Jaarverslag 2021

1 tweede leven
Geef apparatuur een

1. Voorwoord
2021 Was opnieuw een Coronajaar waar Stichting Medic voorzichtig
moest opereren. Lockdowns, pieken en dalen in de
besmettingscijfers beïnvloedden onze hulpverlening. Toch konden wij
door het jaar heen hulp blijven bieden aan vele projecten waarvan u
verderop in dit verslag een aantal voorbeelden ziet. Dank zijn wij
verschuldigd aan onze sponsoren die ons in deze moeilijke tijden niet
in de steek lieten. Zowel van de kant van de ziekenhuizen,
zorginstellingen en zelfs particulieren mochten wij veel donaties
ontvangen in de vorm van apparatuur en goederen. Ook onze
financiële sponsoren bleven trouw en zorgden er voor dat Medic in
financiële zin goed door de crisis is gekomen. Wat voor ons ligt is wat
betreft Corona nog onzeker, maar wat wel duidelijk is dat Stichting
Medic gezond en wel in 2022 haar 40-jarig bestaan kan vieren en
met goede moed met haar 85 vrijwilligers door gaat met het
verlenen van hulp aan al die projecten in “low budget” landen waar
onze hulp nog steeds hard nodig is. Op onze website www.medic.nl
staat op de home page onder “nieuws” een filmpje over 40 jaar
Medic. Wellicht dat het zien van dat filmpje inspirerend werkt om ook
een bijdrage te leveren aan het werk van onze stichting. Of dat nu
als sponsor is of het meewerken als vrijwilliger, uiteindelijk steunt
dat onze doelstelling “het verbeteren van de gezondheidszorg in
economisch achtergestelde gebieden in de wereld”.
Carel de Bos
Voorzitter
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2. Activiteiten

Aanbod
➢
➢
➢
➢

Vraag
➢

Donaties goederen
Financiële sponsoring
Reparatie apparatuur
Onderdeleninkoop

➢

➢

Afnemers
➢ tropenartsen
Tussenpartijen
➢ Stichtingen
➢ Serviceclubs
➢ Overige
Geheel of gedeeltelijk
financieren van projecten
➢ Steunfonds Medic

2.1. Oprichting Stichting en doelstelling
Op 3 februari 2021 bestond Stichting Medic 39 jaar. Op die datum 39
jaar geleden zag ”Stichting Medical Equipment Distribution and
Information Centre”, afgekort Stichting Medic het licht.
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 ontwikkelings-gebieden 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), A.
Fijnvandraat (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
Stichting Medic is een 100% ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie. Per ultimo 2021 waren er 81 personen actief.
Onze vrijwilligers hebben een brede achtergrond, o.a. medisch,
technisch,
financieel,
administratief
en
management.
Een
vrijwilligersorganisatie is, anders dan een bedrijf, niet gericht op
winstgevendheid. Maar dat betekent niet dat er geen structuur en
doelstellingen nodig zijn. Onze organisatie bestrijkt een totaal
spectrum van het ophalen van apparatuur en goederen met eigen
vrachtwagen bij de donoren, het repareren en opslaan ervan, het
uitvoeren van projecten door ervaren (oud) medici, en het “jungle
proof” verpakken van de apparatuur. Hierdoor onderscheidt Medic zich
van vele andere vrijwilligersorganisaties in deze sector. Door de 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.
Kenmerkend voor de vrijwilligers van Medic is de bereidheid om in te
springen daar waar het nodig is en tijdens de Corona pandemie werd
dat eens te meer duidelijk.
Dagelijks bestuur
Voorzitter
Penningmeester,Secret
aris
Algemene
Medische raad
zaken
PR &
Fin. Zaken
voorlichting
Secretaria Vrijwilligerszak
at
en
relatiebeh
eer

Bestuurslid
Medische
zaken
Kwaliteitsbe
waking
Medische- en
technische
apparatuur

Projectcoör
dinatie
Projectbege
leiding &
planning
Projectadmi
nisttratie

Bestuurslid

Bestuurslid

Metaalwerk
plaats

Inkoop

Tekenkame
r

ICT

Elektrowerk
plaats

Sponsoring

Bestuurslid
Beheer
gebouwen
en
Onderhoud
terreinen
gebouwen
en
terreinen
Timmerwer
kplaats

