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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 website-adres is: www.stfrancishospital-msg.nl.  
 
Bestuur  
Het bestuur bestond  in 2017 uit :  
Heer P.H. Sleutelberg, voorzitter  
Heer K. Vliegenthart, penningmeester  
Mevrouw  A.C. Splint-Keilman, secretaris, bedsponsorplan, wheelchairfund, inkoop (medische) 
goederen, projectmanager isolatie kamer Mbusa. 
Mevrouw  L.J. Engelen, PR, webmaster, contactpersoon brancheorganisatie Partin. 
Heer L.M.F.M. Imandt, projectmanager Renovatie operatiekamers, aanschaf tractor,  
contactpersoon voor Minga Mission Hospital en Tergooi (ziekenhuizen). 
Heer  M.J. de Goeje, inkoop/ verzending medicijnen. 
Mevrouw I. de Vries. 
De heer P.A. Splint adviseerde het bestuur ook in 2017 voor technische zaken.  
 
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis aan de doelstellingen van de Stichting en kennen het  
St Francis’ Hospital 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. 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 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 tot 1 januari 2015 werkzaam 
als zzp’er (marketingadviezen en tekstschrijven). Zij is voorzitter van de brancheorganisatie voor 
kleine goede doelen in ontwikkelings-samenwerking, Partin (www.partin.nl) en sinds de oprichting van 
de MSG bestuurslid.  
Leon Imandt, contactpersoon voor Tergooi en Minga Mission Hospital  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. Sinds zijn installatie als bestuurslid van de MSG 
verzorgt hij de suppletie-aanvragen bij Wilde Ganzen, beheert deze en onderhoudt hij de contacten 
daarover met het SFH.  
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, momenteel als hoofd kwaliteitszaken. 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. 
Arlet Splint – Keilman, secretaris is sinds 2002 lid van het bestuur. Zij verspreidt b.v. de 
bedsponsorverslagen en is o.a. contactpersoon voor de projecten “renovatie en verbouwing van York” 
en “isolatie kamer Mbusa”. Zij kent het SFH sinds 2001, heeft het sindsdien 11 keer voor kortere  
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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 is bestuurslid van de Stichting Werkgroep Zambia (www.platformzambia.nl).    
Irene de Vries, algemeen lid  was van november 2013 tot december 2015 als tropenarts werkzaam in 
het SFH, vnl. op de gynaecologisch-obstetrische afdeling. Zij en haar partner Huub Stelder hebben 
het SFH zoals zovelen in hun hart gesloten. Door haar recente ervaring in het SFH zijn de andere 
bestuursleden heel erg blij dat zij bereid was om  sinds medio 2016 het bestuur te versterken.  
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 weken 
tot 3 maanden terug en adviseert hij zowel het bestuur van de MSG als het management in Katete in 
allerhande technische zaken. Bovendien is hij contactpersoon tussen de Schotse Sandy Logie 
Foundation en de MSG. 
 
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. Enkele bestuursleden waren in april 2017 aanwezig op de 
Zambiadag 2017 in Amersfoort  en de Partindag in Apeldoorn (september 2017). 
 
De Stichting maakte in het boekjaar 2017 overheadkosten: 3,6 % voor werving van baten van de 
totale inkomsten. De kosten van beheer en administratie bedroegen 1,7 % van de totale inkomsten.  
Zie ook hoofdstuk 4 pagina 8 tot en met 11 voor het financiële overzicht over 2017.  
 
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) en sinds medio 2012 van het Platform Zambia(www.platformzambia.nl).  
Vanaf augustus 2016 heeft de St Francis’ Hospital MSG een CBF Erkenning. 
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Hoofdstuk 2 Voorwoord van de voorzitter 
 
