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Hoofdstuk 1 Inleiding
De Stichting St Francis’ Hospital - Medical Support Group werd op 20 november 1993
opgericht. De statuten werden notarieel vastgelegd op 26 januari 1994. De Stichting staat
bij de Kamer van Koophandel te Den Haag ingeschreven onder nummer 41158345.
Het webadres is: www.stfrancishospital-msg.nl.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2013 uit :
Heer P.H. Sleutelberg, voorzitter
Heer K. Vliegenthart, penningmeester
Mevrouw A.C. Splint-Keilman, secretaris, bedsponsorplan, wheelchairfund, inkoop
(medische) goederen, projectmanager York.
Mevrouw L.J. Engelen, PR, webmaster, contactpersoon brancheorganisatie Partin
Heer L.M.F.M. Imandt, projectmanager en contactpersoon St. Zomerconcert, Tergooi,
en de Local Medical Support Group.
Heer M.J. de Goeje, inkoop/ verzending medicijnen
Mevrouw E.M. Jonxis
Heer J.J.M. van der Werf, projectmanager, contactpersoon Tergooi en Local Medical
Support Group.
Doordat de penningmeester langdurig in het buitenland verbleef, nam de heer de Goeje
de taken van de heer Vliegenthart tot oktober 2013 grotendeels over.
De heer Imandt is op 5 januari 2013 toegetreden tot het bestuur, mevrouw E.M. Jonxis
trad medio 2013 af als bestuurslid.
Het bestuur werd ook in 2013 geadviseerd door de heren B. Slot en P.A. Splint.
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis aan de doelstellingen van de Stichting en
kennen het St Francis’ Hospital allemaal uit eigen (al dan niet recente) ervaring:
Peter Sleutelberg, voorzitter van de MSG heeft als algemeen arts eind jaren zeventig 3
jaar in het St Francis’ Hospital gewerkt. Daarvoor volgde hij ruim twee jaar diverse
medische opleidingen ter voorbereiding op deze uitzending. Na terugkomst in
Nederland vestigde hij zich als huisarts in Schagen, waar hij tot 31 december 2011 als
zodanig actief is gebleven. Sinds begin 2012 is hij gepensioneerd en werkt incidenteel
als huisarts waarnemer. Hij heeft altijd een band gehouden met het St Francis’ Hospital.
Zijn dochter is er geboren, het was een hele fijne, waardevolle tijd in zijn leven. Hij
werd er niet alleen medisch geschoold maar zeker ook heel sterk persoonlijk.
Koen Vliegenthart, penningmeester was als registeraccountant tot 2006 financieel
directeur van een grote Nederlandse winkelketen maar is zich daarna voornamelijk met
goede doelen bezig gaan houden. Hij werkte samen met zijn echtgenote (arts) in 2009
ruim twee maanden in het SFH waar hij de administrateur geassisteerd heeft en
geadviseerd heeft bij het opmaken van jaarcijfers en de overige boekhoudkundige
processen. Van maart 2012 tot september 2013 was hij in het Haydom Lutheran
Hospital in Tanzania als financieel eindverantwoordelijke werkzaam. Sinds 2010 is hij
lid van het MSG bestuur.
Lucy Engelen, webmaster, PR officer en vice voorzitter verbleef in Katete van 1979 tot
1981 als vrijwilliger. Zij was op verschillende vlakken actief, onder meer secretarieel en
als leerkracht aan de toenmalige ziekenhuisschool. Zij is tolk/vertaler Engels van beroep
maar al 20 jaar werkzaam als zzp’er (marketingadviezen en tekstschrijven). Zij is
voorzitter van de brancheorganisatie voor kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking, Partin (www.partin.nl) en sinds de oprichting van de MSG bestuurslid.
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Leon Imandt, contactpersoon voor Tergooi, St. Zomerconcert en Local-Medical Support
Group was als biochemicus in het begin van zijn loopbaan hoofd van een
hematologisch laboratorium en deed vervolgens veel ervaring op met managementtaken
in diverse Nederlandse ziekenhuizen. Hij was kwaliteitsfunctionaris voor medische
specialisten en vertrok oktober 2009 via VSO naar Chipata. Daar werkte hij 18
maanden als Health Coördinator voor de Katholieke bisschop Lungu en kreeg mede
door de trainingen van MMF die twee jaar aan managementleden van Health Centra en
Ziekenhuizen in het bisdom Chipata gegeven zijn, ook veel te maken met het SFH. Na
zijn installatie als bestuurslid van de MSG heeft hij de subsidie aanvragen bij Wilde
Ganzen overgenomen van de heer van der Werf. Leon is ook bestuurslid van St.
Zomerconcert.
Emilie Jonxis, inkoper chirurgische artikelen woonde en werkte als verpleegkundig
docent en matron in het SFH van 1979 tot 1982. Na haar bezoek aan het SFH in 2010
werd zij begin 2011 lid van het MSG bestuur om zo actief betrokken te blijven bij het
Zambiaanse ziekenhuis. Als gespecialiseerde orthopedisch verpleegkundige zijn haar
lijnen kort om chirurgische hulpmiddelen in te kopen.
Michiel de Goeje, inkoper medicijnen werkte na zijn apothekersopleiding van maart
1983 tot maart 1986 in het St Francis’ Hospital in Katete als hoofd van de apotheek.
Sinds 1987 is hij werkzaam bij de stichting IDA. Hij is nu hoofd kwaliteitszaken bij
stichting IDA. Dit is een non profit organisatie die wereldwijd medicijnen en medische
hulpmiddelen levert aan lage- en middeninkomen landen voor betaalbare prijzen met
een gegarandeerde kwaliteit. Hij is bestuurslid van de MSG sinds 2007.
Jan van der Werf, contactpersoon Tergooi en Local Medical Support Group is
bestuurslid sinds 1997 en was vanaf 1998 tot eind 2012 voorzitter van het SFHZomerconcert. Hij haalde zijn artsexamen aan de universiteit van Leiden in 1966,
volgde nationale tropencursussen aan het K.I.T. in Amsterdam en werkte als algemeen
arts in Petauke (1967-1968) en het SFH (1969-1970). Na zijn verblijf in een ziekenhuis
in Boende (Congo) werkte hij als huisarts van 1973 tot 2004. Tot 2011 was hij
bovendien als SCEN-arts werkzaam voor de KNMG.
Arlet Splint – Keilman, secretaris is sinds 2002 lid van het bestuur. Zij verspreidt oa. de
bedsponsorverslagen en is contactpersoon voor de afdeling York. Zij kent het SFH
