
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jaarverslag 2020 

Geef apparatuur een tweede leven 



1. Voorwoord 

 

2020 Was een bijzonder jaar! Begin maart overviel de Covid-19 

pandemie ook ons. Een week voor de “lock down” hadden wij als 

bestuur al besloten om tijdelijk de werkzaamheden in onze 

gebouwen te stoppen en de vrijwilligers te vragen om zoveel 

mogelijk vanuit huis te werken. Tegelijk kregen wij vragen van vele 

ziekenhuizen in Nederland of wij hen konden helpen met 

beademingsapparatuur, spuitpompen, mondkapjes etc. De 

omgekeerde wereld voor onze organisatie, maar dat hebben wij 

natuurlijk gedaan en een veertigtal beademingsapparaten, 

tientallen spuitpompen en zo’n 8000 mondkapjes vonden deze keer 

hun weg naar Nederlandse zorginstellingen in plaats van naar de 

gebruikelijke ziekenhuizen in den vreemde. Verderop in dit verslag 

treft u daar een aantal voorbeelden van aan. 

Tegen de zomer, toen het aantal besmettingen afnam, konden wij 

weer langzaam en voorzichtig opstarten. Een beperkt aantal 

mensen in de werkplaatsen en afdelingen, afstand houden, 

mondkapjes op, ontsmetten, handen wassen, allemaal regels waar 

iedereen zich goed aan hield. Dat was zeker nodig aangezien de 

gemiddelde leeftijd van onze 85 vrijwilligers ruim boven de 65 jaar 

ligt. Het aanbod van gedoneerde apparatuur bleef gelukkig 

aanhouden en met veel voorzorgsmaatregelen konden wij het 

vervoer regelen. Dank daarvoor aan de vele ziekenhuizen en 

zorginstellingen die in deze moeilijke tijd toch aan ons bleven 

denken. Het aantal aanvragen voor hulp nam af en ook omdat onze 

organisatie slechts op beperkte schaal opereerde, moesten wij 

selectief zijn in het bieden van hulp. Dat was niet altijd eenvoudig.  

Gelukkig lieten financiële sponsoren ons niet in de steek en door 

goed op de kosten te letten, konden wij het jaar afsluiten met 

slechts een gering verlies van  €4.088,- 

Onze financiële buffer is zodanig, dat met extra aandacht voor 

kostenbeheersing Medic ook de komende jaren nog vooruit kan. 

Het enthousiasme bij de vrijwilligers is er niet minder op geworden. 

En met de vaccinatie in het vooruitzicht is er weer licht aan het 

einde van de tunnel en kunnen wij weer hulp bieden aan de velen 

tropenartsen en vrijwilligers die vanuit al die landen een beroep op 

ons doen. 

 

 

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

Haasjes (ICT, Inkoop en sponsoring)  

In de bestuursvergadering van april 2020 is de heer Weppelman 

afgetreden en opgevolgd door de heer A. Fijnvandraat als 

bestuurslid voor gebouwen en logistiek 

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.   

 

 

 

 

➢ Donaties goederen 
➢ Financiële sponsoring 
➢ Reparatie apparatuur 
➢ Onderdeleninkoop 

Aanbod 

➢ tropenartsen 
➢ Tussenpartijen 

➢ Stichtingen 
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➢ Overige 
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➢ Steunfonds Medic 

Vraag 
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➢ Serviceclubs 
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➢ Geheel of gedeeltelijk 
financieren van projecten 

➢ Steunfonds Medic 



2.3. Organisatie  

 

Medic is een 100% ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie. Per 

ultimo 2020 waren er 85 personen actief. De onvermoeibare inzet 

en gedrevenheid van onze onbetaalde vrijwilligers maakt Medic tot 

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

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

technisch, financieel, administratief en management. 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. 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.  

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. 

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 

ziekenhuis in de binnenlanden van 

een “low budget” land te gebruiken.  

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: 

Een zending gedoneerde 

bloeddrukmeters is net bij Medic 

uitgeladen 



• 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 39 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 

 

Vanaf de lock-down in maart kregen wij veel vragen van 

ziekenhuizen in Nederland of wij nog beademingsapparatuur en 

mondkapjes beschikbaar hadden. Natuurlijk hielpen wij waar wij 

konden en de normaal gesproken aan ons gedoneerde apparatuur 

vond nu zijn weg terug naar de ziekenhuizen om de hoge nood een 

beetje te kunnen ledigen. Hieronder een aantal voorbeelden van 

onze hulp. 

 

Klik op onderstaande link (Ctr + klik) voor een artikel en filmpje 

over Medic in het dagblad De Stentor 

 

Medische apparaten voor ‘derde wereld’ via Apeldoorn weer even naar 
Nederlandse ziekenhuizen | Apeldoorn | destentor.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.destentor.nl/apeldoorn/medische-apparaten-voor-derde-wereld-via-apeldoorn-weer-even-naar-nederlandse-ziekenhuizen~a3b632eb/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/medische-apparaten-voor-derde-wereld-via-apeldoorn-weer-even-naar-nederlandse-ziekenhuizen~a3b632eb/


 

 

LUMC Leiden 

 

Op 27 maart kregen we de 

vraag om 10 oxylog 

beademingsapparaten te 

leveren. Onze chauffeurs zijn 

gaan rijden en hebben de 

apparatuur afgeleverd bij het 

ziekenhuis. Op de foto de heer 

R. Gips van het LUMC die de 

zaken in ontvangst neemt. 

