Financieel verslag 2017
van
Stichting Adopteer een Vroedvrouw, Alkmaar

Inhoudsopgave
Jaarrekening
Jaarrekening

1

Balans per 31 december 2017
Staat van baten en lasten over 2017
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting van posten op de balans
Toelichting van posten op de staat van baten en lasten

3
4
5
7
8

Totaal aantal pagina’s in dit rapport: 9

1
Stichting Adopteer een Vroedvrouw, Alkmaar

Aan alle sponsoren, donateurs
en andere betrokkenen bij de
Stichting Adopteer een Vroedvrouw.
Geachte heer, mevrouw,
Bezoek aan Wolisso in mei / juni 2017.
In een pauze tussen tweemaal de noodtoestand bezocht ik Wolisso in Ethiopië.
We konden twee Health Centers bezoeken: Amaya, waar Mergitu, die in 2016 is afgestudeerd werkt en Dalidakt waar
Samuel, ook uit de 2016 groep, werkt.
De werkomstandigheden zijn, zeker bij Samuel, verre van ideaal, ook omdat hij daar nog de enige verloskundige is.
Tijdens ons gesprek uit hij zijn bezorgdheid over de grote verantwoording, die zwaar op hem drukt.
Hij zegt letterlijk te vrezen voor het moment dat er een moeder binnen komt met een complicatie die hij niet zal weten
te behandelen.
Op dat moment voel ik dat dit is wat wij als Adopteer een Vroedvrouw vragen: werken op het platteland in een
afgelegen Health Center. We zullen hem zo goed mogelijk, via Melaku die docent is in Wolisso, blijven ondersteunen.
In augustus zullen er weer zes vroedvrouwen afstuderen, wat het totaal op 36 brengt.
Tijdens mijn bezoek hebben zij een extra contract ondertekend om na hun opleiding daadwerkelijk terug te gaan naar
de gebieden waar ze vandaan komen om daar aan het werk te gaan.
Hopelijk kunnen we ze daar in 2018 bezoeken.
In het verre zuiden van Ethiopie studeren nog twee vroedvrouwen met een beurs van Adopteer een Vroedvrouw, in
samenwerking met de Bilma Foundation. Zij zullen in 2018 afstuderen.
We willen opnieuw iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan ons werk hartelijk danken.
Door uw bijdrage zijn we in staat om – hoe bescheiden ook – een bijdrage te leveren aan het verminderen van de
moeder- en kind sterfte.
Roos Ament.
Voorzitter en secretaris.

Frits Velthuijsen
Penningmeester.
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Statutaire vestigingsplaats:

Castricum
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Balans per 31 december 2017 in euro’s
D e b e t
2017

2016

-

-

Liquide middelen

56.118

56.424

Totaal activa

56.424

56.424

2017

2016

Reserves

19.211

19.517

Kortlopende schulden

36.907

36.907

Totaal passiva

56.424

56.424

Vorderingen

C r e d i t
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Staat van baten en lasten over 2017 in euro’s

2017

2016

Inkomsten
Ontvangen giften
Verrekende beurzen
Ontvangen rente

12.709
0

25.494
157

Totaal inkomsten

12.709

25.651

Uitgaven
Verstrekte beurzen
Toezegging Beurzen
Organisatiekosten

11.484
0
1.761

2.853
16.681
938

Totaal uitgaven

13.245

17.619

-537

5.180

0

0

Dotatie Uitkeerbare Reserves
Saldo boekjaar
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De Stichting Adopteer een Vroedvrouw is opgericht op 14 september 2009 ten overstaan van notaris mr. Pieter Gerard
van Druten van Loyens Loeff te Amsterdam.

Doelstelling
De Stichting heeft haar zetel in Alkmaar; de Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-West
Holland , onder nummer 37155926.
De Stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het verminderen van de moeder- en kind sterfte in
ontwikkelingslanden door het verschaffen van studiebeurzen aan studenten in de gezondheidszorg ter plekke om zo
meer getraind gezondheidspersoneel dichterbij moeders en kinderen te brengen en voorts al hetgeen hiermee
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Middelen
De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het bevorderen van bewustwording, het verspreiden van
informatiemateriaal en het geven van voorlichting ten aanzien van het onderwerp moeder- en kind sterfte, alsmede
het werven en beheren van fondsen, giften en subsidies in de ruimste zin en het beheren van het daarmee verkregen
vermogen.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

ANBI-status
Op 23 december 2009 heeft de Belastingdienst een beschikking afgegeven, waarin is vermeld dat de Stichting vanaf
de oprichtingsdatum 14 september 2009 kan worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling; dat houdt
in dat vanaf de oprichting de Stichting beschikt over de ANBI-status.