sinds 2001, heeft het sindsdien 10 keer voor kortere periodes bezocht en heeft tijdens
die bezoeken goede contacten opgebouwd met haar verpleegkundige collega’s.
Zij was van 1996 tot 2009 lid van de werkgroep SFH in Gooi-Noord (nu Tergooi) en
sinds medio 2012 is zij ook bestuurslid van de Stichting Werkgroep Zambia
(www.platformzambia.nl).
Paul Splint, technisch adviseur was als zodanig via PUM een jaar in Katete en stelde
daar in nauw overleg met het toenmalige management een tienjarenplan op (nieuwbouw
én renovatie). Sinds 2001 keert hij op verzoek van het management van het SFH bijna
jaarlijks voor een periode van 3 maanden terug en adviseert hij zowel het bestuur van de
MSG als het management in Katete in allerhande technische zaken.
Barry Slot, adviseur voor medisch/technische zaken gebruikt sinds 2007 zijn netwerk,
vooral ten behoeve van de aanwezige röntgenapparatuur in het SFH.
Zoals hierboven te lezen valt gebruikt ieder zijn of haar netwerk om de statutaire
doelstelling: “ondersteuning van het SFH in materiële en immateriële zin” te
verwezenlijken. Alle bestuursleden geven voorlichting in Nederland over
ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en tbv het St. Francis’ Hospital (SFH) in het
bijzonder. Diverse bestuursleden waren aanwezig bij het Zomerconcert van 2013, bij het
My World Event 2013 op 16 maart, op 13 april op de Zambiadag 2013 in Utrecht of
tijdens sponsoractiviteiten tbv het SFH.
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De Stichting maakte in het boekjaar 2013 overheadkosten voor kantoorartikelen en
kosten voor fondsenwerving. De heer Vliegenthart bracht in juli op verzoek van de MSG
een kort werkbezoek aan het SFH, de heer Splint werd éénmalig uitgezonden naar Katete
ten behoeve van het Project ZC 2012 (zie pagina 14), de heren Imandt en van der Werf
bezochten medio november gedurende twee weken het SFH ( zie pagina 17).
Zie ook hoofdstuk 4 pagina 10 tot en met 13 voor het financiële overzicht over 2013.
Evenals in de voorgaande jaren combineren de Stichting Zomerconcert en Stichting
Medical Support Group hun verslagleggingen.
Vanaf 1-1-2008 is de MSG door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Een van de eisen om aldus geregistreerd te staan is een
beleidsplan, dit is te lezen op onze website: www.stfrancishospital-msg.nl.
Vanaf juli 2009 is de MSG lid van de brancheorganisatie voor het kleinschalig
particuliere initiatief in Nederland (zie www.partin.nl).
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Hoofdstuk 2 Verslag van de voorzitter
2013 heeft in het teken gestaan van bouwprojecten, van onzekerheid over wie de nieuwe
medisch directeur van Saint Francis’ zou worden en van contacten tussen bestuursleden
en de directie van het Saint Francis’ Hospital. Uiteindelijk zijn in 2013 dr. Simon Chisi
benoemd als medisch directeur en de heer Mathew Mwale als Hospital Administrator.
Ons streven om functies zoveel mogelijk door Zambiaanse medewerkers te laten bezetten,
is in 2013 slecht gelukt. Een groot probleem van Saint Francis’ is het ontbreken van een
internist en een kinderarts. Beide specialismen zijn van essentieel belang. De heer van de
Werf is actief bezig met het werven van een kinderarts voor langere tijd. Er wordt gezocht
naar sponsoring.
Projecten
De bouwprojecten, die door MSG ondersteund worden, zijn vooral gericht op goede
huisvesting van het ziekenhuis. Goed onderhoud van bestaande gebouwen heeft voor ons
prioriteit. Uitgangspunt is dat goede huisvesting en goede apparatuur essentiële
randvoorwaarden zijn voor het leveren van goede medische zorg.
Een van de bouwprojecten is het al langer bestaande plan de oude TB afdeling York tot
een gecombineerde afdeling gynaecologie / oogheelkunde te verbouwen. Door herhaald
uitstel zijn de kosten echter fors gestegen. Gezien het belang van deze verbouwing hebben
we toch besloten dat MSG het grote tekort op de reservering voor York zal aanvullen.
Hiervoor is € 68.000 toegewezen aan dit project, gehaald uit de reserveringen voor
renovatie van stafhuizen. Saint Francis’ kende minder prioriteit toe aan dit onderhoud.
In de loop van 2013 is de nieuwe polikliniek in de voormalige kinderafdeling in gebruik
genomen. Dit is een zeer grote vooruitgang ten opzichte van de oude polikliniek. Een
isolatieafdeling voor kinderen met infectieziekten wordt nog ingericht in de
kinderafdeling.
De vervanging van de oude microscoop door een fluorescentie microscoop en de
vervanging van het flow cabinet door een modern apparaat zijn in 2013 gerealiseerd.
MSG verzorgde onder advies van mevr. Dr. Wendelien Dorigo de aanschaf en plaatsing.
Onder leiding van de technische adviseur van MSG de heer Paul Splint is de kast
geplaatst en instructie voor gebruik werd in Katete gegeven door mevr. Dr Wendelien
Dorigo en de heer Hans Naus.
Personeel Saint Francis’
De Provincial Medical Officer, Dr. Malama heeft tot onze spijt de heer Kalumbi, hoofd
technische dienst, overgeplaatst. Onze hoop op een Zambiaanse hoofd technische dienst is
hiermee vervlogen. MSG heeft indertijd de studie van de heer Kalumbi betaald. Na de
opleiding heeft hij de bonding periode volledig uitgediend.
In juni konden we de heer S. Chisi, medisch directeur van het Saint Francis’ Hospital,
uitnodigen om bij het Zomerconcert aanwezig te zijn. Hij was in die tijd voor een cursus
in London. Het was een geslaagd bezoek. Naast de officiële gelegenheden is er tijd
geweest voor nadere persoonlijke kennismaking en discussie over St Francis’ met
betrekking tot werkwijze van MSG en Saint Francis’.
In 2013 heeft MSG verschillende medewerkers financieel ondersteund. VSO heeft in
2013 haar beleid veranderd en zal alleen nog medische ondersteuning in Zambia bieden.
Dit betekende dat per 1 juni 2013 het hoofd technische dienst en bouw, de heer Western,
