
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                         

 

                               

                                  

          

 

 

 

 

Jaarverslag 2010 

Geef apparatuur een nieuw leven in de 

Tweede en Derde wereld 

    Medic 
Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking op medisch gebied 



 1. Voorwoord: 

2010 Stond in het teken van de financiële crisis die de wereld in zijn 
greep houdt. Ook wij ondervonden daar de gevolgen van. De 
bezuinigingen in de gezondheidszorg leiden ertoe dat instellingen 
apparatuur langer in bedrijf houden en investeringen worden 
uitgesteld. Hierdoor wordt de aanvoer voor Medic minder en neemt 
de leeftijd van de geschonken goederen toe. Aan de vraagzijde zien 
wij dat er minder geld beschikbaar is om de marginale vergoeding 
die wij vragen te bekostigen.   

Het goede nieuws is dat wij, ondanks deze omstandigheden, er toch 
weer in geslaagd zijn om 175 projecten in 52 landen in de wereld uit 
te voeren. Daaronder waren een aantal, qua omvang, grotere 
projecten in Chana, Kameroen, Kenia en Moldavië. Ook langlopende 
projecten zoals die in Suriname en Nigeria vroegen onze aandacht 
en er werden vele leveringen van goederen uitgevoerd. 

Dit alles werd mogelijk gemaakt door de immer onvermoeibare inzet 
van onze vrijwilligers en de zeer gewaardeerde bijdragen van onze 
sponsoren. 

Onze ervaring met medische hulpverlening in de tropen laat zich 
herkennen door een aanhoudende vraag naar onze eigen producten 
zoals o.a. de mechanische operatietafel, de operatielamp en het 
verlosbed 

Door de toenemende invloed van informatietechnologie wordt de 
apparatuur die Medic levert steeds complexer. Het komend jaar 
willen wij de samenwerking met diverse leveranciers en instellingen  
intensiveren om mede zorg te dragen voor voldoende opleiding 
vooraf om deze apparatuur te kunnen bedienen en  achteraf 
preventief onderhoud uit te kunnen voeren. 

Mede namens het bestuur dank ik sponsoren, vrijwilligers en allen 
die ons een goed hart toedragen voor hun inzet. U maakt het voor 
ons mogelijk om dit dankbare werk voort te zetten. 

C.F.H. de Bos 

Voorzitter  
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 2.Algemene informatie en beleid 

2.1.Oprichting stichting 

De stichting werd opgericht per 3 februari 1982. De volledige naam 
van de stichting luidt: “Stichting Medical Equipment Distribution and 
Information Centre”. De statutaire doelstelling van de stichting is het, 
in wereldwijd verband op het gebied van de gezondheids- en 
welzijnszorg, bedoeld in de ruimste zin, behulpzaam zijn in 
ontwikkelingsgebieden of daarmee vergelijkbare gebieden. 

 

2.2. Activiteiten 

Zoals vermeld in de  statuten,  tracht de stichting haar doel te 
bereiken door: 

1. Het tegen geen of anders zo laag mogelijke vergoeding, maximaal 
tegen kostprijs, goederen en materialen te verwerven en ter 
beschikking te stellen, welke dienstig zijn aan haar doel 

2. Het samenwerken met bestaande organisaties met dezelfde of 
soortgelijke doelstellingen 

3. Het vergaren en verstrekken van informatie en het aanwenden van 
alle andere wettige middelen welke dienstig zijn aan haar doel 
 

2.3.Doelstelling, visie en werkwijze: 

Stichting Medic is een vrijwilligersorganisatie die medische goederen en 
diensten verstrekt aan hulpverleners en instellingen in economisch 
achtergebleven gebieden in voornamelijk derdewereldlanden en Oost 
Europa, waar sprake is van kwalitatief en/of kwantitatief onvoldoende 
medische voorzieningen.  
De doelstelling daarbij is om hulp en ondersteuning op een zodanige 
wijze aan te bieden dat deze aansluit bij de cultuur en maatschappelijke 
structuren van de landen en regio’s waarvoor de hulp is bestemd. 
Concreet betekent dit dat Medic van te voren zoveel mogelijk de nodige 
informatie inwint om vast te stellen of er voldoende technische en 
medische kennis en vaardigheden aanwezig zijn op de plaats waar de 
medische goederen worden ingezet. Tevens wordt gekeken naar de 
regionale beschikbaarheid van vervangende onderdelen voor reparatie  

 

         3 



en onderhoud.  
Omdat Medic een niet gesubsidieerde instelling is, moet Medic in 
bedrijfseconomische zin haar continuïteit waarborgen d.m.v. haar 
activiteiten. Het is daarom noodzakelijk om voor de levering van 
goederen en diensten een (relatief geringe) kosten dekkende 
vergoeding te vragen. Deze vergoeding dient met name ter dekking van 
de kosten van verbruiksmaterialen, inventaris, huisvesting, onderhoud, 
inkoop en het transport van aangeboden goederen. 