Transport &
logistiek

Laboratorium
Opslag
medische
goederen en
voorraadbehee
r

4

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.
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. Projectleiders zijn (oud) medici of verpleegkundigen
vaak met tropenervaring.
2.5. 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.
Een eigen vrachtwagen van Medic rijdt
wekelijks door Nederland om de
aangeboden goederen op te halen.
Tijdens de Corona periode zijn extra
maatregelen genomen om besmetting te
voorkomen. Aanname en afgifte van
goederen vonden buiten plaats.
Bij binnenkomst van de goederen vindt
Gedoneerde echoapparatuur, getest
triage
plaats op technisch gebied en
en klaar voor verzending
medische
toepasbaarheid
in
ontwikkelingslanden. Mocht apparatuur niet meer te repareren zijn
dan slopen wij deze en sorteren afval als RVS, aluminium, koper,
printplaten etc. De opbrengst hiervan komt weer ten goede aan de
projecten.
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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 of bedrijf.
• Medic vrijwaart voor het gebruik van de apparatuur
• Het track record van Medic, met 40 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.
• Projectleiders zijn (oud) medici, vaak met tropenervaring zodat
de effectiviteit van de geboden hulp optimaal is.
• 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.
3. Covid-19 en Medic
2021 Was een jaar waarin ook Medic niet op volle kracht kon draaien.
De verschillende pieken in de besmettingen hebben bij Medic geleid
tot een aantal maatregelen. Beperkte opkomst van vrijwilligers,
verplichte
looprichtingen,
handen
wassen
en
ontsmetten,
mond/neuskapjes, groepjes van maximaal drie vrijwilligers, etc.
Aangezien het reizen bemoeilijkt werd, trof dit met name onze klanten
zoals tropenartsen en hulpverleners in ontwikkelingslanden. Dat had
dan ook tot gevolg dat het aantal aanvragen voor hulp afnam, maar
gelukkig niet geheel opdroogde. Met de beperkte aanwezigheid van de
vrijwilligers kon toch nog voldoende werk verzet worden om aan de
aanvragen om hulp te voldoen.
4. Projecten
Een greep uit de vele projecten die wij ondanks de Corona crisis
konden uitvoeren. Het totaal aantal was minder dan in andere jaren,
maar toch nog 91
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Suriname

Bedankje uit Suriname
Hierbij laat stichting De Stem u bedanken voor
alle duurzame medische spullen wat wij van u
hebben ontvangen . De polikliniek is zeer blij met
de deze actie van Medic.

Tanzania

Deze voorhoofds-loep
bewijst goede diensten in
Tanzania.
Goed besteed geld van het
Professor Weve Fonds!
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Namibië

Deze twee Evita-beademingsapparaten
zijn weer terug bij Medic na (her)gebruik in de Covid-zorg in ons eigen
land. Ze worden met spoed klaar
gemaakt voor transport, omdat ze
kunnen meeliften met een speciale
vlucht naar Namibië waarmee door
Nederland
gedoneerde
doses
AstraZeneca-vaccin
worden
ingevlogen.

Voor transport worden de Evita's
vakkundig ingepakt zodat ze veilig
en schadevrij vervoerd kunnen
worden naar Namibië.
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Tanzania
Afgelopen mei tekende het Radboud UMC een convenant met
stichting Medic. Vanwege de Covid-pandemie gebeurde dat on-line.
Inmiddels heeft Medic vier oude OK-tafels en vijf OK-lampen van het
Radboud UMC opgehaald (foto). De tafels zijn zorgvuldig ontmanteld
en worden bij Medic geprepareerd voor hergebruik in het Kilimanjaro
Christian Medical Center (KCMC), een opleidingsziekenhuis in Moshi,
in het noorden van Tanzania waar het Radboud UMC al tientallen jaren
een samenwerkingsverband mee heeft.
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Een prachtige operatiemicroscoop,
maar de wielen zijn kapot. Wat doe
je dan? De werkplaats draait 2 paar
nieuwe wielen van nylon en zie
daar:
een
perfect
bruikbaar
apparaat.

Gambia

Transport naar Gambia: een Medic-verlostafel en een babyweegschaal
worden ingeladen.
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4.1. Projecten 2021 per land
Angola
Bosnië
Congo
Gambia
Ghana
Guinee
Kameroen
Kenia
Malawi
Mozambique
Namibië
Nederland
Nigeria
Oekraïne
Roemenië
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Suriname
Tanzania
Thailand
Zambia
Zimbabwe

3
1
2
3
10
3
3
2
12
2
1
6
3
1
2
4
1
9
8
9
1
3
2

Totaal

91

5. Donaties
Naast de donatie van apparatuur en goederen zijn wij ook zeer
gelukkig met een aantal sponsoren die ons financieel steunen. In
2021 mochten wij in totaal € 42.076,- aan giften ontvangen,
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waaronder MRC Holland Foundation (€20.000,-), en H. van Markus
(€5.000,-).
Hieronder zijn in een tabel de ziekenhuizen aangegeven die
apparatuur en goederen hebben gedoneerd.

Overzicht donaties 2021:
Ziekenhuizen:
Gelre
OLVG
St Antonius
Flevo
Rijnstate
Meander Medisch Centrum
Elkerliek
Maxima Medisch Centrum
AMC-UMC
LUMC
Radbound UMC
UMCU
Franciscus Gasthuis
Albert Schweitzer
Reinier de Graaf
Diakonessenhuis
IJsselland
Catharina
Medisch Centrum Leeuwarden
Alrijne
BovenIJ
Treant

Apeldoorn
Amsterdam
Nieuwegein
Almere
Arnhem
Amersfoort
Deurne
Eindhoven + Veldhoven
Amsterdam
Leiden
Nijmegen
Utrecht
Rotterdam
Dordrecht
Delft
Utrecht
Cappelle ad IJssel
Eindhoven
Leeuwarden
Leiderdorp
Amsterdam
Emmen

Ook ontvingen wij donaties van apparatuur en goederen van
zorginstellingen, industrie, huisartsen, fysiotherapie, klinieken,
tandartsen, GGD’s, Stichtingen, opleidingen en particulieren
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Wij zijn al onze donoren, groot en klein, dankbaar voor hun
betrokkenheid bij het werk wat wij doen. Zonder hen zou stichting
Medic niet kunnen bestaan. U helpt mee aan een gezondere en
betere wereld.