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zou moeten vertrekken. Hij is voor de projecten van MSG nog zo essentieel, dat er
besloten is om zijn vertrek te voorkomen. MSG besloot de kosten van het VSO-contract te
betalen, om zo de heer Western nog 2 jaar in dienst te houden. Dit om de projecten
Gynaecologie / oogkliniek en renovatie operatiekamer onder zijn leiding veilig te stellen.
Voorwaarden onzerzijds zijn dat de heer Western ons 3-maandelijks bericht van de stand
van zaken van de projecten, de voortgang beheert en dat hij zorg draagt voor de opleiding
van zijn opvolger, zodat er continuïteit is als de heer Western in het najaar 2015 vertrekt.
Eind 2013 zijn Huub Stelder en Irene de Vries na een voorbereiding tot tropenarts, voor 2
jaar vertrokken naar Katete. Ze zijn in dienst van de Engelse zuster organisatie ‘Friends of
St Francis’ Hospital’, die ons bij herhaling heeft verzocht om een aanvullende financiële
ondersteuning van hun uitzending. Hoewel we in feite geen salarissen betalen, is er in
overleg met James Cairns besloten gedurende maximaal één jaar een aanvulling van 100
Engelse ponden per maand per persoon te verstrekken. Na het eerste jaar wordt verwacht
dat zij in dienst van de Zambiaanse overheid zullen zijn.
Opleiding
In 2013 is de heer Dayson Kumwenda, werkzaam in Saint Francis’, in zijn opleiding tot
Master of Medicine in Surgery, door MSG gesteund. Na aantonen van positieve resultaten
is de ondersteuning voor een volgend jaar goedgekeurd.
In het kader van de opleiding tot tropenarts door het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn, is er
een contract tot samenwerking gesloten tussen de chirurgen van het Gelre Ziekenhuis en
de heer Simon Chisi, medisch directeur van het Saint Francis’, tijdens zijn aanwezigheid
in Nederland in verband met het Zomerconcert. Er kunnen op basis van dit contract 6
artsen in opleiding tot chirurg per jaar naar het St Francis’ komen. Zij worden daar
begeleid door prof. Dr. R. Bleichrodt.
Representatie naar sponsoren
Op de sponsorbijeenkomst van 3 april in het Rosa Spier Huis te Laren gaf de heer Imandt
voor ca. 30 genodigden een fotopresentatie. Voorzitter, secretaris en anderen ontmoetten
daar een van de grote donoren van MSG.
Alle grote hulporganisaties streven er naar de ondersteuning van projecten meer lokaal te
laten plaatsvinden. Ook bij MSG ontstond dit jaar het idee de ondersteuning van het
ziekenhuis geleidelijk aan meer door Zambiaanse sponsors te laten gebeuren. De heren L.
Imandt en J. v.d. Werf zijn in verband met deze exit strategie van de MSG in november
2013 in Katete geweest. Zij spraken daar met het management en de Raad van bestuur
van het SFH over een op te richten lokale steungroep voor het ziekenhuis. Zij brachten
schriftelijk verslag uit aan de bestuursleden. Dit wordt verder uitgewerkt in dit jaarverslag
door de heer Imandt .
Financiële verantwoording
Na veel jaren van bouwprojecten wilde MSG een eigen accountsonderzoek verrichten in
het Saint Francis’ Hospital. De heer Vliegenthart, penningmeester van MSG en Register
Accountant (RA), bezocht daarom het SFH om de financiële verslaglegging van onze
projecten door te lichten. Hij ontdekte geen onregelmatigheden. Hij sprak met diverse
functionarissen en artsen, gaf aanbevelingen over het projectenbeheer en de financiële
administratie in de toekomst.
Veranderingen in bestuur
In januari is Leon Imandt tot het bestuur toegetreden. Hoewel hij niet, zoals de meeste
bestuursleden, in het ziekenhuis zelf heeft gewerkt heeft de heer Imandt een schat aan
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ervaring opgedaan in Oost Zambia als adviseur van het katholieke bisdom met betrekking
tot de organisatie en verbetering van de katholieke ziekenhuizen. Vanuit deze positie had
hij ook veel bemoeienis met Saint Francis’ en de administratieve top van Saint Francis’.
Deze kennis en ervaring maken hem bij uitstek geschikt om de lokale contacten te
onderhouden en te stimuleren. De heer Imandt is als contactpersoon van MSG toegetreden
als bestuurslid bij de Stichting Zomerconcert.
Mevrouw Jonxis heeft haar functie in het bestuur van MSG neergelegd. Wij bedanken
haar voor haar vele activiteiten en bijdragen.
Relatie met Saint Francis’
Het Beleidsplan van MSG was in 2013 aan revisie toe. De heer de Goeje heeft een nieuw
beleidsplan geschreven en op de website gepubliceerd. Dit beleidsplan bleek essentieel
toen door MSG gestuurde fondsen voor het project York 2e fase door de Bank of Zambia
geblokkeerd werden omdat er geen samenwerkingscontract was tussen MSG en Saint
Francis’ Hospital. Er werd een Memorandum of Understanding gevraagd, waarbij een
aangepast beleidsplan voldoende bleek om de gelden vrij te krijgen.
Hoewel wij als MSG ons overbodig zouden moeten maken, heeft Saint Francis’ nog
zoveel hulp en ondersteuning nodig dat wij voorlopig doorgaan. Een eerste aanzet tot het
verwerven van lokale donoren en of sponsoren is echter gezet. We hopen in de komende
jaren het zwaartepunt van de steun te kunnen verleggen naar de lokale support group.
Peter Sleutelberg, voorzitter
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Hoofdstuk 3 Verslag van de secretaris
Vergaderingen
In 2013 vergaderde het bestuur op 05-01, 05-03, 11-05, 4-7 en 05-10 in Laren of in
Amsterdam. Van alle bestuursvergaderingen werden notulen opgesteld.
Naast de vergaderingen onderhielden de bestuursleden waar nodig onderling contact
via e-mail, skype en telefoon. Tijdens de werkbezoeken van juli, oktober en november
spraken de heren Vliegenthart, Imandt en van der Werf, de secretaris en de technisch
adviseur met het management, met de voorzitter van de Raad van bestuur van het SFH
en met andere Zambianen die betrokken zijn bij het ziekenhuis. De uitkomst van deze
