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Aan alle sponsoren, donateurs
en andere betrokkenen bij
Stichting Adopteer een Vroedvrouw

Aan alle donateurs en betrokkenen van en bij de Stichting Adopteer een Vroedvrouw,
2019 stond in het teken van contact leggen met andere organisaties die in Ethiopië aan het werk zijn
om de gezondheid van moeders te verbeteren.
En om samen met hen te kijken waar we kunnen samenwerken aan bijvoorbeeld het realiseren van
meer Maternity Waiting Areas of Homes.
(De zogenaamde Moeder Wacht Huizen).
Het is namelijk bewezen dat dat het gebruik van deze MWA’s een gunstige invloed heeft op de
uitkomst bij hoog risico zwangeren.
Het gaat hierbij specifiek om de Stichting Wondem in Amsterdam die een project heeft in Mezozo en
de Bilma Foundation die in het uiterste zuiden van Ethiopië werkt.
In juni was ik in de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de HIDI kliniek in Bishoftu, een
eveneens Nederlands initiatief.
Zij hebben een groot landbouwproject met daarbij een kliniek en een verloskamer en zelfs een
moeder wachtruimte.
Omdat zij op zoek waren naar een nieuwe verloskundige hebben we gekeken of er voor hen een
geschikte kandidaat is uit de groep afgestudeerden van Adopteer een Vroedvrouw.
Via Melaku, die onze tussenpersoon is, houden we zoveel mogelijk contact
met de afgestudeerde vroedvrouwen op het platteland wat zeker niet altijd een eenvoudige taak is
gezien de voortdurende onzekere en onveilige situatie in het gebied en de daarbij komende
onbetrouwbaarheid van het internet.
Zelf reizen om de vroedvrouwen op het platteland te bezoeken was helaas in 2019 onmogelijk en zal
er met de huidige Corona crisis in de komende periode helaas niet op vooruit gaan.
Wel hebben we ons samen met andere organisaties in Nederland opnieuw ingezet voor het
inzamelen van materialen voor moeders en pasgeborenen op verschillende plekken ter wereld. Denk
hierbij aan ‘Because we Carry’ die werkzaam zijn in kamp Moria op Lesbos.

Hartelijk dank voor uw steun,

Roos Ament
Voorzitter Adopteer een Vroedvrouw.
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Balans per 31 december 2019 in euro’s

Activa
2019

2018

Vorderingen
Liquide middelen

41.094

58.492

Totaal activa

41.094

56.118

2019

2018

Reserves
Kortlopende schulden

4.187
36.907

21.585
36.907

Totaal passiva

41.094

56.118

Passiva
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Staat van baten en lasten over 2019 in euro’s

2019

2018

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van organisaties zonder winststreven
Baten vanuit fondsenwerving

1.355
3.300
133

2.290
125
13.600
-

Som van de baten

4.788

16.015

5

12.145

Kosten beheer en administratie

1.065

1.352

Som van de lasten

1.070

13.497

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

3.718
- 116
3.601

2.518
- 143
2.374

- 17.399
-

2.374
-

Baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserve
Bestemmingsreserve
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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
100 Ethiopische Birr

=
=

35,84
2,22
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TOELICHTING VAN POSTEN OP DE BALANS

Liquide middelen
Onder de post liquide middelen is opgenomen een bank- en depositorekening bij de Triodos Bank. De
liquide middelen staan vrij ter beschikking.
Eigen vermogen
In 2019 is het eigen vermogen gedaald met € 17.399 als gevolg van een terugbetaling aan een
organisatie. De gelden waren bedoeld voor de aanschaf van een auto, maar door de onzekere
situatie in het land is besloten om dit geld terug te geven.
Samenstelling eigen vermogen in euro’s:
Overige reserve
Bestemmingsreserve reiskosten
Bestemmingsreserve health center / nascholing

-

Eigen vermogen

6.450
4.141
6.496
4.187

De gemaakte reiskosten in 2019 zijn direct opgenomen in de staat van baten en lasten en niet ten
laste gebracht van de bestemmingsreserve reiskosten.
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.
Samenstelling kortlopende schulden in euro’s
Toegezegde beurzen
Nog te betalen organisatiekosten

36.907
-

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

Baten
In de loop van het jaar zijn er diverse bedragen ontvangen van organisaties, instellingen en
particulieren. Sommigen hebben aangegeven dat zij anoniem willen blijven. Desgewenst kan een
overzicht van de ontvangen bedragen worden verstrekt.
Lasten
Bestedingen aan doelstellingen conform statuten: verstrekte beurzen
Aangevangen in het jaar 2013 – 2014
Aangevangen in het jaar 2014 – 2015
Aangevangen in het jaar 2015 – 2016
Aangevangen in het jaar 2016 – 2017
Aangevangen in het jaar 2017 – 2018
Aangevangen in het jaar 2018 – 2019

10
5
6
-

Totaal toegezegd

21

Kosten beheer en organisatie
Reiskosten
Kantoorkosten

935
80

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.