In 2017 kwamen veel problemen uit 2016 tot rust. Het accountantsonderzoek van eind 2015 gaf aan 
dat er in het financieel management van het ziekenhuis een aantal zwakke plekken zaten, met een 
risico voor de financiële stabiliteit. Omdat er ook onregelmatigheden bleken te zijn, is in 2017 de hele 
financiële staf vervangen. Er is geen geld van MSG verdwenen, mede omdat alle gelden in tranches 
betaald worden gedurende de uitvoering van de projecten. 
Intussen is na veel vertraging de renovatie van de operatiekamer gereedgekomen, en naar 
tevredenheid. In november zijn de secretaris en de technisch adviseur in Katete op bezoek geweest 
om de stand van zaken van de projecten te boordelen. Bij dit verblijf is uitgebreid gesproken over 
toekomstige projecten waarbij we een vaste projectmanager willen hebben en waarbij de projecten 
door een aannemer van buiten het ziekenhuis worden uitgevoerd. Het bezoek van de technisch 
adviseur van november vond plaats mede op verzoek van de Schotse donoren om het 
waterleidingproject van de Schotse zusterorganisatie Sandy Logie Foundation (Het Border Ziekenhuis, 
Schotland) te beoordelen. De reiskosten werden tussen beide organisaties gelijkelijk verdeeld. Omdat 
er al langer contacten zijn tussen de beide organisaties, is de wens ontstaan om een verdere 
samenwerking aan te gaan.  
 
Aan het eind van 2017 startte St Francis' Hospital een sollicitatieprocedure voor een projectmanager, 
met een uitgebreid eisenpakket. Er is afgesproken dat voor de komende projecten Memoranda of 
Understanding worden opgesteld, dat wil zeggen overeenkomsten per project tussen St Francis' 
Hospital en de MSG. 
In verband met het vertrek van chirurg Robert Bleichrodt in 2018, werd eind 2017 door MSG het 
geplande project van de brandwondenunit overgenomen. Er werden uitgebreide afspraken gemaakt 
met het management van het ziekenhuis om te komen tot een moderne manier van samenwerking. 
De fondsen van het project, beheerd door dr. Bleichrodt, werden aan MSG overgedragen.  
Het project zal begin 2018 starten. 
Tevens is er voor 2018 een aanvraag van het management voor een afdeling administratie/inkoop.  
 
Ook wordt onze ondersteuning uitgebreid naar de perifere ziekenhuizen die samenwerken met het  
St Francis' Hospital, te beginnen met Minga Mission Hospital. Deze uitbreiding kwam mede door het 
verzoek van onze voormalige steunorganisatie, de Stichting Zomerconcerten, om het resterende 
batige saldo na beëindiging van de projectsteun aan St Francis' Hospital te investeren in een project 
voor Minga Hospital. Ten behoeve van dit project hebben we samenwerking gezocht met Friends of 
Minga, een Nederlandse stichting van ex-medewerkers van het ziekenhuis te Minga.  
Minga Hospital is een klein ziekenhuis ten westen van Katete dat voor verwijzingen gericht is op St 
Francis' Hospital. Het project behelst de bouw van een operatiekamer aansluitend aan de 
kraamafdeling.  
 
In 2017 vierde MSG de 100e vergadering met een boottochtje op de Vecht, na een feestelijke 
vergadering aan de oever van de Vecht. 
 
We gaan door met de ondersteuning van de gezondheidszorg in de Oost Provincie van Zambia, met steun van al 
onze donoren. Wij zijn de vele donoren dan ook veel dank verschuldigd voor hun bijdragen en voor hun 
vertrouwen.  
 
Peter Sleutelberg, voorzitter MSG 

                                                                
                                                                     gerenoveerde operatiekamer  
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Hoofdstuk 3  Verslag van de secretaris 
 
Vergaderingen 
In 2017 vergaderde het bestuur op 3 maart, 27 mei, 10 juli (skype), 26 september en 11 december (skype), 
meestal in Laren. De 100e bestuursvergadering vond in Maarssen plaats. Van al deze bestuursvergaderingen 
werden notulen opgesteld.  
Naast de  vergaderingen onderhielden de bestuursleden waar nodig onderling contact via  
e-mail, skype en telefoon. Tijdens een werkbezoek in november 2017 spraken de secretaris en de technisch 
adviseur van de Stichting met de geneesheer directeur van het SFH, met het management, met Bisschop 
Mchombo als 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. 
Verdere contacten met het SFH verliepen telefonisch of via e-mail.  
  
Fondsenwerving  
In 2017 ontving de MSG geld dankzij reguliere giften, notariele acten, het bedsponsorplan en naar aanleiding van 
de eindejaarsbrief.  
  
