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Verslag van het Bestuur 
 
 
Het project is ook in 2016 zeer succesvol verlopen. De drie KNO-artsen die in november 
2015 officieel afgestudeerd zijn, zijn vol energie en passie aan de slag gegaan (eigenlijk 
gebleven) op de afdeling KNO van het KCMC. Zij hebben direct bij de start van hun 
carriere in overleg met het KCMC bestuur twee jonge basisartsen aangenomen voor de 
KNO-opleiding. Deze twee jonge KNO-artsen in opleiding zijn inmiddels alweer ruim een 
jaar bezig met hun opleiding en maken zeer goede vorderingen. Met ingang van 
september 2016 zijn er maar liefst zes eerstejaars KNO-artsen in opleiding begonnen, 
een aantal waarvan zowel de KNO-artsen in Moshi als het bestuur van AfriKNO zich 
afvraagt of dat niet te groot is om aan de minimum opleidingseisen van alle KNO-artsen 
in opleiding te kunnen voldoen. Gezamenlijk zal in 2017 nagedacht worden over een 
oplossing voor dit probleem. 
Dankzij de vele donaties is in 2016 verder gewerkt aan het verbeteren van het 
chirurgisch instrumentarium van de KNO-afdeling. Daarnaast zijn er goede gesprekken 
gevoerd met de ziekenhuisdirectie om te komen tot een situatie waarbij de KNO-
afdeling meer zelfvoorzienend wordt (zie ook verderop), zodat de KNO-afdeling niet 
meer afhankelijk is van AfriKNO voor het verkrijgen van bv specifieke chirurgische 
disposabels. Het vermogen dat AfriKNO inmiddels dankzij de vele donaties in combinatie 
met een goed financieel beleid heeft opgebouwd zal de komende jaren gebruikt worden 
om de afdeling verder te verbeteren. De opleiding heeft inmiddels redelijk vorm 
gekregen en ook op het gebied van apparatuur en instrumentarium is de afdeling op 
een zeker voor Tanzaniaanse begrippen acceptabel niveau. Dat neemt niet weg dat de 
huisvesting en inrichting van de afdeling (met name het eigen operatiekamercomplex en 
de polikliniek) toe zijn aan een grote opknapbeurt. Met de Tanzaniaanse KNO-artsen zijn 
de eerste gesprekken daarover reeds gevoerd, mede omdat AfriKNO de invulling en 
uitvoering hiervan zoveel mogelijk bij de lokale betrokkenen wil houden. Het komende 
jaar zullen deze plannen verder uitgewerkt worden, waarna gestart zal worden met de 
uitvoering. 
De afgelopen jaren hebben verschillende buitenlandse collega’s een bijdrage geleverd 
als vrijwilliger aan het bereiken van de doelstellingen. Drie van hen (prof. Gayle 
Woodson, USA, prof. Tom Robbins, USA, en dr. David Howard, UK) zijn zeer nauw 
betrokken bij het verder vorm krijgen van het project. Het verslag (in het Engels) dat 
gezamenlijk aan de ziekenhuisdirectie en alle anderen lokale betrokkenen is gestuurd is 
hieronder weergegeven. 
 
Report of the progress achieved over the past year by the ENT Department and 
academic training program at KCMC. This review covers the period during which three 
new ENT staff doctors have been added to expand the services and teaching program. 
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1. Academic program 
  
Three new ENT surgeons have been added to the staff of the department: Dr Peter 
Shija; Dr Desderius Chussi; and Dr Philbert Mtenga. Dr Shija has been designated the 
coordinator of the medical student and residency teaching program and represents the 
interests of the ENT group at the University College.  He has helped to compile a well 
organized curriculum for the ENT residents  as well as the medical students.   
There are two residents (Dr Gabriel and Dr Patrick) who have completed their basic 
science courses and are now entering the clinical phase of their training. Both of these 
individuals appear to be progressing well and have matured sufficiently to begin 
learning the clinical skills of ENT including basic surgery. 
 
Two new residents have been added to the roster (Dr Bernard Minja and Dr Dennis 
Katundu), both of whom are currently engaged in a basic science course before entering 
the clinical stage of training.  Both of these individuals have excellent communication 
skills while Dr Minja already has achieved excellent basic surgical techniques having 
previously served as an ENT registrar. 
 
