstelrade 

Zrg 
Amsterdam 

Deventer Ziekenhuis Zh 
Deventer 

OLVG Arts 
Amsterdam  

fysio 
Apeldoorn 

OLVG Oost Arts 
Amsterdam  

Arts 
Heerde 

Ooster 
apotheek  

Apoth 
Apeldoorn 

Diakonessen Zh 

Utrecht 

Orthon. 
Praktijk 
Munninghoff 

tandarts 

Meppel 

Dierenarts praktijk Vet 
Zaltbommel 

orthopedium kliniek 
Delft 

Echo Centrum Zrg 
Amsterdam 

 
Fysio 

Made 

Eendracht Apoth 
Klundert 

 
Arts 

Bergeijk  
Arts 

Amstelveen 
Park 
Zuiderhout 

Zrg 
Teteringen 

Elkerliek Zh 
Deurne 

 
Arts 

Sint Anthonis 

Encare Arbo zorg arbo 
Maastricht 

 
Arts 

Breda 

Eramus Zh 
Rotterdam 

Pettersonde 
&Schellevis 

Arts 
Terborg 

EyeIci Ind 
Heemstede 

PPI  Paradon 
Hoorn  

Arts 
Haaksbergen 

 
Arts 

Cothen 

Firma Score Ind 
Tolbert 

 
Arts 

Arnhem 



 
Arts 

?? 
praktijk natuur 
geneeskunde 

Arts 
Abcoude 

Frankelandgroup Zrg 
Schiedam 

Radboud UMC Zh 
Nijmegen  

St 
Schagen 

Reinier de 
Graaf 

Zh 
Delft  

Arts 

Apeldoorn 

Residentie 
Wilgenhof vd 
griendt 

Zrg 

Eindhoven  
fysio 

Roden 
Rijnstate Zh 

Arnhem 

Fysio Maatwerk fysio Heeswijk 
Dinter 

Rivierenland  Zh 
Tiel  

Arts 
Rotterdam 

Rode Kruis St 
Den Haag  

Arts 
Culemborg 

 
Zrg 

Raalte 

Gambia Helpen St 
Voorschoten 

 
Zh 

Hardenberg 

GCA St 
Wageningen 

 
Arts 

Amersfoort 

Gelre Zh 
Apeldoorn 

Saxenburg Zh 
Hardenberg 

GeoCos Ind 
Apeldoorn 

SHL-groep groep 
Breda 

Gezond op Zuid Arts 
Rotterdam 

Spaarne 
Gasthuis 

Zh 
Haarlem 

Gezondheid voor 
Ouderen 

St 
Leiden 

St Antonis Zh 
Nieuwegein  

Par 
Rijswijk 

St Eardrop St 
Deurne  

Arts 
Leiderdorp 

St Franciscus Zh 
Rotterdam 

GRZ St Bergen op 
zoom 

St Jansdal Zh 
Harderwijk 

Haafglanden 
Medisch Centrum 

Zh 
Den Haag 

St Makiungu St Cappele ad 
Ijssel  

Par 
Lek 

St Oogzorg 
opticus 

Zh 
Amsterdam  

St 
Wurzburg (D) 

Stimag Ind 
Lisse  

tandarts 
  

Stopler Inst-
App 

Ind 
Alkmaar  

Arts 
  

Sunrise Ind 
Helmond 

Henry Schein  Ind 
Almere 

 
Artsen 

Woudenberg 

Hoog en Laag Arts Castricum 
(NH) 

TNO groep 
Den Haag 

HP prinsenpark Arts 
Apeldoorn 

Treant Zorg Zrg 
Emmen 

  
 

  
 

HSMF St 
Hillegom 

UVZ Uitv Zrg 
Hoogland  

Arts 
DenHaag 

Uw Zorg Zrg 
Utrecht 



Huisartsen praktijk 
de Trommel 

Arts 
Zwolle 

 
Arts 

Medenblik 

Huisartsen praktijk 
De Poort 

Arts 
Wageningen 

 
Arts 

Amersfoort 

Huisartsenpraktijk  Arts 
Rotterdam 

Vision Oog 
Amsterdam 

Huisartspost 
Eglantier 

Arts 
Apeldoorn 

Vraag&Aanbod 
Int. 

St 
Alphen (NB) 

Humantes Resorces Ind 
Amsterdam 

Vumc Zh 
Amsterdam 

IDA foundation Ind 
Amsterdam 

Waterland Zh 
Purmerend 

Ijsselland Zh Capell ad 
Ijssel 

Westfalen Ind 
Deventer 

Isala Zh 
Zwolle 

 
Arts 

Zutphen  
Hospice 

De Bilt 
Zeiss Group Ind 

Breda  
Arts 

Sneek 
Zorg van de 
Zaak 

Zrg 
Almere  

Arts 
Apeldoorn 

Zorgerf Buiten-
Land 

Zrg 
Putten 

    
  

Zuidwesthoek Verlos 
Hoogerheide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Aanvragen voor hulp 

 

In 2017 werden van de meer dan 200 aanvragen 139 in behandeling 

genomen. Voor een aantal projecten werd ook financiële steun 

verstrekt. Deze steun wordt alleen gegeven als zij bijdraagt aan een 

verbetering van de zorg in die gebieden waar de bevolking, hetzij door 

gebrek aan geld, hetzij door de slechte staat van het lokale ziekenhuis, 

moeilijk toegang tot die zorg heeft.  