Contacten met derden  
De voorzitter de heer Sleutelberg en mevrouw Engelen als vice voorzitter hadden via e-mail en  persoonlijk contact 
met het Engelse Friends of St Francis’ Hospital (James en Faith Cairns). De voorzitter en de technisch adviseur 
onderhielden per email contact met enkele functionarissen van het Border Hospital in Schotland, secretaris en 
technisch adviseur ontmoetten hen in november 2017 ook in Katete zelf. Net als Tergooi heeft dit ziekenhuis 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 in 2017) uitdrukkelijk gememoreerd te worden:  
-De pathologen van Tergooi beoordeelden  in 2017 in Blaricum wederom gemiddeld 10 preparaten per maand. De 
bevindingen werden doorgemaild naar de behandelend chirurg of gynaecoloog in het SFH. Dit 
samenwerkingsverband loopt al sinds 2007.  
-Het vervoersbedrijf DPA van de heer Leo Bom te Burgh-Haamstede kocht op verzoek van de MSG (medische én 
technische) artikelen in om deze in een deelcontainer naar Zambia te laten sturen.  Deze goederen arriveerden in 
goede staat in  augustus 2017 in Katete.  
-De MSG heeft enkele grote donateurs die jaarlijks een groot bedrag overmaken.   
Maar onze dank gaat net zo goed uit naar de kleine donateurs. Dankzij allen kunnen we uw hulp rechtstreeks of via 
een omweg ten goede laten komen aan de patiënten in en om Katete!  
 
 
Arlet C. Splint-Keilman, secretaris MSG 
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Hoofdstuk 4  Financieel jaarverslag 2017   

 
Balans per 31 december 2017 
 
  31-12-2017  31-12-2016 
ACTIVA     
Liquide middelen  295.176  269.685 
     
TOTAAL ACTIVA  295.176  269.685 
     
     
PASSIVA     
Algemene reserve  114.940  64.175 
Bestemmingsfondsen:     
Medicijnen en hulpmiddelen     
     Medicijnen 36.000  36.000  
     Chirurgie fonds 4.875  13.175  
     Amputee/Wheelchair fund 3.036  3.036  
Infrastructuur     
     Energie/watervoorziening 12.500  12.500  
     Renovatie pers.won.+riolering 27.000  27.000  
     Isolatiekamer kinderafdeling 12.140  9.140  
     Brandwondencentrum 10.000  0  
     Sanitatieproject 3.973  3.973  
     Aanschaf traktor 0  10.000  
     Project Minga Hospital 13.666  13.666  
Personeel     
     Management training 21.829  21.829  
     Opleiding personeel 5.000  5.000  
     Pensioen- en ziektekostenverz. 30.217  50.191  
  180.236  205.510 
      
     
     
TOTAAL PASSIVA  295.176  269.685 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               6



Staat van baten en lasten 2017   
  2017  2016 
BATEN     
Giften en donaties  41.184  36.052 
Bedsponsoring  8.380  8.695 
Zomerconcert * 0  13.666 
Bijdragen t.g.v. isolatiekamer * 3.000  5.900 
Bijdr. Brandwondencentrum * 1.700  0 
Bijdr. Chirurgie fonds * 0  13.176 
Rente inkomsten  137  897 
     
Totaal baten  54.401  78.386 
     
LASTEN     
Besteed doelstelling:     
Medicijnen en hulpmiddelen     
     Aankoop medicijnen/goederen  
        Incl. Transportkosten 

  
6.325 

  
14.104 

     Aankoop traktor * 10.000  0 
Infrastructuur     
     Verbetering computernetwerk  5.595  3.957 
Personeel     
     Pensioen- en ziektek. verz. * 19.974  19.830 
     Technische ondersteuning    0 
     Reiskosten internationaal  2.002  4.275 
Overige kosten     
     Kosten werving van baten  1.985  725 
     Kosten beheer en administratie  928  3.966 
     
Totaal lasten  46.809  46.857 
     
Saldo van baten en lasten  7.592  31.529 
     
Toename bestemmingsfondsen  -4.700  -32.741 
Afname bestemmingsfondsen  29.974  19.829 
     
Resultaat  32.866  18.617 

 
De met * gemerkte posten zijn ten gunste c.q. ten laste van de specifieke bestemmingsreserves 
gebracht. Daarnaast is het resultaat toegevoegd aan de Algemene Reserve. 
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Waarderingsgrondslagen  
De volgende waarderingsgrondslagen zijn gehanteerd bij het jaarverslag 2017: 
 
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.  
 

