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Verslag van het Bestuur
Het afgelopen jaar is voor Stichting AfriKNO en met name voor de afdeling KNO van het
KCMC succesvol verlopen. Er zijn echter ook een aantal tegenslagen geweest, die
vooralsnog het project niet raken maar waar de KNO-afdeling mogelijk in de toekomst
toch hinder van kan ondervinden. Met het aantreden van de nieuwe Tanzaniaanse
president zijn allerlei regels en vooral de naleving daarvan aangescherpt. Dit is in de
meeste gevallen een heel goede ontwikkeling. Het schept duidelijkheid en gaat
corruptie tegen. Het doneren van materiaal en apparatuur is hierdoor wel een stuk
lastiger geworden. Voor ieder te doneren instrument moet tegenwoordig een TDFA
(Tanzania Food and Drug Authority) goedkeuring aangevraagd worden. Gewoon
meenemen voorzien van een “letter of donation” is niet meer voldoende. Wederom
begrijpelijk als je allerlei medicijnen of grote apparatuur wilt doneren, maar als het gaat
om een doosje oortrechters toch wat omslachtig. Hopelijk wordt hier met het
verstrijken van de tijd een gulden middenweg in gevonden. Een ander serieus probleem
is dat door allerlei omstandigheden, die voor buitenstaanders niet altijd volledig te
duiden zijn, de medische faculteit verbonden aan het KCMC nu reeds twee jaar op rij
geen nieuwe medische studenten aan heeft mogen nemen en ook geen nieuwe
specialisten in opleiding aan heeft mogen nemen. Dit heeft een enorm gat geslagen in
zowel de geneeskunde opleiding als de medische vervolgopleidingen. Gevolg van het
niet aan hebben kunnen nemen van nieuwe arts-assistenten is dat op veel afdelingen nu
een tekort aan dokters dreigt. De arts-assistenten verzetten onder supervisie een groot
deel van het werk op de poliklinieken en afdelingen. Dit raakt vooralsnog de afdeling
KNO niet zo, omdat dat een relatief kleine afdeling is waar in de jaren voor deze stop
reeds zes artsen in opleiding zijn aangenomen. Een aantal wat op het aantal stafleden
(totaal drie) misschien al wel iets te veel is. Over een paar jaar zullen er echter door
deze stop ook op de afdeling KNO geen arts-assistenten meer zijn in het laatste jaar van
hun opleiding en dat kan potentieel voor problemen zorgen voor de dekking van de
diensten. Gelukkig is deze stop inmiddels opgeheven dus hopelijk blijven de gevolgen
beperkt.
Door verschillende donaties en de in 2017 reeds gerealiseerde verbouwing van de
polikliniek komt de KNO-afdeling steeds beter in zijn middelen te zitten. Hoewel
onderhoud nog een kwetsbaar punt blijft, zijn de meeste apparaten en middelen van
een gemiddelde KNO-afdeling inmiddels aanwezig. De anesthesiologische middelen van
de KNO-afdeling blijven wel nog een kwetsbaar punt. Daar zal in 2019 aandacht aan
besteed worden, omdat goede en veilige anesthesie onmisbaar is voor het goed
functioneren van een KNO-afdeling.
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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:
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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 KNOafdelingen 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.

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:
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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 2018
AfriKNO had zich de volgende doelstellingen gesteld voor 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.

Behaalde resultaten 2018:
•

•

•
•

•

De lokale opleiding tot KNO-arts heeft verder gestalte gekregen, dat wil zeggen
de opleiding wordt steeds meer verzorgd door de eigen lokale stafleden daar
waar nodig bijgestaan door de Westerse teams. Helaas zit er momenteel een
stop op het aannemen van nieuwe arts-assistenten in het KCMC.
Dr. D. Katundu is gestart met zijn trial “Effectiveness of postoperative antibiotics
in pediatric tonsillectomy patientens”. Deze omvangrijke trial heeft een
uitgebreide aanloopfase gehad maar inmiddels is zelfs de inclusie van patiënten
al gestart.
Uitgebreide plannen voor het renoveren van het KNO-operatiekamercomplex
zijn gemaakt maar stuiten vooralsnog op te grote kosten. Hopelijk is hiervoor in
2019 budget te vinden.
Verschillende teams hebben het KCMC bezocht en gesuperviseerd bij operaties
en meer complexe ingrepen uitgevoerd samen met de Tanzaniaanse KNO-artsen.
Één van die teams heeft het plan opgevat om een algemene KNO-cursus op te
zetten samen met de KNO-afdeling van het KCMC voor “general doctors” die
werkzaam zijn in de vele kleinere ziekenhuizen verspreid over heel Tanzania en
die vaak maar beperkte kennis hebben van de KNO. Dit plan zal in 2019 verder
uitgewerkt worden.
De financiële donaties zijn in 2018 wat teruggelopen. Wel is het wederom gelukt
om tweedehands, nog bruikbare apparatuur gedoneerd te krijgen. Dit zal naar
verwachting in 2019 verscheept worden naar Moshi.
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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 2018 gericht op het consolideren van de behaalde resultaten, het samen
met de lokale KNO-artsen verder inrichten van de lokale opleiding tot KNO-arts, het
uitbreiden van het wetenschappelijk onderzoek en het breder inbedden van de KNOzorg in de rest van het land.