It is our understanding that four additional individuals have been selected to enter the 
program to form the third tier of residency positions.  None of us have yet to meet these 
new candidates since they have very recently begun to take basic science courses at the 
University College. However, we do have some concerns about this last group. Firstly, it 
appears that the selection of them from the pool of applicants was not done in an 
ecumenical fashion.  For example, the ENT coordinator Dr Peter Sijha was not a 
participant in the process.  An additional concern is that the program is expanding too 
rapidly with regard to the total number of residents.  Currently, there are only three 
qualified local ENT teachers available, all of whom are junior in their career. If ENT 
residents are to become proficient and successful practitioners, it is critical that they 
have excellent clinical exposure and instruction, particularly in the operating room.  
 
2.  Clinical Services 
 
Within the past year, Dr Philbert Mtenga succeeded Dr Msaki as the Head of the ENT 
Department at KCMC, representing the department for hospital-based functions. In 
particular, Dr Philbert has worked with administration to develop a new algorithm for 
revenue flow and expenses. The expectation is for the ENT Department to have more 
input and self determination over the clinical enterprise, and hence incentive. Currently, 
it is too soon to assess whether this new strategy is advantageous. 
Having adequate equipment and supplies to properly manage patients continues to be a 
challenge.  However, new surgical instruments have been added to the operating 
theatre and improvements have been made.   
Within the past month there has been a movement to implement protocols for patients 
going to theater and thereby reduce morbidity and inefficiency.  The hospital is 
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fortunate to have the resource of a visiting anesthetist from the UK (Dr Ruth Tighe) who 
has demonstrated outstanding skills in working with multidisciplinary teams for 
activating such protocols. For the ENT service this program could not come at a better 
time because of the apparent high incidence of mortality for children undergoing 
routine ENT procedures. 
 
Finally, the visiting ENT consultants wish to express serious concern over the pattern of 
surgeries being performed at KCMC.  Currently, there exists a dominance of patients 
having adenoidectomy and tonsillectomy (T&A).  While this procedure is commonly 
performed at any ENT center, it should not dominate to the degree we have observed, 
specifically around 90%.  There are many other types of surgery necessary to cover the 
needs of ENT patients but very few of them are being done at KCMC.  We are concerned 
that this disproportion of T&A, being elective and quick to perform, may be influenced 
by financial return to both the hospital and the surgeon.  
 
3. Research 
 
To improve the knowledge of diseases encountered at KCMC, several efforts have been 
initiated with participation of local and international students, and faculty.  Specifically, 
medical students from Radboudumc Nijmegen have become involved, one of whom has 
written a case report recently published. Another student compared conventional 
dissection technique for tonsillectomy with the Sluder technique, the results of which 
have been compiled and reviewed. In early 2017, another student is scheduled to 
review the airway and digestive tract foreign bodies referred to KCMC. In addition to the 
students, Dr Chussi has written his dissertation outlining a registry for head and neck 
cancers at KCMC. Also, he is conducting a prospective study on head and neck cancer at 
Bugando, Muhimbili and KCMC (made possible by a grant from Duke University). Based 
on the retrospective database compiled, a study has been designed to evaluate the 
incidence of HPV-related head and neck cancers in Tanzania. An additional goal for Dr 
Chussi is to earn a PhD degree by using the research data to write a thesis for 
submission to his sponsoring institution, Radboudumc. 
 
Dankzij al deze verbeteringen krijgen steeds meer Tanzanianen de KNO-zorg die zij zo 
hard nodig hebben. Voor Stichting AfriKNO is er nog veel werk te verzetten om al deze 
verbeteringen te consolideren en om ook in andere delen van Tanzania en Afrika te 
zorgen voor goede en voor iedereen bereikbare KNO-zorg. 
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Voorgeschiedenis en algemene doelstellingen Stichting AfriKNO 
 
 
Stichting AfriKNO is ontstaan in 2010 uit de voorliefde van de leden van AfriKNO voor 
het Afrikaanse continent en de wens om een beheersbare, overzichtelijke en vooral 
langdurige bijdrage te leveren aan de levensstandaard van de Afrikanen. Het 
uitgangspunt van stichting AfriKNO heeft enkel en alleen een humanitaire grondslag. 
 