 
Specificaties bij de  jaarrekening over 2017 
 

Verloop Algemene Reserve: 
Stand 1/1/2017 64.175 
Bij: correctie vorige boekjaren, terugontvangen donatie Wilde Ganzen (renovatie 
physiotherapie en operatiekamers) 

 
17.899 

Toegevoegd resultaat 2017 32.866 
Stand 31/12/2017 114.940 
 

 
VERLOOP BESTEMMINGSFONDSEN 
 

  1-1-2017 Toegevoegd besteed 31-12-2017 
Medicijnen en hulpmidd.     
Medicijnen en medische 
hulpmiddelen 

 
36.000 

   
36.000 

Chirurgie fonds 13.175 -8.300  4.875 
Amputee/Wheelchair fund 3.036   3.036 
Infastructuur     
Energie/watervoorziening 12.500   12.500 
Renovatie personeelswon. 27.000   27.000 
Isolatiekamer kinderafd. 9.140 3.000  12.140 
Brandwondencentrum 0 10.000  10.000 
Sanitatieproject 3.973   3.973 
Aanschaf traktor 10.000  10.000 0 
Minga Hospital 13.666   13.666 
Personeel     
Management Training 21.829   21.829 
Opleiding personeel 5.000   5.000 
Pensioen- en ziektek.verz. 50.191  19.974 30.217 
     
TOTAAL 205.510 4.700 29.974 180.236 

 
De bestemmingsfondsen worden gemaakt voor concrete projecten waarvoor wel al een plan 
gemaakt is maar waarvan de activiteiten nog niet zijn begonnen c.q. zijn afgerond.  
 
Van het chirurgiefonds is 8.300 Euro overgeboekt naar het Brandwondencentrum.  
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SPECIFICATIE LIQUIDE MIDDELEN 
 

  31-12-2017 31-12-2016 
ABN Amro 521 spaarrek  0 485 
ABN Amro 134  27.190 1.341 
ABN Amro spaarrekening  119.187 119.187 
ING 993 spaarrek  7.719 10.005 
ING 993 vermogensspaarrek  35.217 50.190 
ING 230   20.089 2.837 
ING 993  1.268 1.264 
ING 230 spaarrek  84.506 84.375 
TOTAAL  295.176 269.685 
 
 
Toelichting op het financieel Jaarverslag 
 
Giften en donaties 
In 2017 is wederom 25.000 Euro ontvangen vanuit een vijfjarige schenkingsakte. 
 
Besteed doelstelling 
De aangekochte materialen en transportkosten (totaal 6.325 Euro) zijn gefinancierd vanuit de 
opbrengsten van het bedsponsorprogramma.  
 
Overige baten en lasten 
Alle inkomsten van de MSG worden na aftrek van wervingskosten en algemene kosten aangewend 
voor projecten. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding behalve een vergoeding voor gemaakte 
onkosten.  
 
Wervingskosten en algemene kosten 
De totale kosten voor werving van baten bedroegen in 2017 3,6% van de totale inkomsten. De kosten 
van beheer en administratie bedroegen 1,7% van de totale inkomsten. 
 
De reserveringen zijn gedaan op basis van continuïteit. 
 
