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Verslag van het Bestuur
Het wordt zo langzamerhand een eentonig verhaal maar ook 2017 is voor Stichting
AfriKNO en met name voor de afdeling KNO van het KCMC 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 Kilimanjaro Christian
Medical Centre (KCMC). Zij hebben direct bij de start van hun carrière 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 twee 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. Één van deze zes is helaas
gestopt met de opleiding, maar wel nog werkzaam op de afdeling KNO als arts niet in
opleiding, maar de overige vijf vorderen gestaag. Voor deze vijf ligt al vast in welk
ziekenhuis zij zullen gaan werken zodra ze hun opleiding voltooid hebben, waarmee een
begin gemaakt wordt met het langzaam verspreiden van de door AfriKNO gebrachte
kennis en kunde over de rest van het land.
In de loop van 2017 is de polikliniek volledig gerenoveerd. Dit was een initiatief van
Stichting AfriKNO maar werd zeer toegejuicht door de Tanzaniaanse KNO-artsen, omdat
het ook voor hen een doorn in het oog was dat er vaak door twee dokters op één kamer
tegelijk spreekuur werd gedaan. De drie grote spreekkamers zijn opgedeeld in vier
spreekkamers, één eenvoudige behandelkamer met bed en een ruimte voor de
verpleegkundigen. Wanden zijn geplaatst, op alle kamers is een wasbak geplaatst en ook
zijn alle ruimtes van voldoende stroompunten voorzien. Dit alles is gedaan met het oog
op de plaatsing van vier nieuwe, compleet uitgeruste KNO units op de KNO-polikliniek in
oktober 2017. Daarmee is de poliklinische capaciteit enorm vergroot en verbeterd.
Dankzij deze nieuwe units, die voorzien zijn van onder andere een microscoop,
hoofdlamp en flexibele scoop, kan nu bij alle patiënten een gedegen KNO-onderzoek
gedaan worden. Dit verhoogt de kwaliteit van de zorg enorm. Zowel de KNO-artsen als
de nieuwe lichting KNO-artsen in opleiding waren dan ook zeer verheugd om met de
nieuwe units aan de slag te gaan. Een vijfde complete unit is op de behandelkamer op
de afdeling geplaatst.
Tevens zijn in 2017 twee anesthesieapparaten naar het KCMC verscheept met de
bedoeling om daarmee de tweede operatiekamer operationeel te houden. Het eerder
gedoneerde inmiddels alweer verouderde apparaat dat daar stond begon namelijk
steeds vaker dienst te weigeren. Helaas is het nog niet gelukt om een van deze twee
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apparaten aan de praat te krijgen omdat er bij installatie toch een aantal onderdelen
bleken te ontbreken of niet voldoende te functioneren. Zeer waarschijnlijk lukt het in
2018 om de benodigde reserveonderdelen te installeren en ook deze apparaten te gaan
gebruiken.
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.
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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.
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 2017 gebleken dat het project KCMC een juiste keus was en er goede
vorderingen gemaakt werden.
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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.
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.

Jaarverslag 2017 Stichting afriKNO

8

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 2017
AfriKNO had zich de volgende doelstellingen gesteld voor 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.

Behaalde resultaten 2017:
•

•
•
•
•

De lokale opleiding tot KNO-arts heeft verder gestalte gekregen. Er zijn inmiddels
meerdere KNO-artsen in opleiding in verschillende fase van hun opleiding. Wat
heel belangrijk is voor het uiteindelijk verbeteren van de KNO-zorg op landelijke
schaal is dat met (een deel van) deze artsen al afgesproken is in welk ziekenhuis
zij zullen gaan werken als KNO-arts zodra zij hun opleiding beëindigd hebben.
Dr. D. Chussi heeft inmiddels twee artikelen uit zijn proefschrift gepubliceerd in
een internationaal peer reviewed tijdschrift. Voorbereidingen zijn getroffen voor
de uitvoering van de overige studies / hoofdstukken uit zijn proefschrift.
De polikliniek is volledig gerenoveerd en ingericht met nieuwe KNO-units.
Plannen zijn gemaakt (incl een uitgebreide begroting) voor de renovatie van het
operatiekamercomplex. Uitvoering daarvan is voor 2018 gepland.
Verschillende teams hebben het KCMC bezocht en gesuperviseerd bij operaties
en meer complexe ingrepen uitgevoerd samen met de Tanzaniaanse KNO-artsen.
Naast de vele materiële donaties heeft AfriKNO in 2017 ruim 45.000 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 2017 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 2018
•
•
•
•
•