Het doel van stichting AfriKNO: Het structureel en voor langere termijn stimuleren, 
ondersteunen, onderwijzen en zodanig verbeteren van de Keel-, Neus- en Oorheelkunde 
op het Afrikaanse continent dat uiteindelijk de Keel-, Neus- en Oorheelkunde een niveau 
bereikt gelijk aan het niveau in Westerse landen. 
 

 
 
De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts 
door: 
a. Het focussen op één of enkele specifieke en bereidwillige KNO afdelingen op het 
Afrikaanse continent om op beheersbare manier haar doel te bereiken. 
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b. Het frequent bezoeken van de KNO-artsen van de onder a. genoemde KNO afdelingen 
om samen patiënten te zien en behandelen. 
c. Het uitrusten van de onder a. genoemde KNO afdelingen met ontbrekende middelen, 
apparatuur, instrumentarium, e.d. evenals het onderhoud hiervan. 
d. Het ondersteunen en opleiden van lokale KNO-artsen in opleiding door het creëren 
en/of verschaffen van de benodigde middelen, omstandigheden en/of kennis. 
e. Het binden van de mede door Stichting AfriKNO opgeleide KNO-specialisten aan het 
doelgebied om de continuïteit van zorg en onderwijs ook voor de toekomst te 
waarborgen. 
f. Het ondersteunen en gezamenlijk doen van lokaal wetenschappelijk onderzoek door 
het creëren en/of verschaffen van de benodigde middelen, omstandigheden en/of 
kennis. 
g. Het laten committeren van de lokale zorginstellingen aan het doel door 
samenwerking en het verschaffen van beschikbare middelen. 
h. Het doel te laten aansluiten op een relevante en daardoor een haalbaar/betaalbaar 
niveau van lokale zorg, opleiding en onderzoek. 
i. Het verkrijgen van vermogen om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken. 
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Huidige Project: “Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), 
Moshi, Tanzania” 
 
 
Ondanks dat Afrika een grillig continent is waar gemaakte afspraken niet altijd nageleefd 
worden is ook in 2016 gebleken dat het project KCMC een juiste keus was en er goede 
vorderingen gemaakt werden. 

 

Achtergrond: 
De stichting AfriKNO vestigt haar aandacht op de KNO-afdeling van het KCMC in Moshi 
Tanzania. Hoewel het KCMC van oorsprong een kerkelijke achtergrond heeft en er 
verschillende godsdienstige groepen verbonden zijn aan het ziekenhuis bestaat er geen 
enkele (godsdienstige) relatie hierbij met AfriKNO. Zoals eerder aangegeven is het een 
puur humanitaire relatie. 
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Het KCMC is gekozen omdat: 
 

1. zij heeft aangetoond ook een structurele en positieve bijdrage te willen en 
kunnen leveren; 

2. er een echte urgente noodzaak bestaat om hier hulp te bieden (zie verder 
toelichting hieronder); 

3. het effect van de hulp die AfriKNO hier kan geven, grote (positieve) gevolgen 
heeft voor (veel) Tanzanianen; 

4. de infrastructuur van zowel het ziekenhuis als de omgeving aan alle 
voorwaarden voldoet om op efficiënte wijze hulp te kunnen bieden. 

 
Het KCMC is een groot verwijzings- en opleidingsziekenhuis gelegen iets buiten de stad 
Moshi aan de voet van de Kilimanjaro. Het KCMC is veruit het grootste 
opleidingsziekenhuis van Noord Tanzania en heeft een verzorgingsgebied van meer dan 
11 miljoen Tanzanianen en beschikt over 450 bedden. Vrijwel alle medisch specialismen 
zijn vertegenwoordigd in het KCMC, maar de bezetting is niet op alle afdelingen even 
goed.  
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Doelstellingen en resultaten 2016 
 
 
AfriKNO had zich de volgende doelstellingen gesteld voor 2016: 

• Samen met de nieuwe KNO-artsen bouwen aan de lokale opleiding tot KNO-arts, 
zodat zij deze uiteindelijk helemaal zelfstandig kunnen verzorgen. 

• Verder opzetten wetenschappelijk onderzoek in het KCMC (iets wat onmisbaar is 
om de lokale KNO verder te ontwikkelen). 

• Verder uitbreiden van de middelen op de polikliniek en operatiekamers van de 
KNO-afdeling. 