Koen Vliegenthart RA, Penningmeester 
april 2018 
 
 
 

                                                         
 
                                                  verloskamer Minga Mission Hospital  
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Hoofdstuk 5  Projecten, Bedsponsorprogramma, Amputee-wheelchair fund, Surgical Fund 
 
Inleiding  
Sinds januari 2015 wordt voor alle projecten die de MSG in het SFH uit laat voeren een contract 
(Memorandum of Understanding) door beide partijen ondertekend. Hierin worden het budget en de 
verwachte start-  en looptijd aangegeven, worden problemen genoemd die men bij de uitvoering zou 
kunnen ondervinden maar geen sancties als het project pas na de genoemde datum afgerond is. 
Sinds eind 2016 eist de MSG ook dat er een projectmeanager met een technische achtergrond in het 
SFH aanwezig is die toezicht houdt en met vastgestelde regelmaat rapporteert.                
Voor alle projecten die de MSG sinds 1999 in het SFH heeft kunnen laten realiseren dankzij de 
financiele steun van de grote donoren Stichting Zomerconcert, Wilde Ganzen, NCDO en Simavi 
verwijzen wij u graag naar de website www.stfrancishospital-msg.nl . 
 
Renovatie Operatiekamers 
De opbrengst van het Zomerconcert 2013 en een bijdrage van MSG plus de premie van Wilde 
Ganzen heeft tesamen een bedrag van ruim € 48.000 opgeleverd voor de renovatie van de 
operatiekamers. Zoals de voorzitter al in hoofdstuk 2 memoreert verliep de uitvoering van dit project 
met veel haken en ogen. Begin 2017 ontving de MSG pas de eindrapportages, waren de chirurgen en 
andere gebruikers redelijk tevreden over de resultaten en kon Wilde Ganzen het project definitief 
afsluiten. In de loop van het jaar werden nog kleine verbeteringen aangebracht. De MSG ontving een 
restant van ruim € 6000,-- en bracht dit als post bij de algemene middelen onder.  
 
Isolatiekamers in de nieuwe kinderafdeling 
De nieuwe kinderafdeling is sinds medio 2012 volop in gebruik maar heeft nog steeds geen inpandige 
isolatiekamer. De in 2012 gemaakte begroting is bij lange na niet meer voldoende, de kinderartsen 
hadden steeds meer wensen en de devaluatie hielp ook niet mee. Dankzij giften van een 
kerkgenootschap in Leimuiden en de patiënten van de gepensioneerde huisarts L. Messchaert uit 
Boxtel,  heeft de MSG hiervoor nu ruim € 12,000 --  gereserveerd, om zo snel mogelijk na de renovatie 
van de operatiekamers te beginnen. Hoewel tijdens een werkbezoek in november 2016 de heren 
Lalick Banda en Peter Sleutelberg een z.g. Memorandum van Understanding ondertekenden waarbij 
bepaald werd dat de MSG het benodigde geld zou leveren, is dit project nog steeds niet uitgevoerd. 
Het management van het SFH vond wel een externe uitvoerder maar door een inmiddels 
geconstateerde fraude bleef de MSG zich voorlopig voorzichtig opstellen om een nieuw bouwproject 
te financieren.   
                         
Zomerconcert 2014 
Tijdens zijn verblijf in november 2013 hoorde de heer Imandt van het management dat men graag het 
dak van het paviljoen Physiotherapy departement zou willen laten renoveren met de opbrengsten van 
ZC 2014. Begrotingen en tekeningen werden opgesteld en gemaakt, de aanvraag voor een premie 
van  Wilde Ganzen is ingediend. De totale kosten zullen ongeveer € 17.500,-- bedragen. In november 
2016 vertelde de huidige geneesheer directeur dat de muren van het paviljoen inmiddels in een 
dusdanig slechte staat zijn dat ook deze vervangen moeten worden. Omdat SFH nooit met een nieuw 
plan/begroting kwam, is dit project door Wilde Ganzen gestopt. De MSG ontving na overleg het 
ingezamelde bedrag (ruim €11.000,--) medio 2017 terug. Ook dit bedrag komt bij de algemene 
middelen in de boekhouding naar voren. Eind 2017 maakte de heer Splint op verzoek van het 
management en in overleg met de gebruikers een geheel nieuwe tekening. De begroting zal echter uit 
het SFH moeten komen.   
 