gesprekken zijn schriftelijk vastgelegd en overhandigd aan medebestuursleden. Tijdens
een bezoek aan Nederland in juni 2013 was er nauw contact met de heer Chisi.
Saint Francis’ Hospital
De leiding van het ziekenhuis bestond in 2013 uit:
Dr Simon Chisi
Medical Superintendent - Chairman
Mr. Mathew Mwale
Hospital Administrator
Mrs. Xoliswa Siwale
Principal Tutor
Mrs. Mwaka Seya
Senior Tutor Midwifery school
Mrs. Grace Ngwenya
Acting Senior Nursing Officer
Mr. Lucas Mtonga
Principal Clinical Officer
Mr. Robert Banda
Senior Administrative Officer
Mr. Jeremiah Nyirenda
Pharmacist
Mr Sikwewa Kapembwa
Biomedical scientist -lab incharge
Mr. Rodgers Mwanza
Acting Hospital Accountant
Mr. Hilam Kalumbi
Bio-medical Equipment Engineer
Mr Michael Phiri
Procurement Officer
Mr. Victor Sichone
Doctor (General practitioner)
Mrs. Beatrice Sakala
Social Worker
Mr. Nyongani Sangalakula
Assistant HR Management Officer
Mr. Bruno Mwale
Senior Enviromental Technicien
Ms. Audreen Kamukwamba
Assistant Administrative Officer
Mr. Masautso Mbewe
Union Represative
Mr. John Western
Project Engineer
Professor Robert Bleichrodt
Head of Surgical department
Contacten met het St Francis’ Hospital
Zoals hierboven al aangegeven, waren er in 2013 intensieve contacten tussen de Stichting
en de Raad van Bestuur plus het management van het St Francis’ Hospital dankzij
werkbezoeken van bestuursleden en het bezoek van de heer Chisi aan Nederland.
Penningmeester Vliegenthart bracht op verzoek van het bestuur vanuit Tanzania een kort
bezoek aan het SFH. De technisch adviseur verbleef in oktober/november 6 weken in
Katete op kosten van de MSG, de secretaris reisde op eigen kosten mee. Zij ondersteunde
het management bij het schrijven van een eindrapportage over het project
Verkoeverkamer naar Wilde Ganzen toe, verzorgde bedsponsor rapportages en gaf advies
bij andere voorkomende problemen. Ook de heren Imandt en van der Werf waren in
november 2013 voor 2 weken in Katete en ontmoetten daar het management en de Raad
van Bestuur van het SFH.Verdere contacten verliepen via e-mail.
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Contacten met derden
De heren Sleutelberg en van der Werf plus ondergetekende hadden via e mail verkeer
contact met de Friends of St Francis’ Hospital (James en Faith Cairns), de voorzitter en
secretaris plus technisch adviseur onderhielden per email contact met enkele
functionarissen van het Border Hospital. De laatste twee ontmoetten in oktober 2013 de
heren Magowan en Faldon in Katete. De functionarissen uit het Schotse ziekenhuis
komen sinds drie jaar trainingen geven aan verloskundigen van het SFH. Verder zetten zij
zich in voor de verbetering van de watervoorziening naar de huizen op het ziekenhuis
terrrein. Net als Tergooi kent Border Hospital een samenwerkingsverband met het SFH.
Dankwoord
De Stichting wil ieder hartelijk bedanken voor giften in geld of natura en/of voor zijn
persoonlijke inzet. De volgende personen en instellingen dienen (ook dit jaar weer)
uitdrukkelijk gememoreerd te worden:
-De pathologen van Tergooi, vestiging Blaricum. Ook in 2013 beoordeelden zij in
Blaricum gemiddeld 10 preparaten per maand en mailden hun bevindingen door naar de
behandelend chirurg of gynaecoloog in het SFH. Dit samenwerkingsverband startte in
2007 en is het afgelopen jaar geevalueerd.
-Acountants organisatie SMK voor hun bijdrage ten behoeve van de verklaring over het
jaarverslag 2012 van de MSG.
-Het vervoersbedrijf DPA van de heer Leo Bom te Burgh-Haamstede. Oktober 2013
werd een container verstuurd, gevuld met medische goederen zoals 24 hooglaag bedden,
2 gedoneerde operatietafels, 2 door Tergooi gedoneerde verlosbedden, 50 kliko’s,
gereedschap, en chirurgische goederen en tandheelkundige hulpmiddelen.
-Via DHIN konden we op verzoek van het management voor de tandarts goederen
aankopen die heel moeilijk verkrijgbaar zijn in Zambia.
-De heren Jacob Kegel en Jacob Klcovansky die een marathon liepen, de MSG mocht het
sponsorgeld (€ 2.362,-- na aftrek van onkosten Geef Gratis) op haar rekening ontvangen
ten behoeve van een inpandige isolatiekamer in de kinderafdeling.
-De firma Eurobins B.V. & W.T.S. B.V uit Veenendaal die na bemiddeling van een
Larense inwoner maar liefst 50 vuilnisbakken doneerde.
-De firma Brocacef stond belangenloos verbandmiddelen af.
-Een arts die in het SFH daadwerkelijk de tekorten aan b.v. verbandmiddelen had
meegemaakt, was intermediair tussen Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen en de
MSG. Zo konden wij in de laatste container vanuit Friesland verbandmiddelen,
infuusvloeistoffen en chirurgische instrumenten versturen.
-Via het Rode Kruis Utrecht ontvingen wij ca. 100 dekbedden om niet.
-De thuiszorg Groningen doneerde uniformen voor het schoonmaakpersoneel in het SFH.
-Kringloopcentrum D’n Einder uit Sint Oedenrode stortte dankzij de bemiddeling van
mevr. Huiskens € 1250 op de rekening van MSG voor gynaecologische instrumenten.
Via dit jaarverslag een speciaal woord van dank voor alle trouwe donateurs, die al dan
niet gelabeld giften overmaakten. Dankzij een mailing ontving de MSG in december 2013
van verschillende kanten het aanvullende bedrag voor de renovatie van de operatiekamers
(zie projecten). Uit de opbrengst van het bedsponsorenplan konden we medicijnen en
medische hulpmiddelen als chirurgische instrumenten aankopen, opsturen of aan
reizigers tussen Nederland en Katete meegeven. Hartelijke dank voor al die hulp die
rechtstreeks of via een omweg ten goede komt aan de patiënten in en om Katete!
Arlet C. Splint-Keilman, secretaris
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Hoofdstuk 4 Financieel jaarverslag 2013
Balans per 31 december 2013
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
Liquide middelen