Jaarverslag 2018 Stichting afriKNO

10

Doelstellingen 2019
•
•
•
•
•

Opzetten van een algemene KNO-cursus voor de “general doctors” van Tanzania.
Afronden promotieonderzoek dr. D. Chussi en plannen promotiedatum voor
2020. Inclusie van alle benodigde 270 patiënten voor de trial van dr. D. Katundu.
Renoveren van het operatiekamercomplex nadat hiervoor de financiële
middelen verkregen zijn.
Sturen van teams van Westerse supervisoren om met name complexe patiënten
samen te opereren.
Consolideren van materiële en financiële donaties.
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Jaarrekening 2018
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting afriKNO
Wij hebben de in dit jaarverslag op bladzijde 12 tot en met bladzijde 24
opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting afriKNO te Nijmegen beoordeeld.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en staat van
baten en lasten over 2018 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 18 en 19 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 2018 en van het exploitatieresultaat over 2018 in
overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven
grondslagen, zoals uiteengezet op pagina 18 en 19 in de toelichting van de
jaarrekening.
Cuijk, 17 februari 2020
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
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 2018

(bedragen in euro’s na resultaatbestemming)
2018

2017

101.709

115.838

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

5.000
25.062

30.062

131.771

50.281

50.281

166.119

Passiva
Kapitaal
Vlottende passiva
Overige kortlopende schulden

131.745

166.093

26

26

131.771

166.119
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Staat van Baten en Lasten over 2018
(bedragen in euro's)

Baten
Donaties particulieren
Donaties bedrijven en instellingen
Totaal Baten

La s t e n
Middelen
Afschrijvingskosten
Hulpmiddelen

2018

2017

3.438
34.250

4.621
54.138
37.688

30.902
69

58.758

17.856
517
30.971

Activiteiten
Recidence fees
Huur kliniek
Registratiekosten
Reiskosten AIO's
Cursuskosten AIO' s
Dissertation expenses
Overige kosten

5.749
4.000
2.000
2.251
25.000
476

18.373
8.229
1.866
-

39.477
Overhead (Nederland)
Reis en verblijfkosten KNO specialisten
Bank-en provisiekosten
Drukwerk/ kantoorkosten
Vergaderkosten
Fondsenwerving

1.000
332
181
74

Totaal Lasten
Exploitatieresultaat
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10.095
2.740
205
38
74

-

2.968
1.588

6.025

72.036

34.493

-34.348

24.266
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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
2018

2017

Boekwaarde per 01-01
Aanschafwaarde
Aanschaf 2011
Aanschaf 2013
Aanschaf 2014
Aanschaf 2015
Aanschaf 2016
Aanschaf 2017

13.451
56.886
43.880
11.038
19.629
81.409
226.294

13.451
56.886
43.880
11.038
19.629
144.885

Cumulatieve afschrijving

-110.456
115.838

-92.600
52.285

Apparatuur
Reserve onderdelen
Verbouwing poli

5.524
11.250
16.774

77.758
3.651
81.409

8.776
2.208
3.926
15.917
76
30.902

8.776
2.208
3.926
2.947

Investeringen

Afschrijving lopend boekjaar
Aanschaf 2011
Aanschaf 2013
Aanschaf 2014
Aanschaf 2015
Aanschaf 2016
Aanschaf 2017
Aanschaf 2018

17.856

Boekwaarde per 31-12
Aanschaf 2011
Aanschaf 2013
Aanschaf 2014
Aanschaf 2015
Aanschaf 2016
Aanschaf 2017
Aanschaf 2018

8.776
4.415
9.275
62.546
16.697
101.709
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6.623
13.200
78.462
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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 en 2018 is de poli verbouwd en geïnvesteerd in met name anesthesieapparatuur,
KNO-apparatuur en inventarissen. Afschrijving van de poli met bijbehorende
inventarissen geschiedt in 10 jaar.
Vlottende activa
Triodos bank NL53 TRIO 0 198.3951.24 € 25.062.
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
2018.
Kapitaal

€

Stand per 1 januari 2018
Af: exploitatieresultaat
Stand per 31 december 2018

166.093
(34.348)
131.745

Voorstel resultaatbestemming
Het (negatieve) exploitatiesaldo over 2018 van € 34.348,= wordt onttrokken aan de
kapitaalsrekening van de stichting.
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 Dries en Fien
• Stichting V.T.Z. Groesbeek, Millingen, Ubbergen
• Dhr. J. van Heerbeek
• Dhr. en Mevr. van Heerbeek
• Dhr. en Mevr. de Wildt
• Mevr. Hol
• Dhr. en Mevr. Verspaij en/of Caviet
• Dhr. Scheffer
• Dhr. Dirven
• Prof. D.J. Howard
• UMC St Radboud
• Dr. Thomas Robbins
• Modation B.V.
Totale bate 2018

€

37.688

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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