Zomerconcert 2015 
De opbrengst van het Zomerconcert 2015 was bedoeld om een nieuwe tractor voor het SFH te 
kunnen kopen. Een dergelijk voertuig is erg belangrijk voor het vervoer van bouwmaterialen voor de 
bouwprojecten maar ook voor het ophalen van alle ziekenhuis afval en huisvuil op het terrein van het 
Saint Francis’ Hospital. Na meerdere offertes koos het management voor een Massey Ferguson. In 
augustus 2017 maakte Wilde Ganzen het benodigde bedrag (€ 16.500,--) rechtstreeks naar het SFH 
over. De heer Bruno Mwale schreef als acting Hospital Administrator in november 2017 de 
eindrapportage voor Wilde Ganzen. Het batig saldo is gebruikt om lokaal beschermende kleding voor 
de werknemers aan  te kopen. Het project is inmiddels door Wilde Ganzen en MSG afgesloten.  
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Amputee-wheelchair fund, Bedsponsorprogramma en Surgical Fund  
In het boekjaar 2017 ontvingen we geen geld voor het Amputee-wheelchairfund maar de 
fysiotherapeut in Katete vroeg ook geen bedrag over te maken voor de aanschaf van nieuwe 
rolstoelen. Het batig saldo is sinds 2 jaar € 3.036. 
Het bedsponsorprogramma van de MSG kende in 2017 nog slechts 7 sponsoren die per kwartaal de 
rapportage over “hun” gesponsorde bed ontvingen. Dankzij de in het afgelopen boekjaar ontvangen  
€ 8.380 konden we  goederen op verzoek van de chirurgen aankopen, 16 matrassen voor de interne 
afdelingen en samen met gedoneerde apparatuur in een container meesturen. 
Van de € 13.175 die de penningmeester begin 2017 voor het Surgical Fund beheerde, boekte de 
MSG op verzoek van de heer Bleichrodt € 8300 euro over om de renovatie van de brandwonden unit 
mogelijk te maken. Er kwamen geen donaties bij de MSG binnen tijdens het boekjaar 2017. 

  
Minga Mission 
In 2016 ontving MSG ruim € 13.000 van de Stichting Zomerconcert, Dit bedrag moest besteed worden 
aan een project t.b.v de patientenzorg in de Eastern Province, maar niet aan SFH. De suggestie was 
dit te besteden aan Minga Mission Hospital, een ziekenhuis op ruim 100 km van Katete en een van de 
verwijzende ziekenhuizen. Sr. Asperanza, hoofd van dit ziekenhuis, wilde aanvankelijk een mother 
shelter voor dit bedrag laten bouwen, een onderkomen voor zwangere vrouwen die wachten op de 
bevalling. Omdat later duidelijk werd dat deze mother shelter lokaal gefinancierd zou worden en 
onderdeel uitmaakt van een groter plan (de nieuw gebouwde afdeling verloskunde gecombineerd met 
de mother shelter plus het gebouw met de operatiekamers) werd een nieuw plan ontworpen. Hierbij 
zou het beschikbare geld besteed worden aan de nieuw te bouwen operatiekamer, speciaal bedoeld 
voor keizerssnedes. Het hiervoor ontworpen plan kost echter meer dan € 70.000. Daarom is contact 
opgenomen met de Friends of Minga, een NGO opgericht door Nederlandse dokters die in Minga 
gewerkt hebben. Zij willen graag hun bijdrage leveren aan dit plan.  
Tevens hebben wij dit plan tot doel gemaakt van onze eindejaarsactie en daarmee ook de steun van 
Wilde Ganzen verworven. Samen kunnen wij € 45.000 aan dit project besteden dat dus nog niet 
genoeg is om het hele project te financieren. Omdat Wilde Ganzen (en wij ook) geen projecten willen 
ondersteunen die niet volledig gefinancierd zijn zal in 2018 verder gezocht worden naar financierings-
mogelijkheden of een oplossing in  de vorm van een kleiner gebouw. 
 
Studie Namushi Kalumbi. 
De MSG zegde medio 2017 toe om een tweejarige vervolgstudie tot kinderverpleegkundige te 
financieren van Namushi Kalumbi. Zij zou in september 2018 in Lilongwe kunnen beginnen.  
 
