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Verslag van het Bestuur 
  
Afgelopen jaar was vanwege Covid wederom een turbulent jaar. Meerdere bezoeken 
van verschillende specialisten aan Moshi zijn door de coronapandemie niet doorgegaan. 
Gelukkig waren een aantal bezoeken tussen de verschillende besmettingsgolven in toch 
mogelijk en is er op het gebied van de samenwerking wederom een aantal belangrijke 
stappen gezet. Voornaamste daarvan waren de “First Tanzanian ENT course for clinical 
officers and medical officers” en de renovatie van het OK-complex. Gelukkig kon ook de 
verdere opleiding van de in oktober 2020 begonnen KNO-artsen in opleiding gewoon 
doorgaan. Er zijn uiteindelijk 7 artsen met hun opleiding tot KNO-arts begonnen in 
oktober 2020. Na het beëindigen van hun basic science periode zijn die nu allemaal 
werkzaam op de afdeling KNO. Ook waren er sinds eind 2020 drie ANIOS (artsen niet in 
opleiding tot specialist) werkzaam. Alle drie zijn zij in oktober 2021 ook met de opleiding 
begonnen. Daarnaast is er nog één ANIOS aangenomen die waarschijnlijk in oktober 
2022 met de KNO-opleiding begint. 
  
Er is helaas wel nog altijd forse terugval in donaties. Iets wat veel goede doelen het 
afgelopen jaar getroffen heeft. Gelukkig zijn er wel verschillende materiele donaties 
gedaan, waardoor Stichting AfriKNO eind 2020 twee anesthesieapparaten, verschillende 
operatietafels en overig operatiekamer meubilair naar het KCMC heeft kunnen 
verschepen. 
 
Al met al dus zeker geen teleurstellend jaar al is de financiele situatie van Stichting 
AfriKNO vanwege de teruglopende donaties wel verslechterd. Desalniettemin 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. 
b. Het frequent bezoeken van de KNO-artsen van de onder a. genoemde KNO afdelingen 
om samen patiënten te zien en behandelen. 
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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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Doelstellingen en resultaten 2021 
 
 
AfriKNO had zich de volgende doelstellingen gesteld voor 2021: 

 
• Geven van een algemene KNO-cursus voor de “general doctors” van Tanzania. 
• Afronden van het promotieonderzoek van dr. D. Katundu. 
• Renoveren van het operatiekamercomplex. 
• Sturen van technici voor installatie van anesthesieapparaten zodat deze met 
omgevingslucht kunnen werken. 
• Consolideren van de huidige stafbezetting. 
• Verder uitbreiden van het aantal AIOS. 
• Uitwerken en opstarten promotieonderzoek dr. P. Shija. 
• Sturen van teams van Westerse supervisoren om met name complexe patiënten 
samen te opereren. 
• Consolideren van materiële giften en uitbreiden van financiële donaties.  
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Behaalde resultaten 2020: 
 
• De cursus is voor het eerst georganiseerd in november 2021 en was een groot succes. 
Vrijwel alle uitgenodigde cursisten hebben vier dagen lang hun kennis en vaardigheden 
op het gebied van de KNO verbeterd. De cursis werd enorm gewaardeerd door de 
cursisten. voor november geplande cursus is vanwege de wereldwijde coronapandemie 
uitgesteld tot 2021. 
• Het promotieonderzoek van dr. D. Katundu is langzaam weer op gang gekomen. Het 
belangrijkste artikel is af en ingediend voor publicatie. Twee andere artikelen worden 
momenteel geschreven. Er is nog een vijfde artikel / studieobjecten toegevoegd 
waarvoor de dataverzameling nog loopt. 
• De renovatie van het operatiekamercomplex is gerealiseerd. Alleen de 
anesthesieapparaten moeten nog aangesloten worden op de compressor, maar 
daarvoor is het noodzakelijk dat technici uit Nederland het KCMC bezoeken en dat is 
nog niet mogelijk geweest. Zodra mogelijk zullen zij naar Moshi reizen. 
• De KNO-staf bestaat nog steeds uit zes stafleden. 
• Het aantal A(N)IOS is op dit moment: 7 tweedejaars AIOS Hierdoor is ook de opleiding 
weer hervat. In oktober zijn acht AIOS gestart met hun opleiding. Ook zijn er vier ANIOS 
werkzaam bij de afdeling. 
• Ondanks alles hebben toch twee teams het KCMC bezocht en gesuperviseerd bij 
operaties en meer complexe ingrepen uitgevoerd samen met de Tanzaniaanse KNO-
artsen. 
• De financiele donaties zijn terug gelopen. Wel is een container vol operatiekamer 
apparatuur (onder andere twee anesthesieapparaten) verscheept naar het KCMC. Zodra 
dat mogelijk is zal er een team van technici naar het KCMC gaan om de 
anesthesieapparaten aan te sluiten op de meegestuurde compressor. Tot die tijd 
worden de apparaten gebruikt met zuurstofcilinders. 
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Conclusie: De doelstellingen van 2021 zijn ondanks de coronapandemie grotendeels 
behaald. De jonge staf van de KNO-afdeling van het KCMC kan steeds meer delen van de 
opleiding van de AIOS verzorgen en zijn in staat om zelfstandig goede lokale, consistente 
KNO-zorg te leveren. Stichting AfriKNO kan zich daardoor (nog) meer richten op het 
leveren van (super)specialistische zorg, het uitbreiden van het wetenschappelijk 
onderzoek en het breder inbedden van de KNO-zorg in de rest van het land. 
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 Doelstellingen 2022 
 