361.794

371.016

TOTAAL ACTIVA

361.794

371.016

229

229

PASSIVA
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves:
Medicijnen
Energie/watervoorziening
Opleiding training personeel
Gynaecologie/Eye afdeling
Management training
Renovatie pers.won.+riolering
Sanitatieproject
Isolatiekamer kinderafdeling
OK tweede fase
Amputee/Wheelchair fund
Pensioen- en ziektekostenverz.
Overig

56.000
12.500
9.000
70.079
21.829
27.000
3.973
2.362
29.333
1.856
107.167
15.162

56.000
12.500
13.000
31.247
13.363
95.000
3.973
0
0
1.982
127.000
16.722

Diverse nog te betalen

356.261
5.304

370.787
0

TOTAAL PASSIVA

361.794

371.016
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Baten- en lastenstaat 2013
2013
BATEN
Giften en donaties
Bedsponsoring
Zomerconcert
Bijdrage Wilde Ganzen/NCDO
Bijdragen t.g.v. VVF project
Bijdragen t.g.v. isolatiekamer
Bijdragen t.g.v. OK 2e fase
Bijdrage t.g.v. pensioen en
ziektekostenverzekering
Bijdr. Wheelchair Fund
Rente inkomsten

2012

*/-/*

37.655
14.009
14.000
19.693

*
*

2.362
15.332

40.408
17.592
17.800
1.714
12.020
0
0

*
*

0
725
4.385

127.000
1.509
6.760

108.161

224.803

13.979
23.999
0
-8.466
4.000
18.028
0
0
29.168
0
850
0
2.800
19.832
2.503
4.100
5.326
598
5.970

7.101
0
29.413
0
5.000
4.825
5.923
1.028
18.753
18.864
262
16.000
0
17.901
0
0
13.843
4.218
4.883

Totaal lasten

122.688

148.014

Resultaat voor reserveringen

-14.526

76.789

Toegevoegd aan reserveringen
Afgeboekt van reserveringen

-32.419
46.945

-156.032
79.243

0

0

Totaal baten
LASTEN
Aankoop medicijnen/goederen
Lab.apparatuur
Betaald aan SFH voor nieuwbouw
Management training
Opleidingen
Overige transportkosten
Recovery Room
Renovatie pers.w. + rioolsysteem
Gynaecol./eye afdeling
VVF project
Amputee/Wheelchair fund
Wilde Ganzen proj. Laboratorium
Wilde Ganzen proj. Recov.Room
Pensioen- en ziektekostenverz. Pr.
Bijdrage personeelskosten medisch
Bijdrage technische ondersteuning
Reiskosten internationaal
Wervingskosten
Overige algemene kosten

Resultaat

*
*
*
*
*
*
*
*

*/-

De met * gemerkte posten zijn ten gunste c.q. ten laste van de specifieke
bestemmingsreserves gebracht. Daarnaast is het negatieve saldo van de overige baten
en lasten ad. € 1.561 onttrokken van “overige bestemmingsreserves”.
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Waarderingsgrondslagen
De volgende waarderingsgrondslagen zijn gehanteerd bij het jaarverslag 2013:
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa
en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen
worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Vreemde valuta
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per
balansdatum. Koerswinsten en -verliezen worden via de staat van baten en lasten
verwerkt.
Overige vorderingen
Dit betreffen vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar.

Specificaties bij de jaarrekening over 2013
VERLOOP BESTEMMINGSRESERVES
1-1-2013

Medicijnen en medische
hulpmiddelen
Energie/watervoorziening
Opleiding personeel
Gynaecol./eye afdeling
Management Training
Renovatie personeelswon.
Sanitatieproject
Isolatiekamer kinderafd.
OK tweede fase
Amputee/Wheelchair
fund
Pensioen- en ziektek.verz.
Overig

127.000
16.722

TOTAAL

370.787

toegevoegd

56.000
12.500
13.000
31.247
13.363
95.000
3.973
0
1.982

besteed

omgeboekt

850

56.000
12.500
9.000
70.079
21.829
27.000
3.973
2.362
29.333
1.856

19.832
1.561

107.167
15.162

4.000
29.168
-8.466

68.000
-68.000

2.362
29.333
724

32.419

31-122013

46.945

0

356.261

De reserveringen worden overwegend gemaakt voor concrete projecten waarvoor wel
al een plan gemaakt is maar waarvan de activiteiten nog niet zijn begonnen c.q. zijn
afgerond. De “overige” reserveringen zijn wel gereserveerd voor de doelstelling maar
hiervoor zijn nog geen projecten toegewezen.
De bestemmingsreserve “pensioen- en ziektekostenverzekeringspremies” betreft een
geoormerkte donatie die uitsluitend voor dit doel gebruikt mag worden.

12

SPECIFICATIE LIQUIDE MIDDELEN

ABN Amro 521 spaarrek
ABN Amro 134
ABN Amro spaarrekening
ING 993 spaarrek
ING 230
ING 993
ING 230 spaarrek
TOTAAL

31-12-13
481
34.579
240.424
2.829
444
1.239
81.798
361.794

31-12-12
476
29.869
248.950
5.327
4.685
1.219
80.490
371.016

Toelichting op het financieel Jaarverslag
Giften en donaties
In 2013 werden wij naast de reguliere donaties verblijdt met een gift van 25.000 Euro
welke voor de helft gebruikt gaat worden voor project OK 2e fase. Daarnaast was er een
specifieke gift voor de ombouw van de kinderafdeling tot polikliniek ten bedrage van
10.000 Euro.
Zomerconcert
De opbrengst van het Zomerconcert en de suppleties van Wilde Ganzen vormen nog
steeds een zeer belangrijke bron van inkomsten.
Overige baten en lasten
Alle inkomsten van de MSG worden na aftrek van wervingskosten en algemene kosten
aangewend voor projecten. De stichting heeft geen eigen vermogen, de bestuursleden
ontvangen geen vergoeding.
Wervingskosten en algemene kosten
De totale kosten voor verwerving en de algemene kosten (€) bedroegen in 2013 6,0 % van
de totale inkomsten. In deze kosten zijn begrepen de kosten van de administratie en het
jaarverslag, kosten van mailingen e.d.
Koen Vliegenthart RA, Penningmeester
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Hoofdstuk 5 Projecten
Nieuwe kinderafdeling:
De nieuwe kinderafdeling is sinds 2012 in gebruik. Dankzij de heren Kegel (Zweden) en
Klcovansky (Noorwegen) heeft de MSG het geld om een inpandige isolatiekamer te
bouwen deels beschikbaar, de Friends of Katete hebben het resterende bedrag toegezegd.
Door lopende bouwprojecten met een deadline heeft men tot op heden dit projectje nog
niet kunnen realiseren.
Management training en ombouw oude kinderafdeling tot polikliniek:
Over de € 15.000,-- opbrengst van Zomerconcert 2010 verleenden zowel NCDO als WG
maximale subsidie. Op deze manier konden twee deelprojecten gefinancierd worden:
a) De door Moving Management Foundation gegeven trainingen aan de kerkgebonden
ziekenhuizen plus Health Centres van het Bisdom Chipata zijn door alle partijen volledig
afgesloten.
b) Verbouwing oude Kinderafdeling tot Algemene Polikliniek ("Conversion O.P.D.").
De Algemene Polikliniek is sinds begin 2013 in gebruik. De gecombineerde chirurgische
behandelkamer / eerste hulp kamer is wel aanwezig maar het management van het SFH
heeft nog geen middelen gevonden om deze volgens de wensen van de chirurgen in te
richten. Wilde Ganzen en MSG hebben het project februari 2013 definitief afgesloten.