In de volgende lijst worden de aantallen projecten per land 

aangegeven. 

 

 

Angola 1 Marokko 4 

Burkino Faso 3 Mongolie 1 

Cameroen 2 Myanmar 1 

Congo 7 Niger 1 

Ethiopie 2 Nigeria 4 

Gabon 1 Oeganda 7 

Gambia 10 Oekraine 2 

Gambia 13 Philippijnen 1 

Guinee 2 Roemenie 6 

Guinee Bisseau 1 Rwanda 5 

Haiti 1 Senegal 1 

Hongarije 1 Sierra Leone 11 

India 1 Soedan 1 

Indonesie 2 Sri Lanka 1 

Ivoorkust 1 Suriname 11 

Kameroen 2 Tanzania 7 

Kenia 4 Thailand 1 

Macedonie 1 Zambia 5 

Malawi 13 Dokters van de Wereld 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Financiële rapportage 

 

  6.1. Winst- en verliesrekening 

 

 Jaar 2017 Jaar 2016 Jaar 2015   

 € % € % € %     
Opbrengsten 

projecten 143.024  100,0% 140.575  100,0% 112.071  100,0%     
Overige 
opbrengsten 3.443  2,4% 1.851  1,3% 3.741  3,3%     

Bruto winst (A) 146.467  102,4% 142.426  101,3% 115.812  103,3%     

           

Overige 
bedrijfskosten 141.254  98,8% 120.283  85,6% 117.286  104,7%     
Som der kosten 

(B) 141.254  98,8% 120.283  85,6% 117.286  104,7%     

           

Bedrijfsresultaat 

(A-B) 5.213  3,6% 22.143  15,8% (1.474) -1,3%     

           

Rentebaten (308) -0,2% 8  0,0% 707  0,6%     

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

resultaat (308) -0,2% 8  0,0% 707  0,6%     

           

 4.905  3,4% 22.152  15,8% (767) -0,7%     

Afschrijvingen (1.290) -0,9% (1.317) -0,9% (1.282) -1,1%     

           

Resultaat uit 

gewone           

bedrijfsuitoefening 3.615  2,5% 20.835  14,8% (2.049) -1,8%     

           

Buitengewone 
lasten/baten (101) -0,1% (10.532) -7,5% (8.137) -7,3%     

           

Resultaat 3.514  2,5% 10.303  7,3% (10.186) -9,1%     

 

 

 

 

 

 



De opbrengsten zijn afgelopen jaar iets hoger in vergelijking met 2016. 

De kosten van externe projecten zijn gestegen, met name door 

financiering van enige projecten uit het bestemmingsfonds en de eigen 

productie van OK lampen. 

De huisvestingskosten zijn gedaald daar de dubbele huur van enige 

maanden in 2016, door de toenmalige verhuizing van een hal in 

Apeldoorn Noord naar een loods achter ons hoofdgebouw in 2017, niet 

meer aan de orde was.  

De overige kosten komen voort uit: 

 

 Huisvestingskosten: Verhuizing, 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 uitgebreide jaarrekening wordt samengesteld door Bureau Tijmen 

Kroes te Apeldoorn en is bij Stichting Medic ter inzage beschikbaar. 

 

 

 6.2.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 0,9 maal de kosten (in 2016 

was dit 0,68) en blijft derhalve onder het gestelde maximum  

 

 

 

 



7. Sponsoren 

 

Ook in 2017 hebben wij weer van een aantal instellingen en goede 

doelen organisaties financiële steun gekregen. 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. 

 

8.Organisatie  

 

Medic is een 100% ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie. Per ultimo 

2017 waren er 90 personen actief. 

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 2017 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 

 

 

 

 

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Penningmeester,Secretaris

Bestuurslid

Medische zaken

Kwaliteitsbewaking

Medische- en 
technische 
apparatuur

Laboratorium

Opslag medische 
goederen en 

voorraadbeheer

Projectcoördinatie

Projectbegeleiding & 
planning

Projectadministtratie

Bestuurslid 

Metaalwerkplaats

Tekenkamer

Elektrowerkplaats

Bestuurslid

Inkoop

ICT 

Sponsoring

Bestuurslid

Beheer gebouwen en 
terreinen

Onderhoud 
gebouwen en 

terreinen

Timmerwerkplaats

Transport & logistiek

Algemene zaken Medische raad

Fin. Zaken PR & voorlichting

Secretariaat Vrijwilligerszaken

relatiebeheer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

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

Stichting Medic 

Medic is een vrijwilligers organisatie die medische 

hulpgoederen en diensten helpt te verstrekken aan mensen in 

economisch achtergebleven gebieden ongeacht ras, geloof of 

ideologie.  

Jaarlijks worden er tussen de 100 en 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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