• Aanvragen subsidies specifiek voor wetenschappelijk onderzoek. 
• Sturen van teams van Westerse supervisoren om met name complexe patiënten 

samen te opereren. 
• Verder uitbreiden en consolideren van materiële en financiële donaties.     

Behaalde resultaten 2016: 
• De lokale opleiding tot KNO-arts heeft verder gestalte gekregen. Er zijn inmiddels 

twee tweedejaars KNO-artsen in opleiding en maar liefst zes eerstejaars. Dr. P. 
Shija speelt een belangrijke rol bij het overige onderwijs. Hij heeft nauw contact 
met de medische faculteit van de Tumaini universiteit en coördineert het 
studenten- en coassistentenonderwijs.  

• Dr. D. Chussi is ingeschreven als PhD student aan het Radboudumc. Zijn 
onderzoek krijgt langzaam meer vorm. Eerste gezamenlijke artikel is in 2016  
gepubliceerd in een internationaal peer reviewed tijdschrift. 

• Ook in 2016 is er weer nieuw instrumentarium gedoneerd voor de 
operatiekamer. Daarnaast zijn verschillende flexibele scopen voor de polikliniek 
geleverd. 

• Er is in totaal ruim 12.000 euro door het Radboudumc gedoneerd om het 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. 

• Verschillende teams hebben het KCMC bezocht en gesuperviseerd bij operaties 
en meer complexe ingrepen uitgevoerd geassisteerd door de Tanzaniaanse KNO-
artsen. 

• Naast de vele materiële donaties heeft AfriKNO in 2016 ruim 40.000 euro 
gedoneerd gekregen. 
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Conclusie: De doelstellingen van het project Huidige Project: “Kilimanjaro Christian 
Medical Centre (KCMC), Moshi, Tanzania” zijn in 2015 reeds behaald. De KNO-afdeling 
van het KCMC heeft eindelijk weer volwaardige KNO-artsen. Deze KNO-artsen zijn in 
staat om zelfstandig goede lokale, consistente KNO-zorg te leveren. Stichting AfriKNO 
heeft zich in 2016 gericht op het consolideren van de behaalde resultaten en het samen 
met de lokale KNO-artsen verder inrichten van de lokale opleiding tot KNO-arts. 
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Doelstellingen 2017 
 

• Verder verbeteren van lokale opleiding tot KNO-arts. 
• Start uitvoering wetenschappelijk onderzoek in het KCMC. 
• Renoveren van het operatiekamercomplex, de polikliniek en de opnameafdeling. 
• Sturen van teams van Westerse supervisoren om met name complexe patiënten 

samen te opereren. 
• Verder uitbreiden en consolideren van materiële en financiële donaties.   
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE  
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur van Stichting afriKNO 

Wij hebben de in dit jaarverslag op bladzijde 13 tot en met bladzijde 25 
opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting afriKNO te Nijmegen beoordeeld. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en staat van 
baten en lasten over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming 
met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet 
op pagina 19 en 20 in de toelichting van de jaarrekening. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de 
jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling 
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit 
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 
wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te 
concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat. 
 
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 
resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde 
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 
het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van 
cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren 
van de verkregen informatie. 
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn 
aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht 
verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. 
Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 
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Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij 
zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting afriKNO per 
31 december 2016 en van het exploitatieresultaat over 2016 in 
overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven 
grondslagen, zoals uiteengezet op pagina 19 en 20 in de toelichting van de 
jaarrekening. 
 
 
Cuijk, 28 februari 2018 
 
 
FreshFinance 
 
 
 
 
w.g. drs. J.W.M. Peeters RA
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Algemene gegevens 
 
 
Statutaire naam:  Stichting AfriKNO 
 
Adres:    Groesbeekseweg 214, 6523 PE, Nijmegen, Nederland  

Email:    info@afrikno.nl 

Website:   www.afrikno.nl   

Rechtsvorm:   Stichting 
 
Datum oprichting:  27 oktober 2010 
 
Doelstelling: Het structureel en voor langere termijn stimuleren, 

ondersteunen, onderwijzen en zodanig verbeteren van de 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde op het Afrikaanse continent 
dat uiteindelijk de Keel-, Neus- en Oorheelkunde een 
niveau bereikt gelijk aan het niveau in Westerse landen. 