de nieuwe polikliniek afdeling

verkoeverkamer

Verkoeverkamer en Management training :
Dit betreft ook weer de financiering van een dubbel project:
a) de bouw van een verkoeverkamer bij de bestaande operatiekamer.
Op verzoek van het management van het SFH en het hoofd van de chirurgische afdeling
heeft de eigen bouwploeg van SFH in 2013 een verkoeverkamer (uitslaapkamer) naast de
operatieafdeling gerealiseerd. Het restant ád € 4.330,-- van het totale budget (€ 15.880,13)
wordt na overleg met Wilde Ganzen omgeboekt naar het project ZC 2013 (renovatie
operatiekamers, 2e fase).
Hoog-laag bedden, monitoren, bloeddrukmeters en uitzuigapparatuur (betaald uit
opbrengsten van het bedsponsorplan van de MSG) waren een jaar lang zorgvuldig
opgeslagen en konden in september 2013 in gebruik genomen worden. Sindsdien kan men
de patiënten van het SFH betere post-operatieve zorg geven, zodat de kans op
complicaties na de vaak complexe operaties vermindert.
b) het tweede jaar van de managementtraining van kerk-gebonden medische instellingen
in de Oost Provincie van Zambia. Met een deel van de opbrengst van ZC 2011 en 55%
premie van Wilde Ganzen konden in 2012 opnieuw twee trainingen aan de Health Centra
in de Oost Provincie worden gefinancierd. Door het vertrek van het echtpaar Parkinson uit
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SFH eind 2011, die sinds 2001 de directie hebben gevoerd, zijn er geen vervolg trainingen
gegeven in het SFH. Met het budget is medio 2012 wel een inventarisatie bezoek van 2
trainers aan het SFH betaald (zij waren in de buurt voor training elders in Zambia) en een
verblijf van 4 weken van de heer Imandt. Hij trainde in Chipata de nieuwe Zambiaanse
Health Desk Coördinator. De trainingen zijn na dit tweede jaar stopgezet. MSG beheert
nog € 2.000 om trainingen aan het midden management in het SFH te laten geven door
Zambiaanse leerkrachten via de Provincial Medical Officer in Chipata, USAID en
mevrouw Angela Chitamiya. Een verzoek voor een dergelijke training is in 2013
binnengekomen maar heeft tot op heden niet plaatsgevonden.
Project Upgrading Lab en vervolg Integrated Solar Cooking
a) project upgrading Lab
Zoals reeds genoemd in het jaarverslag 2012 stelde stichting SFH- Zomerconcert
€ 15.000 beschikbaar in 2012 voor deze projecten, Wilde Ganzen gaf hierover een
premie van € 9.500. Dr.W. Dorigo, artsmicrobioloog in ziekenhuis Tergooi, adviseerde bij
de keuze van een
- fluorescentie microscoop voor betrouwbare en snelle herkenning van o.a.TB bacteriën
- nieuw flow cabinet waardoor monsters op een (voor de laboranten) veilige manier
kunnen worden onderzocht. In oktober 2013 verbleven Dr. Dorigo en de heer Naus,
laborant van de afdeling microbiologie van ziekenhuis Tergooi op kosten van Tergooi
twee weken in het SFH om instructie te geven over het gebruik van de microscoop en
gaven zij algemene bacteriologische nascholing aan de laboranten. Het moderne flow
cabinet arriveerde ook in het najaar en heeft de oude werkkast vervangen. De heer Splint
gaf leiding aan de installatie van de kast en plaatste het bijbehorende afvoerkanaal en de
filters voor een veilige afvoer van lucht uit de werkkast. Hij heeft ook de instructie
gegeven voor het onderhoud, zoals hij zelf eerder had geleerd bij de firma die het flow
cabinet heeft geleverd. De transportkosten van beide apparaten zijn door de MSG betaald.
Het project is inmiddels afgerond in Katete.

het nieuwe flow cabinet

en de fluorescentie microscoop

b) project ZC-12 Solar Cooking
De pilot Integrated Solar Cooking (dankzij ZC 2009) kon voor een half jaar worden
uitgerold naar health centra in de omgeving van het St Francis’ Hospital. In november
2012 was € 2.500,- overgemaakt naar SFH. Om praktische redenen (in de regentijd zijn de
ongeasfalteerde wegen moeilijk begaanbaar en zouden de demonstraties moeizaam
verlopen) ging het bestaande team vanaf april 2013 wekelijks op pad gaan. Een citaat uit
het eindverslag van Beatrice Sakala, lokale project-partner in SFH, toont hoe het project
werd uitgevoerd in haar beleving:
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“We started carrying out our outreach visits in a lot of centres e.g. Kamiza Health Centre,
Undi Health Centre, Mtandaza Health Centre. People were happy with this project and
requested us to continue out-reach teaching / demonstrating as the centres are too far from
the hospital. We have been educating the communities on the disadvantages of
deforestation and of the serious implications caused by the smoke. General attendance for
each centre is between 200 – 400 participants, both female and males. People from
different villages meet at the health centre where teaching and demonstrations took place.
They showed very much interest in learning how to cook using solar energy or using
small and few pieces of wood for the so-called rocket stove. They understand, it is also
cheaper by using these new methods of cooking as it is the easiest way of saving money
in their homes.”
In 2014 zal de productie van de hout besparende kachels in de werkplaats van het
ziekenhuis van start gaan. Het resterende budget ad € 2.500,-- van de demonstraties in de
health centra zal dienen als startkapitaal voor de aanschaf in Zambia van het dunne
plaatijzer voor de mantel en de dikke stalen vuur-pijpen voor in de kachel. Door verkoop
van de kachels zal het project zonder financiële ondersteuning zelfstandig verder kunnen
doorgaan. Technisch adviseur Paul Splint heeft in november 2013 tijdens zijn bezoek
aan het SFH advies gegeven, de heer van der Werf heeft tegelijkertijd afspraken gemaakt
met de directie over de productie en distributie ter plaatse.