Chapeau voor onze chauffeurs! 
 

 

Radboud UMC Nijmegen 

 

Overdracht van 25 spuitpompen aan het Radboud 

UMC in Nijmegen. ‘Thumbs up’ ook voor jullie, 

onmisbare zorgmedewerkers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoniusziekenhuis in Nieuwegein 

 

Ook het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein 

is blij met de aangeleverde mondkapjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Medic wordt de tweede vracht beademingsapparatuur ingeladen 

voor inzet bij de Corona-crisis. 

 

 

 

Huisartsen regio Apeldoorn 

 

 
 

De huisartsen in de regio Apeldoorn hadden nog maar voor 1 week 

mondkapjes. Onze donatie van 4000 stuks hielp ze even uit de 

brand. Ook het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn konden wij met een 

donatie van 4000 mondkapjes wat “lucht” geven. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spuitpompen en beademingsapparatuur klaar voor verzending 

naar een ziekenhuis  

 

 

 

4. Projecten 

 

 

Door de Corona pandemie werden in 2020 minder projecten 

uitgevoerd dan gewoonlijk. Hieronder volgen enkele voorbeelden. 

 

 

Ondanks de Corona-crisis 

gaat het 'gewone' werk ook 

door. Hier wordt een 

container voor Kameroen 

ingeladen door een van onze 

afnemers.. 

 

 

 

 



 

 

 

De zending voor het ziekenhuis in 

Kamhemba, Congo Kinshasa, is inmiddels 

aangekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Dunamai Medical 

Center in Burundi 

beschikt over 

onvoldoende medisch 

materiaal om het 

gemiddelde aantal van 

80 patiënten per dag 

goed te kunnen 

behandelen. Bijgaande 

bestellijst geeft aan 

wat er nodig is... 

 

 

 



Naast de donatie van apparatuur en goederen zijn wij ook zeer 

gelukkig met een aantal sponsoren die ons financieel steunen. In 

2020 mochten wij in totaal €31.408,- aan giften ontvangen, 

waaronder MRC Holland Foundation (€20.000,-), Stichting Noaber 

(€5.000) en H. van Markus (€5.000,-). 

Hieronder zijn in een tabel de ziekenhuizen aangegeven die 

apparatuur en goederen hebben gedoneerd. 

 

Overzicht donaties 2020: 

Ziekenhuizen: 

Gelre Apeldoorn 

OLVG Amsterdam 

St Antonius Nieuwegein 

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 

 



Ook ontvingen wij donaties van apparatuur en goederen van 

zorginstellingen, industrie, huisartsen, fysiotherapie, klinieken, 

tandartsen, GGD’s, Stichtingen, opleidingen en particulieren 

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. 

 

5. Financiële rapportage 

De jaarrekening 2020 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@medic.nl


5.1 Winst & verliesrekening 

 

Stichting Medic 
    

Winst- en Verliesrekening 
   

     

 
Jaar 2020 Jaar 2019 

 
€ % € % 

Opbrengsten 
projecten 

78.585 100% 131.663  100,0% 

Overige opbrengsten 1.607 2,0% 2.848  2,2% 

Bruto winst (A) 80.192 102% 134.511  102,2% 
 

    

Overige 
bedrijfskosten 

82.370 104,8% 128.242  97,4% 

Som der kosten (B) 82.370 104,8% 128.242  97,4% 
 

    

Bedrijfsresultaat (A-B) (2.178) -2,8% 6.269  4,8% 
 

    

Rentebaten (174) -0,2% (213) -0,2% 

Rentelasten 0 0% 0  0,0% 

Financieel resultaat (174) -0,2% (213) -0,2% 
 

    
 

(2.351) -3,0% 6.055  4,6% 

Afschrijvingen (611) -0,8% (966) -0,7% 
 

    

Resultaat uit gewone     

bedrijfsuitoefening (2.962) -3,8% 5.089  3,9% 
 

    

Buitengewone 
lasten/baten 

(1.126) -1,4% (3.175) -2,4% 

 
    

Resultaat (4.088) -5,2% 1.915  1,5% 

 



Door de Covid-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande lock-

down waren de opbrengsten in 2020 met 40,3% gedaald tov 2019. 

Het aantal projecten was ook beduidend minder dan in 2019. 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. 

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. 

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 €42.259,- De belangrijkste 

posten waren de huur van het pand Bosboomstraat 25B (€16.087), 

de onderhoudskosten van het in eigendom zijnde pand 

Bosboomstraat 29 (€14.241,-) en de energiekosten (€6.536,-)  

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. Aangezien het aantal projecten 

aanzienlijk lager uitviel door de Covid-19 pandemie, waren de 

projectkosten bijna de helft van die in 2019. €24.296,- ipv 

€47.862,- 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 €€4.181,-

kantoorkosten €4.402,-  en algemene kosten €8.358,- waaronder 

kilometervergoeding, kantinekosten, administratiekosten en 

kosten vrijwilligers. Deze laatste kostenpost was ook meer dan 

gehalveerd als gevolg van de lock-down. 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het 

boekjaar 2020 ten bedrage van €4.088,- in mindering gebracht op 

de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.  

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 0,62 maal de kosten (in 

2019 was dit 0,44) en blijft derhalve onder het gestelde maximum. 

 



 

 

 

 

5.3. Bestemming resultaat 

 

De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van april 

2020. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         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.   

 

 