Renovatie Brandwonden unit in de Chirurgische vrouwenafdeling Kisito 
Eind 2017 ontving de MSG het verzoek van de heer Bleichrodt om de renovatie van een van de 
brandwondenafdelingen te gaan monitoren. Dankzij eigen sponsoren verzamelde deze chirurg  
€ 33.000, tekende zelf een bouwplan en liet een begroting opstellen met de benodigde 
bouwmaterialen en apparatuur. Het management van het SFH had sinds april 2017 geen uitvoerder 
voor dit project gevonden, zodat het risico ontstond dat het hele project afgeblazen zou moeten 
worden. De voorzitter stuurde een Memorandum van Understanding op, waarin duidelijke afspraken 
voor tijdsplanning, monitoring en rapportages door een aan te stellen projectmanager genoemd zijn.  
De MSG ontving eind 2017 een eerste gift van € 1.700 voor dit project.  
De heer Imandt zal als contactpersoon optreden.  

                                                                                                 
                                               orthopedische instrumentmaker in SFH  
Leon Imandt, Arlet C. Splint-Keilman  
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VERSLAG 

Van de Kascontrole 

Jaarrekening 2017 

 

 

Aan het Bestuur van de STICHTING ST FRANCIS HOSPITAL, MEDICAL SUPPORT GROUP. 

10 oktober 2018 

 

Geachte dames en heren, 

 

Op verzoek van uw penningmeester, dhr. K. Vliegenthart RA, heb ik de jaarrekening 2017 van uw 
stichting gecontroleerd. 

Voor de controle van de jaarrekening 2016 was voor de eerste maal een kascontrolecommissie 
ingesteld, bestaande uit de heren Van Male en Snippe, waar voordien de controle van de 
jaarrekening geschiedde door een accountant. Uiteindelijk is mij verzocht de kascontrole te 
verrichten. Uw penningmeester heeft mij toegelicht wat de achtergrond van deze verandering is.  

Ik ben kennis van uw penningmeester, bedrijfs- en organisatieadviseur met financieel-economische 
achtergrond, buiten deze kascontrole heb ik geen betrokkenheid bij uw stichting. 

Ik rapporteer u hierbij als volgt: 

Ter oriëntatie kon ik beschikken over de statuten van uw stichting, agenda’s en notulen van de 
bestuursvergaderingen gehouden in 2017 en een deel van 2018, de conceptjaarrekening 2017 en het 
conceptjaarverslag 2017. Daarnaast bankafschriften, facturen en financieel administratieve notities. 

In het verslag van de 105e bestuursvergadering is vastgelegd welke leden voor de kascommissie 
benaderd zullen worden, te weten de heren Snippe en Van Kralingen. In de harde werkelijkheid 
moest daarvan blijkbaar worden afgeweken. Ik verzoek u dit in een volgende vergadering te melden 
en de mutatie van kascontrolecommissie naar Kascontrole toe te lichten en dit notulair vast te 
leggen. 

Verder is te lezen dat het financieel jaarverslag 2017 door alle bestuursleden is goedgekeurd. 
Hiermee is de betrokkenheid en steun van het bestuur voor het werk van de penningmeester 
weergegeven. Als zodanig is de jaarrekening als verantwoordingsstuk van het bestuur te 
beschouwen. 

Als suggestie om de kwaliteit van de verslaggeving te optimaliseren noem ik de volgende twee 
maatregelen: 

- Giften en donaties worden nu verantwoord op basis van ontvangst via bankrekening(en). 
Aan de notulen van de bestuursvergadering waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd kan 
een lijst (bijlage) worden toegevoegd, opgesteld door de dames Engelen en Splint, waarin zij 
vermelden aan wie een bedankje voor ontvangen gift of donatie is gedaan, onder vermelding 
van het van bijdrager in het boekjaar ontvangen bedrag; 



- De penningmeester vergoedt declaraties. Niet na te gaan is wie deze declaraties accordeert. 
Een mogelijkheid is om in de notulen per vergadering aan te geven welke declaraties door 
het bestuur (in de persoon van een daartoe aangewezen bestuurslid niet zijnde de 
penningmeester) zijn geaccordeerd. 

 

Bevinding 

In de financiële verslagen over 2017, door uw penningmeester namens het bestuur opgesteld, heb ik 
geen tekortkomingen vastgesteld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. M. van Dongen 

 

 

  

 

  

 



 

 