solar cooking demonstratie

een van de 60 bedden voor York

Diversen:
Renovatie York:
De MSG heeft vanaf begin 2009 € 50,000 gereserveerd voor de renovatie van de toen al
leegstaande TB afdeling “York”. Voor het vernieuwen van dakspanten en dakbedekking
(fase 1) ontving het SFH in twee trances het benodigde bedrag. In oktober 2013 bleek dat
de oorspronkelijke € 50.000,-- door de zeer sterk gestegen prijzen bij lange na niet
toereikend zou zijn. Eind 2013 besloot de MSG dat dit project voortgezet moest worden
en werd een eerste € 20.000,-- overgemaakt naar het SFH om zo het interieur als fase 2
aan te kunnen pakken. Naar verwachting zal het hele project niet eerder dan eind 2014
afgerond kunnen zijn. Net als andere bouwprojecten, wordt dit project uitgevoerd door
medewerkers van het SFH onder leiding van de heer J. Western. Patiënten van de oogarts
worden nu nog op de interne afdelingen verpleegd, de afdeling chirurgie vangt de
patiënten met gynaecologische problemen op. Te zijner tijd zullen bovengenoemde
patiënten in deze afdeling opgenomen kunnen worden. In 2013 verstuurde de MSG op
verzoek van het management via een deelcontainer vanuit Laren (Gld) samen met het
flow cabinet 13 bedden voor de te renoveren afdeling York. Via het containerbedrijf DPA
gingen nogmaals 23 bedden mee, de laatste 24 zullen in 2014 verscheept worden. Deze
door de heer van der Werf aangekochte bedden zijn uit eigen middelen betaald.
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Vervolgopleiding Zambiaanse basisarts en boekhouder:
Medio 2012 zegde de MSG een bedrag van € 12.000 (in 3 termijnen te betalen) toe voor
de 3-jarige universitaire studie van de heer Dayson Kumwenda.
Hij heeft een intentieverklaring ondertekend om gedurende dezelfde periode aan het SFH
verbonden te blijven en hij rapporteerde reeds naar de MSG. Omdat hij goede studieresultaten kon tonen, betaalde de MSG voor een tweede studiejaar.
De heer Rodgers Mwansa haalde in 2013 zijn examen niet maar zal in mei 2014 een
herexamen doen in Lusaka om zijn studie in Lusaka tot accountant te voltooien.
Local Medical Support Group:
Geïnspireerd door de ontwikkelingen bij grote Nederlandse NGO’s als Cordaid en Wilde
Ganzen is het idee ontwikkeld voor het oprichten van een lokale steungroep voor St.
Francis’ Hospital. In november 2013 hebben twee bestuurleden, Jan van der Werf en
Leon Imandt, een bezoek gebracht aan St Francis’ Hospital om met de Board en het
management van het ziekenhuis te spreken over dit nieuwe initiatief. Na een presentatie in
een speciale Board meeting werd het idee voor oprichting van een Local MSG door Board
en management van harte ondersteund. Tijdens het bezoek is de basis voor de oprichting
gelegd door samen de statuten voor de Local MSG op te stellen. Begin 2014 zal dit
document door de Board vastgesteld worden, de organisatie als NGO bij de Zambiaanse
overheid worden geregistreerd en dan samen met een beschrijving van de situatie van het
St Francis’ Hospital de basis vormen voor het werven van leden vrijwilligers van de Local
MSG.
Medische instrumenten en technische onderdelen. Ook dit jaar zijn technische
onderdelen en bv. werkschoenen voor het personeeel in Nederland aangekocht en
verstuurd samen met veel gedoneerd operatielinnen en chirurgische hulpmiddelen.
Ook namen reizigers kleine wensen als gynaecologische instrumenten mee naar Katete.

een van de te renoveren operatiekamers

chirurgische vrouwenafdeling

Renovatie Operatiekamers
Over de opbrengst van Zomerconcert 2013 (€ 15.332) en € 11.000 van MSG is wederom
met succes een premie bij Wilde Ganzen aangevraagd. Hierdoor is ca € 40.000
beschikbaar gekomen voor de gefaseerde renovatie van de operatiekamers in het SFH.
Met behulp van 30 jaar oude tekeningen van het huidige paviljoen stelden de heer Splint
en het management van het SFH een begroting op. Men verwacht begin 2014 met de
eerste fase (ramen, deuren, muren, vloeren etc) te kunnen beginnen. Omdat de
operatiekamers steeds beschikbaar moeten blijven, zullen de medewerkers van het SFH
gedurende 2 jaar vooral in weekenden hieraan moeten werken.
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Sanitation project:
Op verzoek van de toenmalige hospital administrator de heer Ian Parkinson, heeft de
MSG € 5000, -- beschikbaar gesteld tbv een studie van het sanitatieprobleem in het
ziekenhuis zelf en op het terrein. Nadat tijdens een werkbezoek in 2012 aanbevelingen
achtergelaten werden, zijn er ondanks inspanningen van de heer Jim Oliver van de
Engelse organisatie Hands Around the World tot op heden geen daadwerkelijke
vorderingen te melden. De MSG neemt daarom in deze nog steeds een afwachtende
houding aan.
Renovatie stafhuizen
De MSG reserveerde tot eind 2013 geld voor de renovatie van stafhuizen. Omdat deze
projecten laag op de prioriteitenlijst van het huidige management staan, heeft het bestuur
besloten deze reservering te gebruiken voor de renovavie van York (zie boven).
Zomerconcert 2014
Tijdens zijn verblijf in november 2013 hoorde de heer Imandt van het management dat
men graag het dak van het paviljoen Physiodepartment zou willen laten renoveren dankzij
de opbrengsten van ZC 2014. Begrotingen en tekeningen zijn inmiddels opgesteld en de
aanvraag voor een premie van Wilde Ganzen is ingediend. De totale kosten zullen
ongeveer € 17.500,-- bedragen. De Stichting Zomerconcert verwacht ca. € 10.000,-- te
kunnen leveren, de MSG vult dit aan met € 1.250.
Verbetering van de watervoorziening naar de stafhuizen rondom het SFH.
Op verzoek van dr. Brian Magowan, gynaecoloog van het Schotse Border Hospital, heeft
de heer Splint in november 2013 een eerste inventarisatie/begroting opgesteld voor de
verbetering van de watervoorziening naar de stafhuizen en de hostels op het ziekenhuisterrein. Inmiddels heeft men in Schotland een donor gevonden. De MSG zal financieel
geen bijdrage leveren aan dit project.
Arlet C. Splint-Keilman, J.van der Werf, L. Imandt

18

Hoofdstuk 6 Bedsponsorplan en amputee-wheelchairfund
Bedsponsorplan
In 2013 kende de MSG 12 sponsoren die samen 13 bedden hadden geadopteerd.
Gedurende het boekjaar 2013 heeft de stichting MSG € 14.009 ontvangen op de speciale
rekening van het programma.
Per 1 januari 2013 hebben de medewerkers van Tergooi de sponsoring van 3 bedden
beëindigd, half juni meldde zich een nieuwe bedsponsor aan. Sinds het vertrek van de
heer Parkinson heeft maatschappelijk werkster Beatrice Sakala de taak op zich genomen
de rapportages gebundeld naar Nederland te versturen.
In oktober 2013 schreef ondertekende tijdens haar verblijf in Katete de verslagen voor
het bedsponsorplan en kon zij foto’s nemen van patiënten die op dat moment in de
gesponsorde bedden verzorging kregen.
Ook in 2013 ontving de MSG geen bruikbare wensenlijst om medicijnen af te sturen.
Daarom werd de opbrengst voornamelijk gebruikt om chirurgische hulpmiddelen aan te
kopen, op te sturen of in de bagage mee te nemen.

