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Bestuursverslag 2016
1. Oprichting, doelstelling en missie
De Stichting Ondersteuning Kitale-project (hierna: SOK) is opgericht op 17 maart 1997.
De Stichting heeft als statutair omschreven doel:
 het ondersteunen van medische projecten in het district Kitale, Kenia;
 het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
Dat wil in de praktijk zeggen dat de stichting (hierna te noemen SOK) als doel heeft via
wervingsactiviteiten de medische projecten van de Mount Elgon Trust (zie onder punt 4), die onder
leiding staat van de Nederlandse tropenarts Bea Andersen-Schipper, met geld en goederen te
ondersteunen.
SOK heeft als missie om de bevolking in de genoemde regio op met name medisch en hygiënisch
gebied te ondersteunen. In de loop van de jaren na de oprichting kon al heel veel van deze missie
worden gerealiseerd via het opzetten van faciliteiten zoals een nieuwe kliniek, een orthopedische
werkplaats, een HIV/Aidscentrum annex mobiel team en een röntgengebouw. Er blijft echter nog
veel te wensen over. In overleg met de Trust en onze zusterstichting Elimu Mount Elgon is
besloten ernaar te streven uiterlijk in het jaar 2020 de activiteiten van de Trust over te dragen aan
de nationale danwel lokale Keniaanse overheid en/of organisaties. Dat betekent dat de
verschillende eenheden op de site (ziekenhuis, scholen, weeshuis etc.) in de komende jaren
zodanig moeten worden opgeleid en georganiseerd dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen
opereren inclusief het werven van de benodigde middelen. Een verzelfstandigingsplan wordt
daarvoor opgezet.

2. Bestuur
Het bestuur van SOK vergaderde in 2016 tweemaal. Veruit de meeste contacten tussen de
bestuursleden verlopen telefonisch en via e-mail. De voorzitter spreekt Bea Andersen - Schipper
persoonlijk elke keer als ze in Nederland is. De rest van de communicatie met haar verloopt
voornamelijk via e-mail en Skype.
De bestuurssamenstelling is als volgt:
Chiel Ribbens
Lukas Baaijens
Joyce Gademan
Marije Puyenbroek
Geert Schipper

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

De bestuursleden stellen hun tijd belangeloos ter beschikking van SOK. Daarnaast wordt SOK
ondersteund door een aantal personen en organisaties die op vrijwillige basis een bijdrage leveren
aan de geldwervingsprojecten.
Met onze zusterstichting Elimu Mount Elgon, die zich richt op de onderwijsprojecten van de Mount
Elgon Trust, wordt regelmatig overleg gevoerd om de activiteiten waar nodig op elkaar af te
stemmen.

3

Stichting Ondersteuning Kitale-Project
Hilversum, Nederland

3. Communicatie
Communicatie met donateurs en andere (potentiële) sponsoren en betrokkenen is van groot
belang om de doelstelling van onze stichting te realiseren. Daarvoor heeft SOK ook in 2016 weer
diverse communicatiemiddelen ingezet:


Op onze website (www.sokitale.nl) wordt een actueel overzicht van de lopende projecten
getoond alsmede vele documenten waaronder jaarverslagen en nieuwsbrieven van de
afgelopen jaren.



Tweemaal werd een nieuwsbrief naar alle donateurs en andere belangstellenden
verstuurd. Het belangrijkste onderdeel daarvan is, volgens de lezers, het verslag van Bea
en haar medewerkers over de recente ontwikkelingen op medisch gebied. Om de kosten
te drukken tracht het bestuur de verzending per post te limiteren en zoveel mogelijk per
e-mail te sturen. Helaas zijn lang niet alle e-mail adressen bekend.