• Herhalen van de algemene KNO-cursus voor “general doctors”.  
• Afronden van het promotieonderzoek van dr. D. Katundu. 
• Sturen van technici voor aansluiten anesthesieapparaten op compressor, zodat 

deze met omgevingslucht kunnen werken. 
• Uitbreiden van materiele donaties, zodat ook KNO-artsen die in het KCMC 

opgeleid worden na hun terugkeer naar hun eigen ziekenhuis na het beeindigen 
van de opleiding in staat gesteld worden om een goede KNO-praktijk op te 
zetten. 

• Sturen van teams van Westerse supervisoren om met name complexe patiënten 
samen te opereren. 

• Consolideren van materiële giften en uitbreiden van financiële donaties. 
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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 2021 
(bedragen in euro’s na resultaatbestemming) 
 

 2021     2020 
A c t i v a    
 
Vaste activa    
Materiële vaste activa  57.991     74.714 
 
Vlottende activa 
Overige vorderingen             0         0 
Liquide middelen     19.242                      7.486 
     19.242      7.486 
         
                    77.233    82.200 
 
 
P a s s i v a 
 
Kapitaal       77.194    82.161 
 
Vlottende passiva 
Overige kortlopende schulden        39  39 
      
                     77.233     82.200 
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Staat van Baten en Lasten over 2021     
(bedragen in euro's)      
       

 
 

2021 2020
B a t e n 
Donaties particulieren 7.200 4.175
Donaties bedrijven en instellingen 25.795 45.437
Totaal Baten 32.995        49.612        

La s t e n
Middelen
Afschrijvingskosten 26.108 28.755
Hulpmiddelen 1.426 174

27.534        28.929        
Activiteiten
Recidence fees 17.153
Huur kliniek 0 0
Registratiekosten 0 0
Reiskosten AIO's 0 0
Opleidingskosten 3.380 0
Dissertation expenses 6.000 8.891
Overige kosten 155             -168

9.535          25.876        
Overhead (Nederland)
Reis en verblijfkosten KNO 
specialisten 500 1.000
Bank-en provisiekosten 199 282
Drukwerk/ kantoorkosten 194 176
Vergaderkosten 0 0
Fondsenwerving 0 0

893             1.458          

Totaal Lasten 37.962        56.263        

Exploitatieresultaat -4.967        -6.651        



 

 15  
Jaarverslag 2021 Stichting afriKNO 

 
  

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. 
  



 

 17  
Jaarverslag 2021 Stichting afriKNO 

 
  

Toelichting op de balans 
 



 

 18  
Jaarverslag 2021 Stichting afriKNO 

 
  

Materiële vaste activa 

 

2021 2020
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 11.038
Aanschaf 2016 19.629 19.629
Aanschaf 2017 81.409 81.409
Aanschaf 2018 16.774 16.774
Aanschaf 2019 20.012 20.012
Aanschaf 2020 15.087

278.166 263.079

Cumulatieve afschrijving -203.453 -174.697 
74.714 88.382

Investeringen
Apparatuur 9.384 4.087

Reserve onderdelen -             -             
Verbouwing poli -             11.000

Andere vaste bedrijfsmiddelen -             -             
9.384 15.087

Afschrijving lopend boekjaar
Aanschaf 2015 -             2.208
Aanschaf 2016 1.423 3.926
Aanschaf 2017 15.917 15.917
Aanschaf 2018 2.230 2.230
Aanschaf 2019 4.002 4.002
Aanschaf 2020 1.917 473
Aanschaf 2021 617

26.107 28.756

Boekwaarde per 31-12
Aanschaf 2015 -             -             
Aanschaf 2016 -             1.423
Aanschaf 2017 14.796 30.712
Aanschaf 2018 10.008 12.238
Aanschaf 2019 11.724 15.727
Aanschaf 2020 12.696        14.614        
Aanschaf 2021 8.767          

57.991 74.714
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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, 2018 en 2020 is de poli verbouwd en geïnvesteerd in met name anesthesie 
apparatuur, 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 € 19.242. 
 
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 
201. 
 
Kapitaal 
                      € 
 
Stand per 1 januari 2021        82.161 
Af: exploitatieresultaat        (4.967) 
Stand per 31 december 2021        77.194 
 
 
Voorstel resultaatbestemming 
Het (negatieve) exploitatiesaldo over 2021 van € 4.967,= 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:     € 

• Radboud UMC 
• Marla Bennion & Jeffrey G Bennion 
• Dhr. J. van Heerbeek 
• Dhr. en Mevr. van Heerbeek 
• Dhr. en Mevr. de Wildt 
• Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap 

   
Totale bate 2021                32.995 

 
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. 
 
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. In 2021 is 
hier geen gebruik van gemaakt. 
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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. 
 