 
Bestuur:  

• Dr. N. van Heerbeek  Voorzitter 
• Dhr. J-S.P. van Linder  Penningmeester 
• Dr. R.J.E. Pennings  Secretaris 

 
Fiscale status stichting: Met ingang van 27 oktober 2010 voldoet de stichting aan 

de bepalingen voor een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). De beschikking hiervoor is op 2 maart 2011 onder 
nummer 77 620 afgegeven.  

 
Fiscaal nummer: 8231.45.207 
 
Beloningsbeleid: In principe bestaat er geen beloningsbeleid anders dan 

eventuele vergoedingen voor gemaakte (on)kosten die 
direct of indirect met de (algemene) AfriKNO 
doelstellingen te maken hebben.  

 
Rekeningnummer: Triodos bank NL53 TRIO 0 198.3951.24 
 (SWIFT/BIC: TRIONL2U) 
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Balans per 31 december 2016 
(bedragen in euro’s na resultaatbestemming) 
 

2016    2015 
A c t i v a    
 
Vaste activa    
Materiële vaste activa  52.285      47.766 
 
Vlottende activa 
Overige vorderingen   45.237       1.250 
Liquide middelen  44.406                 91.375 
   89.643      92.625 
         
                 141.928    140.391 
 
 
P a s s i v a 
 
Kapitaal     141.827   140.366 
 
Vlottende passiva 
Overige kortlopende schulden        102   25 
      
      141.928   140.391 
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Staat van Baten en Lasten over 2016     
(bedragen in euro's)      
       

 
 

2016 2015
B a t e n
Subsidie Achmea Foundation 6.750 -         
Donaties particulieren 3.430 3.150      
Donaties bedrijven en instellingen 32.050 57.253    
Donaties Medische apparartuur -         -         
Totaal Baten 42.230       60.403    

La s t e n
Middelen
Afschrijvingskosten 15.110 39.909    
Hulpmiddelen 790 549         

15.900       40.458    
Activiteiten
Recidence fees 20.620 5.000      
Reiskosten AIO's -         145         
Cursuskosten AIO' s 321 -         
Dissertation expenses 63 -         
Transport/opslagkosten medische -         
apparatuur -         407         

21.004       5.552      
Overhead (Nederland)
Reis en verblijfkosten KNO specialisten 2.908 4.603      
Bank-en provisiekosten 232 156         
Drukwerk/ kantoorkosten 536 -         
Vergaderkosten 189 -         
Fondsenwerving -         4.598      

3.865         9.357      

Totaal Lasten 40.769       55.367    

Exploitatieresultaat 1.461         5.036      
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 
Informatie over de rechtspersoon 
 
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting afriKNO is feitelijk en statutair gevestigd op de Groesbeekseweg 214, 6523 PE 
te Nijmegen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 51195321. 
 
Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting afriKNO bestaan voornamelijk uit het structureel en voor 
langere termijn stimuleren, ondersteunen, onderwijzen en zodanig verbeteren van de 
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde op het Afrikaanse continent dat uiteindelijk de Keel-, 
Neus- en Oorheelkunde een niveau bereikt gelijk aan het niveau in Westerse landen. 
 
Grondslagen voor waardering Activa en Passiva 
 
Algemeen 
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens eigen grondslagen. De jaarrekening 
is opgesteld in euro’s, de functionele en presentatie valuta van de stichting.  
 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs.  
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven en opzichte van het voorgaand jaar. 
 
Vreemde valuta 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening 
verwerkt tegen de koers op transactiedatum. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Baten uit eigen fondsenwerving en overige baten 
De verantwoording van baten uit eigen fondsenwerving en overige baten geschiedt op 
basis van kasstelsel. 
 