4. NGO Mount Elgon Trust
Ontstaan en ontwikkeling
Midden jaren negentig heeft de Nederlandse tropenarts Bea Andersen- Schipper zich gevestigd in
West Kenia, om precies te zijn nabij het dorpje Chepchoina. Haar echtgenoot Bob Andersen is de
eigenaar van Mount Elgon Orchards, een fairtrade land- en tuinbouwbedrijf (vooral rozen) dat al
bestaat sinds 1920 en inmiddels werkgelegenheid biedt aan meer dan 900 werknemers uit de regio
( www.mtelgon.com).
In 1996 heeft Bea Andersen een kliniek opgezet van waaruit zij medische zorg biedt aan de lokale
bevolking (een nieuwe kliniek kwam in 2007 gereed). In 1998 volgde, gefinancierd uit eigen
middelen, een kleuter - en basisschool met twee lokaaltjes die in de loop van de volgende vijf jaar
uitgegroeid zijn tot een volledige kleuter- en basisschool met elf lokalen. Inmiddels zijn daar een
middelbare school en een ambachtsschool aan toegevoegd.
Om haar werk een meer officiële en zakelijke basis te geven werd in 2005 de Mount Elgon Trust
opgericht. Deze Trust is een geregistreerde overheidsonafhankelijke welzijnsorganisatie, een NGO
(Non-governmental organization). Deelnemers aan deze Trust zijn de farm, de regionale katholieke
kerk en een vertegenwoordiger van de bevolking. De Trust staat onder leiding van Bea Andersen.
Een percentage van de winst die Mount Elgon Orchards maakt, wordt gedoneerd aan de Trust.
Deze ondersteuning bestaat hoofdzakelijk uit het dekken van de personeels- en onderhoudskosten
van de kliniek. Gebouwen en grond etc. waarop de activiteiten plaatsvinden zijne eigendom van de
Trust. De investeringsplannen voor nieuwe projecten van de Trust worden voorgelegd aan de
partnerorganisaties in Nederland, de Stichting Ondersteuning Kitale – project (SOK) voor medische
projecten en de Stichting Elimu Mount Elgon voor de onderwijsprojecten.
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5. Fondsenwerving
De belangrijkste activiteit van SOK is het inzamelen van geld voor de medische projecten van Bea
Andersen in Kenia. Ook in 2016 zijn hiervoor door het bestuur een aantal activiteiten ontplooid
(voor de opbrengsten, zie het financieel overzicht):
 Samen met het professionele bureau BIS (Bureau voor Internationale Samenwerking)
werd een hand-out vervaardigd waarin de achtergronden van SOK en Mount Elgon Trust
en beider activiteiten worden weergegeven. Het belangrijkste deel van de hand-out bestaat
uit een uitgebreide beschrijving van de nieuwe geldwervingsprojecten en de bijbehorende
budgetten. SOK stuurde de hand-out naar vermogensfondsen met het verzoek de
genoemde projecten te sponsoren. Hierop is door diverse fondsen positief gereageerd.
Door al deze bijdragen kon een zeer belangrijk deel van de budgetten worden gedekt.
Mede hierdoor konden verkoopacties op markten en beurzen, die de afgelopen jaren veel
aandacht vroegen, achterwege blijven.
 Op het verjaardagsfeest van de voorzitter waren de giften bestemd voor SOK met als
gevolg dat een fraai bedrag naar de SOK rekening kon worden overgemaakt.
 Een belangrijk deel van de geldwervingsinkomsten wordt gevormd door jaarlijkse bijdragen
van donateurs en eenmalige giften van particulieren en organisaties. We zijn alle gulle
gevers zeer dankbaar voor hun ondersteuning van onze stichting.
 De opbrengsten uit bovengenoemde activiteiten werden in de meeste gevallen verhoogd
met 50% door de Stichting Wilde Ganzen waar ook in 2016 intensief mee werd
samengewerkt.