Boekjaar
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
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Grondslagen
Algemeen
Het financieel verslag is opgesteld op basis van het voorzichtigheidsprincipe. De algemene grondslag voor de
waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
In de jaarrekening zijn uitsluitend de bijdragen in geld als opbrengst verantwoord, omdat het ondoenlijk is de
ontvangen immateriële hulp te kwantificeren.
Inkomsten/opbrengsten worden verantwoord op kasbasis, tenzij er een schriftelijke vastlegging is van een toezegging
in een of meerdere jaren daarna. In dat geval wordt de betreffende toezegging in de staat van baten en lasten,
verantwoording en wordt een vordering opgenomen voor het niet in het boekjaar ontvangen bedrag.
Verstrekte beurzen worden verantwoord op het moment van het aangaan van de meerjarige verplichting, op het
moment van de schriftelijke toezegging. De niet in het verslagjaar betaalde bedragen worden opgenomen onder de
kortlopende schulden.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien van toepassing onder aftrek van voorzieningen
wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Valutakoersen
In het boekjaar heeft de Stichting uitsluitend beurzen verstrekt in Ethiopië. De contracten met de lokale partner luiden
in de lokale valuta, de Ethiopische Birr.
Gedurende het boekjaar worden de transacties verwerkt tegen de dagkoers. Per balansdatum worden alle vorderingen
en schulden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Per balansdatum luidt de koers:
1 euro = 24,45 Ethiopische Birr
100 Ethiopische Birr = Euro 4,09.
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Toelichting van posten op de balans
Liquide middelen
Onder de post liquide middelen is opgenomen een bankrekening en een deposito bij de Triodosbank. De liquide
middelen staan vrij ter beschikking.

Eigen vermogen
In 2017 is het eigen vermogen gedaald met € 305 als gevolg van een negatief saldo op de staat van baten en lasten.
Het negatieve saldo op de staat van baten en lasten in 2017 is het gevolg van minder donaties in 2017 ten opzichte
van het eerdere jaar. Om deze reden hebben we geen nieuwe reservering voor toegezegde beursen meegenomen. De
stichting beschikt over voldoende eigen vermogen.
Samenstelling eigen vermogen:
Nog te bestemmen vrij saldo
Bestemmingsreserve reiskosten
Bestemmingsreserve health center/ nascholing
Eigen vermogen

€
8.575
4.141
6.496
19.211

De gemaakte reiskosten in 2017 ad € 1.691 zijn niet ten laste van de bestemmingsreserve reiskosten gebracht, an
het reserve voor de reiskosten hebben we nog Euro 231,55 toegevoegd.
De bestemmingsreserve health center/ nascholing is vermindert met € 0,.

Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden zijn opgenomen de nog niet betaalde bedragen van de toegezegde beurzen, alsmede
de eventueel nog te betalen organisatiekosten per einde van het jaar.
Beurzen worden toegezegd voor de gehele driejarige opleiding en in drie jaarlagen betaald, indien de studieresultaten
voldoende zijn. Zoals bij Verstrekte beurzen vermeld, zijn er voor 20 studenten beurzen toegezegd.
Toegezegde beurzen
Nog te betalen organisatiekosten

€
36.907
0

Totaal kortlopende schulden

36.907

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Behoudens de hierboven genoemde toegezegde beurzen zijn geen andere verplichtingen aangegaan.
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Toelichting op posten van de staat van baten en lasten
Inkomsten
In de loop van het jaar zijn diverse bedragen ontvangen van organisaties, instellingen en particulieren. Omdat een
aantal daarvan heeft aangegeven anoniem te willen blijven, is afgezien van een integrale vermelding. Desgewenst kan
een overzicht van de ontvangen bedragen worden verstrekt.

Uitgaven
Verstrekte beurzen
In 2014 zijn in totaal 20 beurzen toegezegd. De toezeggingen zijn opgenomen onder deze post.
Het betreft de volgende aantallen studenten per studiejaar:
Aangevangen in het studiejaar 2013-2014
Aangevangen in het studiejaar 2014-2015
Aangevangen in het studiejaar 2015-2016
Aangevangen in het studiejaar 2016-2017

10
5
6
0

Totaal toegezegd

21

De beurzen zijn verstrekt aan studenten aan het St. Luke’s Hospital in Wolisso, Ethiopië.
De beurzen worden toegekend in de lokale valuta, te weten de Ethiopische Birr. Een beurs voor een driejarige
opleiding, inclusief kost en inwoning bedraagt 72.000 Ethiopische Birr, zijnde 24.000 Ethiopische Birr per jaar. Tegen
de koers per 31 december 2015 betreft het € 980 per jaar per student. De valutaschommelingen zijn niet afgedekt.

Organisatiekosten
De organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
€

Reiskosten
Opleidingen
Kosten web-hosting 2014
Kantoorbenodigdheden
Overige algemene kosten

1.691
0
70
0
0

Totaal organisatiekosten

1.761

De voorzitter van de Stichting, Roos Ament, is verloskundige. Zij heeft jarenlange ervaring met het werken als
vroedvrouw in Afrika. Elk jaar vertrekt zij voor enkele weken naar Ethiopië om daar – geheel belangeloos – hulp te
bieden in de vorm van lesgeven aan de opleiding tot verloskundige. De Stichting Adopteer een vroedvrouw vergoedt
haar ticket naar Ethiopië. Tijdens haar bezoek aan het St. Luke’s Hospital in 2015 heeft Roos ook een bezoek
gebracht aan een reeds afgestudeerde student in haar werkomgeving.