6. Financiële rapportage
De jaarrekening 2021 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)
Jaar 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

€
110.568

%
100,0%

€
78.585

%
100,0%

€
131.663

%
100,0%

1.866

1,7%

1.607

2,0%

2.848

2,2%

112.434

101,7%

80.192

102,0%

134.511

102,2%

Overige
bedrijfskosten
Som der kosten
(B)

103.478

93,6%

82.370

104,8%

128.242

97,4%

103.478

93,6%

82.370

104,8%

128.242

97,4%

Bedrijfsresultaat
(A-B)

8.956

8,1%

(2.178)

-2,8%

6.269

4,8%

Rentebaten
Rentelasten
Financieel
resultaat

(420)
0
(420)

-0,4%
0,0%
-0,4%

(174)
0
(174)

-0,2%
0,0%
-0,2%

(213)
0
(213)

-0,2%
0,0%
-0,2%

Afschrijvingen

8.536
(576)

7,7%
-0,5%

(2.351)
(611)

-3,0%
-0,8%

6.055
(966)

4,6%
-0,7%

Resultaat uit
gewone
bedrijfsuitoefening

Opbrengsten
projecten
Overige
opbrengsten
Bruto winst (A)

7.960

7,2%

(2.962)

-3,8%

5.089

3,9%

Buitengewone
lasten/baten

(13.163)

-11,9%

(1.126)

-1,4%

(3.175)

-2,4%

Resultaat

(5.203)

-4,7%

(4.088)

-5,2%

1.915

1,5%

Door beter inspelen op de pandemie door zowel Medic als de “klanten”
van Medic, stegen de opbrengsten met 40,7% in 2021 t.ov. 2020.
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Het aantal projecten was nog niet terug op het peil van voor de
pandemie. Veel van de tropenartsen die normaal gesproken vaak bij
ons om hulp vragen, konden nu ook niet reizen. Aangezien wij ook
slechts een beperkt aantal vrijwilligers konden inzetten, moesten wij
selectief zijn in het accepteren van het toch al geringere aantal
aanvragen voor hulp. Aan de uitgavenkant is derhalve zeer zorgvuldig
omgegaan met het accepteren van alleen direct noodzakelijke kosten
om de continuïteit van Medic te waarborgen. Het jaar werd afgesloten
met een verlies van €5203,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 geheel of gedeeltelijk
te financieren. In 2021 is €13.198,- vanuit het steunfonds
bijgesprongen in een aantal projecten.
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 €51.444,- De belangrijkste posten
waren de huur van het pand Bosboomstraat 25B, (€16.339,-) de
onderhoudskosten van het in eigendom zijnde pand Bosboomstraat 29
(€23.112,-) en de energiekosten (€4.374,-)

14

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 was 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 was
€15.000,- per jaar, te voldoen in maandelijkse termijnen. De
waarborgsom bedraagt €3750,De exploitatie- en machinekosten worden sterk beïnvloed door het
aantal uitgevoerde projecten. Door het beter inspelen op de pandemie
en een extra investering in de productie van de fixateur externe
(€26.726,-) vielen de projectkosten hoger uit dan in 2020 (€37.197,) Hieronder vallen naast de reparatiekosten van gedoneerde
apparatuur, de productiekosten van de aanpassing aan de OK tafels,
de OK lampen, de verlosbedden en de fixateur externe.
Tenslotte nog de kosten van de vrachtauto €3.521,- kantoorkosten
€4.031,en
algemene
kosten
€20.447,waaronder
kilometervergoeding, kantinekosten, administratiekosten en kosten
vrijwilligers.
Een
belangrijke
post
was
hier
oninbare
leningen/debiteuren van €11.534,Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het
boekjaar 2021 ten bedrage van €5202,- in mindering gebracht op de
overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
6.1. 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 fonds wervende
instellingen echter een buffer vormen ter dekking van toekomstige
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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 0,54 maal de kosten (in 2020
was dit 0,62) en blijft derhalve onder het gestelde maximum.
6.2. Bestemming resultaat
De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van april
2022.
Het bestuur stelt aan de bestuursvergadering, met betrekking tot het
resultaat over het boekjaar 2020 de volgende resultaatsbestemming
voor:
10% van het resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene reserve
en 90% van het resultaat wordt toegevoegd aan de
bestemmingsreserve.
Het voorstel is aangenomen.
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Stichting Medic
Medic is een vrijwilligersorganisatie die medische
hulpgoederen en diensten verstrekt aan zorginstellingen 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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