6. Projecten in Kenia
In 2016 is een aantal medische projecten afgerond dan wel opgestart. De behoefte aan een project
wordt bepaald door de Trust in overleg met de lokale bevolking. De financiering daarvan gaat in
overleg met SOK die daarvoor dan de financiële middelen via medefinanciers en
geldwervingscampagnes tracht te vinden. Bea speelt in het planningsproces een cruciale rol. Naast
het vinden van de investeringsgelden is het van belang dat de exploitatiekosten gedekt kunnen
worden. Tijdens en na afloop van het project legt de Trust verantwoording af over de vorderingen
van het project en de besteding van de gelden. SOK legt weer verantwoording af aan sponsoren
via de financiële verslaglegging. Bij elk project is het van groot belang het zodanig op te zetten dat
het na verloop van tijd overgedragen kan worden aan de overheid of aan lokale instanties.
Zodoende wordt de duurzaamheid van de projecten gewaarborgd.
Hieronder volgen de projecten die in 2016 zijn afgerond, onderhanden waren of zijn goedgekeurd
voor uitvoering (voor uitgebreide informatie, zie onze website):
 In 2016 werd het vierde project Huizenbouw voor staf van de kliniek uitgevoerd. Dit
project behelst de bouw van een viertal huizen voor werknemers van de kliniek op het
terrein van de Trust. Voor € 4.500 per stuk kunnen mooie kleine woningen met een tuintje
voor het kweken van eigen groente worden gerealiseerd. In 2017 zal een laatste serie
woningen worden gebouwd waarmee het gewenste aantal van 20 woningen zal worden
bereikt.
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Het in 2014 gestarte project preventieve tandzorg voor basisschoolkinderen werd ook in
2016 voortgezet en kon met gunstig resultaat worden afgesloten. 850 leerlingen van de
Andersen Primary School kregen tandenpoetsles. Daarnaast werd hun gebit gecontroleerd
en zo nodig behandeld. Het systeem kan nu zelfstandig worden voortgezet en er is
voldoende materiaal voor de komende tijd aanwezig.
Het in 2015 gestarte project ‘Home Based Care’ kreeg door personele omstandigheden te
maken met een aanzienlijke vertraging. Het project heeft als doel patiënten die te ziek zijn
om naar de kliniek te komen toch te bezoeken en te behandelen. Na een succesvolle start
waarin 40 patiënten regelmatig werden bezocht moest door het vertrek van enkele
sleutelmedewerkers voor dit project een tijdelijke stop worden ingelast. Voorjaar 2017
wordt het project opnieuw opgestart. De financiën zijn daarvoor aanwezig.
Na een succesvolle geldwervingscampagne kon in 2016 begonnen worden met de
realisatie van het project ‘Renovatie van de Andersen kliniek’. De in 2007 gebouwde
kliniek had een opknapbeurt nodig. Deze bestond niet alleen uit schilderwerk en andere
onderhoudswerkzaamheden maar ook uit het aanschaffen van moderne apparatuur en
nieuw meubilaur. Dat laatste was nodig omdat met het beperkte budget in 2007 meubilair
is gekocht wat niet goed bestand bleek tegen intensief gebruik. Begin 2017 is het project
voltooid.
De kinderafdeling van de Andersen kliniek heeft tot nu toe slechts een beperkt aantal
bedden. Daardoor moeten soms twee kinderen in één bed worden verpleegd of kunnen
kinderen door plaatsgebrek niet worden opgenomen. Er is dus een dringende behoefte
aan uitbreiding van de kinderzalen. Daarom werd voor dit doel in 2016 een
geldwervingscampagne gestart. Door een zeer grote bijdrage van een Engelse familie kon
het benodigde geld nog in 2016 worden gevonden. Dat betekent dat via nieuwbouw de
kliniek kan worden uitgebreid met 3 kinderzalen met elk vier bedden en een intensive care
kamer met één bed. Doordat Wilde Ganzen als medefinancier optrad kunnen ook de
inrichtingskosten worden gedekt. Inmiddels is met de bouw begonnen en kunnen de
nieuwe zalen nog in 2017 in gebruik worden genomen. De oorspronkelijke kinderzalen
worden toegevoegd aan de ‘moeder- en kind’ afdeling.
Tot nu toe wordt de watervoorziening voor de site geregeld via water uit de rivier die zo
goed mogelijk wordt gezuiverd. Toch voldoet de kwaliteit van het water niet aan alle
hygiënische eisen die aan drinkwater worden gesteld en zeker niet aan de eisen die
gelden voor het watergebruik in ziekenhuizen. In 2016 heeft daarom een proefboring
plaatsgevonden om schoon water te verkrijgen uit het grondwater. De voorlopige
resultaten zijn positief zodat in 2017 met een nieuw project voor de watervoorziening
gestart kan worden.