Verder verbeteren van lokale opleiding tot KNO-arts. Zorgen voor blijvende
toestroom van goede basisartsen voor de opleiding tot KNO-arts.
Opzetten promotieonderzoek met dr. D. Katundu: gerandomiseerde trial naar de
effectiviteit van peri- en postoperatieve antibioticumtoediening.
Renoveren van het operatiekamercomplex.
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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Jaarrekening 2017
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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 2017 van Stichting afriKNO te Nijmegen beoordeeld.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en staat van
baten en lasten over 2017 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 2017 en van het exploitatieresultaat over 2017 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, 19 maart 2018
FreshFinance

w.g. drs. J.W.M. Peeters RA

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
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Bestuur:
•
•
•

Dr. N. van Heerbeek
Dhr. J-S.P. van Linder
Dr. R.J.E. Pennings

Voorzitter
Penningmeester
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 2017

(bedragen in euro’s na resultaatbestemming)
2017

2016

115.838

52.285

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

50.281

50.281

166.119

45.237
44.406

89.643

141.928

Passiva
Kapitaal
Vlottende passiva
Overige kortlopende schulden

166.093

141.827

26

102

166.119

141.928
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Staat van Baten en Lasten over 2017
(bedragen in euro's)

Baten
Subsidie Achmea Foundation
Donaties particulieren
Donaties bedrijven en instellingen
Totaal Baten

La s t e n
Middelen
Afschrijvingskosten
Hulpmiddelen

2017

2016

4.621
54.138

6.750
3.430
32.050
58.758

17.856
517

42.230

15.110
790
18.373

Activiteiten
Recidence fees
Reiskosten AIO's
Cursuskosten AIO' s
Dissertation expenses

8.229
1.866
-

15.900
20.620
321
63

10.095
Overhead (Nederland)
Reis en verblijfkosten KNO specialisten
Bank-en provisiekosten
Drukwerk/ kantoorkosten
Vergaderkosten
Fondsenwerving

2.740
205
38
74
2.968

21.004
2.908
232
536
189
-

6.025

3.865

Totaal Lasten

34.493

40.769

Exploitatieresultaat

24.266

1.461
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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.

19

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
2017

2016

Boekwaarde per 01-01
Aanschafwaarde
Aanschaf 2011
Aanschaf 2013
Aanschaf 2014
Aanschaf 2015
Aanschaf 2016

13.451
56.886
43.880
11.038
19.629
144.885

13.451
56.886
43.880
11.038
125.256

Cumulatieve afschrijving

-92.600
52.285

-77.490
47.766

Apparatuur
Reserve onderdelen
Verbouwing poli

77.758
3.651
81.409

19.629
-

8.776
2.208
3.926
2.947
17.856

1.623
8.776
2.208
2.503

Investeringen

19.629

Afschrijving lopend boekjaar
Aanschaf 2011
Aanschaf 2013
Aanschaf 2014
Aanschaf 2015
Aanschaf 2016
Aanschaf 2017

15.110

Boekwaarde per 31-12
Aanschaf 2011
Aanschaf 2013
Aanschaf 2014
Aanschaf 2015
Aanschaf 2016
Aanschaf 2017

17.552
6.623
13.200
78.462
115.838

26.328
8.831
17.126
52.285
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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.
In 2017 is de poli verbouwd en geïnvesteerd in met name anesthesie apparatuur.
Afschrijving van de poli geschiedt in 10 jaar.
Vlottende activa
Triodos bank NL53 TRIO 0 198.3951.24 € 50.281.
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
2017.
Kapitaal
Stand per 1 januari 2017
Bij: toevoeging exploitatieresultaat
Stand per 31 december 2017

€
141.827
24.266
166.093

Voorstel resultaatbestemming
Met betrekking tot het (positieve) exploitatiesaldo over 2017 van € 24.266,= 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:
• Stichting Wilde Ganzen
• Stichting Dwezno
• Stichting Dries en Fien Willemsen - Van Kempen
• Dhr. J. van Heerbeek
• Dhr. en Mevr. van Heerbeek
• Dhr. en Mevr. de Wildt
• Dhr. J. Honings
• Dhr. de Jonge
• Dhr. en Mevr. Nap
• Dhr. en Mevr. Tijsseling-Van der Starre
• UMC St Radboud
• Dr. van Gelderen
• G. van den Broek
• Dr. Thomas Robbins
• Modation B.V.
Totale bate 2017

€

58.758

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.
De verbouwing in de poli wordt in 10 jaar afgeschreven.
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Reserve onderdelen medische apparatuur
Verbruiksartikelen noodzakelijk bij gebruik van het medische instrumentarium.
Activiteiten
• Residence Fee: een tegemoetkoming in de studiekosten van de AIO’S.
• Reiskosten en cursuskosten AIO’S: voor bezoek seminars en cursussen van de
AIO’S.
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.
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