Lasten besteed aan de doelstellingen 
De verantwoording van lasten verband houdend met de doelstelling van de stichting 
geschiedt op basis van kasstelsel. 
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Toelichting op de balans 
 
Materiële vaste activa 
 

 
 
 

2016 2015
Boekwaarde per 01-01

Aanschafwaarde
Aanschaf 2011 13.451 13.451
Aanschaf 2013 56.886 56.886
Aanschaf 2014 43.880 43.880
Aanschaf 2015 11.038

125.256 114.217

Cumulatieve afschrijving -77.490 -37.581 
47.766 76.637

Investeringen
Apparatuur 19.629 11.038

Reserve onderdelen 0 0
19.629 11.038

Afschrijving lopend boekjaar
Aanschaf 2011 1.623 2.690
Aanschaf 2013 0 28.443
Aanschaf 2014 8.776 8.776
Aanschaf 2015 2.208 0
Aanschaf 2016 2.503

15.110 39.909

Boekwaarde per 31-12
Aanschaf 2011 0 1.623
Aanschaf 2013 0 0
Aanschaf 2014 26.328 35.104
Aanschaf 2015 8.831 11.038
Aanschaf 2016 17.126

52.285 47.766
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De materiële vaste activa betreft veelal medische apparatuur en instrumentaria 
aangeschaft voor het gebruik in de twee KNO-operatiekamers in het KCMC. Activa die 
aangeschaft zijn vanaf 2014 worden in 5 jaar afgeschreven. 
 
Vlottende activa 
 
De overige vorderingen ad € 45.237 hebben betrekking op een vordering op Stichting 
Wilde Ganzen aangaande de eigen bijdrage met betrekking tot een in 2017 te 
ontvangen donatie. 
 
Triodos bank NL53 TRIO 0 198.3951.24 € 44.406. 
 
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking aan de Stichting. 
 
 
Vlottende passiva 
De overige kortlopende schulden betreffen te betalen bankkosten over het 4e kwartaal 
2016 en een factuur met betrekking tot vergaderkosten. 
 
Kapitaal 
                      € 
 
Stand per 1 januari 2016       140.366 
Bij: toevoeging exploitatieresultaat          1.461 
Stand per 31 december 2016       141.827 
 
 
Voorstel resultaatbestemming 
Met betrekking tot het (positieve) exploitatiesaldo over 2016 van € 1.461,= is het 
voorstel aan het bestuur het bedrag toe te voegen aan de kapitaalsrekening van de 
stichting. Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de 
jaarrekening verwerkt. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de 
stichting. 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
 
Baten en eigen fondsenwerving, donaties ontvangen van:     € 

• St. Eureko Achmea Foundation 
• Hr. J. van Heerbeek 
• Dhr. en Mevr. van Heerbeek 
• Hr. R. Dirven 
• Hr. A. Scheffer 
• DOS Medical B.V. 
• UMC St Radboud (KNO) 
• Vereniging AAVR 
• D.M. Burger 
• M.L.Q.J. Willemsen eo 
• Stichting Dioraphte 
• Knobo B.V. 
• Mw M. Kersten 
• Dr. Thomas Robbins 
• W.M. De Hoop Stichting 
• Modation B.V. 

   
Totale bate 2016                42.230 

 
Lasten: 
Besteed aan doelstelling: 
 
Middelen 
 
Afschrijvingen 
Medische apparatuur uit 2011 zijn tegen 20% afgeschreven en medische apparatuur uit 
2013 tegen 50%. Investeringen in medische apparatuur vanaf 2014 worden tegen 20% 
afgeschreven. 
 
Reserve onderdelen medische apparatuur 
Verbruiksartikelen noodzakelijk bij gebruik van het medische instrumentarium.  
 
Activiteiten 

• Residence Fee: een tegemoetkoming in de studiekosten van de drie AIO’S. 
• Reiskosten en cursuskosten AIO’S: voor bezoek seminar en cursus van de drie 

AIO’S. 
• Apparatuur: er is voor de twee KNO-operatiekamers nieuwe, nog ontbrekende, 

apparatuur aangeschaft.  
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Overhead 
• Reis en verblijfkosten KNO specialisten: er is al veel zelf geïnvesteerd door de 

verschillende specialisten in vakantiedagen en eerdere reizen. Om specialisten 
voor wat langere tijd bij KCMC gehouden is een tegemoetkoming volledig op zijn 
plaats. 

• Fondsenwerving: Voor fondsenwerving wordt ook gebruik gemaakt van een 
specialist (W&B Consultants) op dit gebied met duidelijke resultaten. 
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Overige gegevens 
 
Statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming 
In de statuten is geen bepaling opgenomen die voorschriften geeft omtrent de 
bestemming van het resultaat. 
 
 