7. Overige bijdragen SOK aan de Trust


Opleiding
Een zeer belangrijke activiteit van de Trust is het opleiden van lokale medewerkers zodanig
dat ze zo veel mogelijk zelf de activiteiten kunnen managen en uitvoeren. Bijna alle
activiteiten op medisch gebied worden nu al geleid door lokale medewerkers. Continuïteit
en uitbreiding blijven een grote zorg. SOK draagt samen met andere sponsoren bij aan de
financiering van deze opleidingsactiviteiten. Zo volgt clinical officer David Barasa nu een
opleiding voor arts en worden managementteamleden van de verschillende activiteiten
opgeleid om straks zelfstandig hun activiteit te kunnen runnen en de benodigde gelden in te
zamelen. De lijst van aanvragers voor een opleiding is groot. Helaas is het niet eenvoudig
financiële middelen voor dit doel te vinden.
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Speciale operaties:
De Andersen kliniek heeft geen eigen chirurgische afdeling. Patiënten die een operatie
moeten ondergaan worden meestal vervoerd naar o.a., de kliniek in Kitale. Ingewikkelde
operaties worden meestal in klinieken in Nairobi uitgevoerd. Dat zijn kostbare
ondernemingen. Voor deze operaties draagt SOK jaarlijks bij in de kosten. De overige
ziektekosten worden grotendeels gedekt door het National Health Insurance Fund.
Orthopedische werkplaats
Op het terrein van de kliniek runt de Trust een orthopedische werkplaats die onder leiding
staat van de Keniaan Stephen Sweta. Daar worden protheses en andere hulpmiddelen op
maat gemaakt voor lichamelijk gehandicapten die daarnaast ook een fysiotherapeutische
behandeling krijgen. Stephen zoekt met zijn team de gehandicapten op in de regio en geeft
hen zo nodig ter plaatse een behandeling. De kosten daarvoor worden door SOK
gefinancierd.



Sponsoring van huisvesting van gehandicapte kinderen.
In Endebess en Kimini heeft de regionale katholieke kerk samen met de Trust huisvesting
opgezet voor gehandicapte kinderen naast de school die ze bezoeken. Door hun handicap
zouden de kinderen zonder deze huisvesting niet naar school kunnen. SOK draagt bij aan
de kosten van de fysiotherapeutische hulp die door Stephen Sweta van de orthopedische
werkplaats wordt verleend.

8. Financiële verantwoording
De financiële verantwoording wordt afgelegd middels opgenomen jaarrekening 2016.
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Jaarrekening 2016
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Balans per 31 december 2016

31 December 2016

31 December 2015

Ref.

EUR

EUR

3
4

90
40.996

EUR

EUR

Activa
Vlottende activa
Rente spaarrekening
Liquide middelen

234
61.747
41.086

61.981

41.086

61.981

Passiva
Reserves
Bestemmingsreserve
Overige reserve

5
34.000
5.336

33.834
26.310
39.336

Kortlopende schulden
Kosten beheer en administratie
Kosten eigen fondsenwerving

60.144

0
1.750
0

9

0
1.837
1.750

1.837

41.086

61.981
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Staat van baten en lasten 2016
2016
Ref.