patiënt op chirurgische afdeling

patiënt met nieuwe beenprothese

Amputee-wheelchairfund
De Medical Support Group beheert gelden ten behoeve van het door chirurg Jaap van
Bruggen opgerichte Amputee-wheelchairfund. De uit dit fonds aangekochte rolstoelen
worden in een sociale werkplaats in Lusaka gemaakt en zijn speciaal ontwikkeld voor
gebruik op de onverharde wegen. Patiënten van het SFH worden door de behandelende
artsen en sinds september 2013 door fysiotherapeut Brian Nkoma geselecteerd en krijgen
een rolstoel in bruikleen.
De Stichting ontving in 2013 van 1 donor € 725,--voor dit fonds. Oktober 2013 maakte
de penningmeester van de MSG € 850,-- over naar de dollaraccount van het SFH zodat 3
nieuwe rolstoelen aangekocht konden worden bij Disacare Lusaka.
Dankzij de Schotse Stichting: 500 miles( http://www.500miles.co.uk ) komen maandelijks
twee orthopedische instrumentmakers vanuit de hoofdstad Lusaka naar Katete toe. De
protheses zelf worden in Lusaka gemaakt, de maand daarop worden zij definitief
aangepast en krijgt de patiënt looptrainingen. Ondergetekende was in oktober 2013 twee
dagen aanwezig toen 10 patiënten deze protheses aangemeten kregen. De chirurgen in het
SFH moeten helaas regelmatig één of beide benen amputeren bij patiënten ten gevolge
van slecht genezende brandwonden, een slangenbeet of door suikerziekte.
Zie verder de website : http://www.amputeeandwheelchairfund.nl/ .
Arlet C. Splint-Keilman
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Stichting SFH – Zomerconcert – Jaarverslag 2013
Doel van het Zomerconcert is het werven van fondsen voor het Saint Francis’ Hospital
(SFH) in Zambia door middel van het brengen van klassieke muziek door musici van
naam voor een betaalbare prijs.
Vanaf het eerste concert in 1998 vindt dit muziekfestijn in de openlucht elke zomer plaats
bij de vijver van restaurant ‘Rust Wat’ in Blaricum.
Dankzij de bijdragen van de vele sponsors/weldoeners en de medewerking van
verschillende bedrijven en instellingen brengt het Zomerconcert een aanzienlijk bedrag
op. De netto-opbrengst wordt door Wilde Ganzen vermeerderd met een premie van 55%
waardoor grotere projecten gerealiseerd kunnen worden.
Het bestuur van de Stichting Saint Francis’ Hospital Zomerconcert in 2013:
Fred van Male, voorzitter
Anne-Mieke Lockhorn, secretaris
Carel van der Spek, penningmeester
Aukelien van Hoytema, programmering
Léon Imandt, projecten SFH
Paula Leidner, publiciteit
Peter Meeuwis, logistiek
Wout van der Wijk, sponsoring
Het afgelopen jaar heeft het bestuur om de 6 weken vergaderd om de voortgang van de
werkzaamheden ter voorbereiding van het Zomerconcert te bespreken.
Door middel van aankondigingen in regionale kranten, driehoeksborden en spandoeken in
Laren, Blaricum en Eemnes alsmede een digitale uitnodigingsbrief wordt het
Zomerconcert en het belang van bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking aan een groot
publiek, met name in het Gooi, bekend gemaakt.
Kaartverkoop geschiedt via de website www.zomerconcert.nl en via de apotheken in
Blaricum en Laren. Op de website is ook informatie te vinden over de Medical Support
Group en over het St Francis’ Hospital in Katete alsmede de besteding van de opbrengst
van het concert.
Op 21 juni 2013 vond het 16e Zomerconcert plaats met Ernst Daniël Smid vergezeld door
sopraan Francis Broekhuizen en tenor Rutger de Vries onder begeleiding van het
ensemble Camerata Particolare.
Ernst Daniël Smid zorgde voor een boeiend concert dat het publiek voerde van Bach en
Mozart via de opera naar de hedendaagse musical. Hij tracteerde het publiek tussen de
bedrijven door op interessante anecdotes over de componisten en hun muziek.
Francis van Broekhuizen hield een geestige conference over het zingen van een aria en
Rutger de Vries bracht Nessun Dorma uit de opera Turandot van Puccini ten gehore.
Delen uit het beroemde klarinetconcert van Mozart en een trompetconcert van Vivaldi
werden fraai gebracht door solisten uit het orkest.
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De opbrengst van het concert komt dit jaar geheel ten goede aan de renovatie van de drie
operatiekamers van het Saint Francis’ Hospital.
Wilde Ganzen heeft het project goedgekeurd en draagt opnieuw bij door de nettoopbrengst van het concert te vermeerderen met een premie van 55%.
De voorbereidingen voor het 17e Zomerconcert op 20 juni 2014 zijn inmiddels in volle
gang. Lavinia Meijer, harpiste en Michiel Borstlap, pianist en componist zullen werken
uitvoeren van oa Ludovico Einaudi, Philip Glass en Michiel Borstlap.

Anne-Mieke Lockhorn,
Secretaris Saint Francis’ Hospital Zomerconcert
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Financieel jaaroverzicht 2013
Stichting St. Francis’ Hospital Zomerconcert

Balans per 31 december 2013
ACTIVA

€ PASSIVA

€

Te ontvangen rente
Liquide middelen

328 Bestemmingsreserve
24.416 Te betalen

24.697
47

Totaal

24.744

24.744

Toelichting op de balans per 31 december 2013
Liquide middelen
Genoemde bedragen staan op spaarrekening en rekeningen courant. Er zijn geen
beleggingen.
Mutaties in de Bestemmingsreserve
Stand per 31-12-2012
Vrijval reservering
Netto resultaat 2013
Naar MSG in 2013
Stand per 31-12-2013

34.320
65
4.312 +
38.697
14.000 –
24.697

Bestemming van de opbrengst
In 2013 is € 14.000 aangewend ten behoeve van het St. Francis’ Hospital te Katete,
Zambia. Evenals in voorgaande jaren is door SFH-Medical Support Group bij “Wilde
Ganzen” een aanvraag ingediend om onze projecten te steunen met een premie.
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Financieel jaaroverzicht 2013
Stichting St. Francis Hospital Zomerconcert
Staat van Baten en Lasten
BATEN
Rente
Kaartverkoop
Adverteerders
Weldoeners
Sponsors
Diversen
Totaal

€ LASTEN
328
18.644
2.650
11.552
3.750
191

Bankkosten
Algemene kosten
Drukkosten
Tenten en tribune
Muziek
Caterer
Netto resultaat
37.115 Totaal

€
275
3.698
1.686
11.045
15.599
500
4.312
37.115

Specificaties
Bankkosten:
Zomerconcert
Kaartverkoop

Algemene kosten:
onkosten
ticketing
verzekeringen
promotie

Tenten en tribune:
Tenten
Tribune
Overig
Muziek:
Orkest/solisten
Techniek

24
251+
275

1.162
678
478
1.380+
3.698

5.992
3.214
1.839+
11.045
12.190
3.409+
15.599

Juli 2014
C.N. van der Spek,
Penningmeester
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