EUR

EUR

Begroting 2016
EUR

EUR

2015
EUR

EUR

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Renteopbrengsten

7
8
3

58.093
1.300
90

Som der baten

47.000
1.000
300
59.483

40.635
1.000
234
48.300

41.869

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Mount Elgon Trust
Wilde Ganzen

9
10

(5.500)
(71.505)

(20.000)
(70.000)

(23.036)
0

(77.005)

(90.000)

(23.036)

11

(1.270)

(6.000)

(2.023)

12

(2.016)

(1.200)

(679)

Som der lasten

(80.291)

(97.200)

(25.738)

Saldo van baten en lasten

(20.808)

(48.900)

16.131

166
(20.974)

(23.834)
(25.066)

14,798
1.333

(20.808)

(48.000)

16.131

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Toevoeging/ onttrekking aan:
Bestemmingsreserve
Overige reserve
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1

Algemeen

De stichting Ondersteuning Kitale-Project (SOK) is opgericht op 17 maart 1997.
De stichting heeft als statutair omschreven doel:
 het ondersteunen van medische projecten in het district Kitale, Kenia;
 het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

2
2.1

Waarderingsgrondslagen
Algemeen

De balans en staat van baten en lasten is opgesteld met behulp van de richtlijn 650 Verslaggeving
voor Fondsenwervende instellingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die zijn
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd
op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen
vermogen) worden 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. In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen.
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.

2.3

Reserves

De reserves worden aangewend conform de doelstellingen van de Stichting.
De reserves bestaan uit:
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve bestaat uit donaties, giften en schenkingen waaraan door derden een
specifieke bestemming is gegeven.
Overige reserve
De overige reserve heeft betrekking op reserves waaraan door derden geen specifieke
bestemming is gegeven en vrij aanwendbaar is voor het realiseren van de doelstellingen van de
Stichting.

2.4

Baten

Onder baten worden verstaan alle in het boekjaar ontvangen bedragen uit giften, schenkingen,
donaties en subsidies, evenals giften, schenkingen, donaties en subsidies die betrekking hebben
op het boekjaar en waarvan met grote mate van zekerheid kan worden gesteld dat deze nog
ontvangen zullen worden. Onder baten worden ook verstaan opbrengsten uit beleggingen,
waaronder rentebaten.
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2.5

Lasten

Onder lasten worden verstaan alle aan het boekjaar toe te rekenen bestedingen ten behoeve van
de doelstellingen van de Stichting.
Kosten eigen fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving hebben betrekking op alle kosten die gemaakt zijn voor
activiteiten gericht op het verkrijgen van donaties, giften en schenkingen ten behoeve van de
doelstellingen van de Stichting.
Kosten van beheer en administratie
De kosten van beheer en administratie, zijnde de kosten die gemaakt worden voor interne
beheersing en administratievoering die niet direct zijn toe te rekenen aan de doelstelling of het
verwerven van baten.

3

Rente spaarrekening

De kortlopende vordering betreffende de rente spaarrekening heeft betrekking op de opgebouwde
rente in 2016 die op 1 januari 2017 op de spaarrekening is bijgeschreven.

4

Liquide middelen

De liquide middelen zijn het saldo van de bank- en spaarrekening.
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5

Reserves

Het verloopoverzicht voor het jaar 2016 voor de reserves is als volgt:

Bestemmings
reserves

Overige
reserves

Totaal

EUR

EUR

EUR

33.834

26.310

60.144

(20.974)

(20.808)

5.336

39.336

1 januari 2016
Saldo van baten en lasten boekjaar

166

31 december 2016

34.000

Bestemmingsreserve
Het verloopoverzicht voor de bestemmingsreserve is als volgt nader gespecificeerd:
1 Januari
2016

Toevoeging

EUR

EUR

Huizen voor staf project – 4

15.917

0

(15.917)

0

Inventaris en onderhoud kliniek

10.357

0

(10.357)

0

7.560

2.000

(7.560)

2.000

Lopende kosten kliniek

0

2.000

(2.000)

0

Huizen voor staf project – 5

0

18.000

0

18.000

Uitbreiding kinderzalen

0

37.671

(37.671)

0

Uitbreiding medische voorzieningen

0

4.000

Project Watervoorziening

0

11.500

(1.500)

10.000

Opleiding personeel

0

2.000

(2.000)

0

33.834

77.171

(77.005)

34.000

Home based Care - thuisprogramma

31 december
Onttrekking
2016
EUR

0

EUR

4.000

Overige reserve
Een gedeelte van de overige reserve zal worden besteed aan projecten die in 2016 zijn opgestart,
maar die in 2017 worden afgerond.

13

Stichting Ondersteuning Kitale-Project
Hilversum, Nederland

6

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden per jaareinde 2016 hebben betrekking op de vernieuwde website (kosten
beheer en administratie) waarvoor in 2017 een factuur wordt verwacht.

7

Baten uit eigen fondsenwerving

De baten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt te specificeren:
2016

2015

EUR

EUR

1.225

6.010

Particulieren en bedrijven

46.168

9.379

Stichtingen en fondsen

10.700

25.246

58.093

40.635

Eigen acties

Eigen acties
De baten uit eigen acties zijn als volgt te specificeren:
Actie

Locatie

Verjaardag voorzitter

Haarlem

2016
EUR
1.225
1.225

Stichtingen en fondsen
De baten per stichting zijn als volgt te specificeren:
Naam

2016
EUR

Stichting N.N.

1.000

Stichting Zorg en Zekerheid

3.700

Stichting Het Vincentrum

2.000

Stichting JONG

4.000
10.700
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8

Baten uit acties van derden

De baten uit acties van derden zijn als volgt te specificeren:
Naam

Locatie

2016
EUR

Raad van Kerken Weesp
Diaconie P.K.N. Weesp en Driemond
Diaconie Wijkgemeente Schalkwijk
Diaconie Protestantse Gemeente

Weesp
Weesp
Haarlem
Haarlem

450
300
250
300
1.300

9

Mount Elgon Trust

De bijdragen, zowel in geld als in natura, aan onze partner in Kenia, Mount Elgon Trust, waren
bestemd voor de volgende projecten:

Huizen voor Staf project – 3
Lopende kosten kliniek
Studie project
Tandzorg project
X-Ray processor
Opleiding personeel
Project Watervoorziening

15

2016

2015

EUR

EUR

0
2.000
0
0
0
2.000
1.500

13.269
2.000
2.000
3.084
2.683
0
0

5.500

23.036
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10

Wilde Ganzen

Voor diverse projecten werken we samen met de Stichting Wilde Ganzen in Hilversum. Voor die
samenwerkingsprojecten gaat de opbrengst van onze geldwerving naar Stichting Wilde Ganzen.
Stichting Wilde Ganzen verhoogt dat bedrag met een bonus van 50% en maakt het totale bedrag
over naar Mount Elgon Trust waar het wordt besteed voor het bestemde project. De toename ten
opzichte van 2015 wordt verklaard doordat de opbrengst voor de samenwerkingsprojecten 2015
van EUR 33.834 in 2016 zijn afgerond en aan Wilde Ganzen zijn overgemaakt. Verder is
gedurende 2016 een particuliere gift ontvangen ten behoeve van de uitbreiding van de kinderzalen
die ook in 2016 is overgemaakt.

Home based Care - thuiszorgprogramma
Huizen voor Staf project – 4
Renovatie van de Andersen kliniek
Uitbreiding Kinderzalen
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2016

2015

EUR

EUR

7.560
15.917
10.357
37.671

0
0
0
0

71.505

0

Kosten eigen fondsenwerving

De kosten van eigen fondsenwerving hebben voornamelijk betrekking op de coördinatie en
communicatie voor fondsenwerving door Bureau Internationale Samenwerking (BIS).
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Kosten beheer en administratie

De kosten van beheer en administratie hebben betrekking op kosten die niet direct zijn toe te
rekenen aan de eigen fondsenwerving en beperken zich tot de bankkosten, verzendkosten van de
nieuwsbrief, webhosting en deelnemersbijdrage aan Stichting Partin.

Hilversum, 24 maart 2017
Het Bestuur van Stichting Ondersteuning Kitale-Project
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