Op basis van jarenlange ervaring en veelvuldige en intensieve                      
contacten met artsen en hulpverleners in ontwikkelingslanden heeft 
Medic de afgelopen jaren enkele specifieke producten ontwikkeld, 
waaraan in die landen veel behoefte bestaat. Het betreft medische 
producten en apparatuur die ook onder moeilijke omstandigheden 
blijven functioneren, eenvoudig te bedienen en te gebruiken zijn en 
die weinig of geen onderhoud vragen. Deze producten worden in 
eigen beheer geproduceerd en voortdurend verder ontwikkeld en 
verbeterd. 

 
 OK-tafel 

De OK-tafels die door met name ziekenhuizen ter beschikking 
worden gesteld, hebben over het algemeen een elektrische 
bediening. Deze tafels zijn in ontwikkelingslanden niet altijd goed 
inzetbaar vanwege de vaak storingsgevoelige 

elektriciteitsvoorziening ter 
plekke. Van de beschikbaar 
gestelde OK-tafels wordt de 
elektrische bediening 
verwijderd en vervangen door 
een volledig mechanische 
bediening met alle benodigde 
functies. 

 

 
 

 OK-lamp 

De door Medic ontwikkelde OK-lamp heeft een eenvoudige 
constructie en is erg effectief in het gebruik.   
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De lamp, die onafhankelijk van het lichtnet kan 
functioneren, heeft een arm met vier 
schijnwerpers, waarin autolampjes zijn 
geplaatst, die in principe overal te koop zijn. In 
geval van eventuele stroomuitval schakelt de 
lamp automatisch over op de aanwezige 
accu’s en kan dan nog ongeveer 2,5 uur 
worden gebruikt. In de afgelopen jaren heeft 
Medic ruim 90 van deze OK-lampen geleverd.   

 

 Externe fixatieset 
 

In de mechanische werkplaats 
van Medic worden onderdelen 
gemaakt voor fixatiesets, die 
worden toegepast bij 
botfracturen. De sets, die 
bestaan uit schijven en staven 

van hoogwaardig metaal, worden in diverse uitvoeringen 
samengesteld. 

2.4. Aanbod van goederen 

In haar 28-jarig bestaan heeft Medic een goede relatie opgebouwd 
met instellingen in de gezondheidszorg, particuliere zorg- en 
hulporganisaties en (semi-) overheidsorganisaties waarvan zij 
goederen om niet ontvangt. Het betreft hier ziekenhuisapparatuur en 
-inventaris, verbandmiddelen, injectiemateriaal, linnengoed, 
rolstoelen etc. Met onze vrachtwagen halen wij de aangeboden 
goederen op en repareren deze, indien nodig, in onze werkplaatsen. 

Met een aantal instellingen zijn convenanten gesloten om ons van 
continuïteit in het aanbod te verzekeren en tevens is vastgelegd dat 
de apparatuur weer een nieuwe en waardevolle bestemming krijgt. 
Aangezien Medic afhankelijk is van wat aangeboden wordt, moet in 
voorkomende gevallen ook ingekocht worden om projecten goed te 
kunnen afronden. 
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Te oude of niet meer te repareren apparatuur, wordt door ons 
gedemonteerd en gesorteerd op nog recyclebare materialen. De 
opbrengst hiervan draagt bij aan de financiering van onze projecten           

                  

 

Naast aangeboden goederen van vele particulieren, treft u in 
onderstaande tabel het aanbod aan van ziekenhuizen, 
zorginstellingen en bedrijven.  

 

1. Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn 
2. Universitair Medisch Centrum Groningen 
3. Gelderse Vallei Ziekenhuis Ede 
4. Isala Klinieken Zwolle 
5. Kliniek DeLairesse Amsterdam 
6. Sandmann Optiek Apeldoorn 
7. St. Thuiszorg Zuidzorg Eindhoven 
8. Verpleeghuis Daelhoven Soest 
9. St. Lucas Andreasziekenhuis Amsterdam 
10. St. Maartenskliniek Nijmegen 
11. Cortenboschcollege Apeldoorn 
12. Mesdagkliniek Groningen 
13. Pro-Reva Apeldoorn 
14. Reinier de Graafziekenhuis Delft 
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15. UMC St. Radboudziekenhuis Nijmegen 
16. Apotheek Kerschoten Apeldoorn 
17. Zorggroep de Meent Groesbeek 
18. Gezondheidscentrum Holendrecht Amsterdam 
19. St. Jansdalziekenhuis Harderwijk 
20. Ziekenhuis Rijnstate/Alysis Zorggroep Arnhem 
21. Hogeschool Leiden 
22. Zaaijer en Zaaijer huisartsenpraktijk Leiden 
23. Koolhaas Alphen BV Alphen aan den Rijn 
24. Arbo Unie BV Utrecht 
25. Scheperziekenhuis (Leveste) Emmen 
26. Flevo Ziekenhuis Almere 
27. Ijsselmeer Ziekenhuizen Lelystad 
28. Academisch Medisch Centrum Amsterdam 
29. Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam 
30. Mercy Ships Holland Rotterdam 
31. St. KICI Kledinginzameling Den Haag 
32. Huisartsengroep Zeewolde 
33. Coenecoöpcollege Waddinxveen 
34. Yunio Kraamzorg Doetinchem 
35. Corneabank Amsterdam 
36. Ziekenhuis Diakonessenhuis Utrecht 
37. Glaxo Wellcome BV Zeist 
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2.5.Projecten 

In 2010 heeft Medic 175  aanvragen uit 52 landen ontvangen: 

 Ambon 1 Moldavië 9 

Benin 1 Mongolië 1 

Brazilië 1 Nederland 2 

Bulgarije 2 Nigaragua 3 

Burkina Fasso 2 Nigeria 7 

Congo 6 Oeganda 3 

Cuba 1 Oekraïne 3 

Curaçao 1 Papoea Ind. 1 

Gambia 4 Pakistan 1 

Ghana 21 Philippijnen 3 

Guatemala 1 Polen 4 

Guinee 3 Roemenië 14 

Haïti 1 Rwanda 1 

Hongarije 2 Senegal 2 

Indonesië 7 Sierra Leone 12 

Java 1 Soedan 1 

Kameroen 8 Somaliland 2 

Kenia 10 Suriname 8 

Kosovo 3 Tanzania 3 

Lagos 1 Thailand 1 

Lesotho 1 Togo 1 

Liberia 1 Tsjaad 1 

Macedonië 1 Transsylvanië 1 

Malawi 5 Wit Rusland 1 

Mali 1 Zambia 2 

Mauretanië 1 Zuid Afrika 1 

 

 

    

         8    



 3.Financiële rapportage 

3.1.Winst- en verliesrekening 

De winst- en verliesrekeningen over 2010 en 2009 kunnen als volgt 
worden samengevat: 

   
           2010 

 
2009 

 

   
€ % € % 

                Opbrengsten projecten 141.676 100 120.517 100 

                overige opbrengsten -1100 -0,8 581 0,5 

                Bruto winst (A) 
 

140.576 99,2 121.098 101 

                       Afschrijvingen 
 

7.446 5,3 8.373 6,9 

                overige bedrijfskosten 132.466 93,5 127.746 106 

                Som der kosten 
 

139.912 98,8 136.119 113 

                        Bedrijfsresultaat (A-B) 664 0,4 -15.021 -12 

                        Rentebaten 
 

623 0,4 164 0,1 

                 Rentelasten 
 

-127 -0,1 -750 -0,6 

                 Financieel resultaat              496 0,3 -586 -0,5 

                 Resultaat                                  1.160 0,7 -15.607 -13 
 

 

                   Overige bedrijfskosten                                      2010          2009 

   
€          € 

                                         
  

                    Huisvesting                           43.544 46.219 

                    externe kosten projecten 57.716 47.526 

                    Autokosten                            4.412 6.059 

                    Algemene kosten               26.794 27.942 
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 Huisvestingskosten: Huur opslagruimte geschonken goederen, 
Gas, water en elektra, onderhoud- en reparatiekosten, 
verzekeringen en enige diverse kosten. 

 Externe kosten projecten: Aankopen t.b.v. projecten.  
 Autokosten: Onderhoud,  brandstof, verzekering en belasting  

vrachtwagen. 
 Algemene kosten: Kantoorbenodigdheden, verzekeringen, 

kostenvergoeding vrijwilligers, accountants-  en bestuurskosten. 
 

 3.2.Kengetallen 

Uit  het advies van de commissie Vermogensnormering Goede 
Doelen komt onder meer naar voren dat fondswervende instellingen 
een beleid dienen te voeren dat leidt tot de meest efficiënte 
aanwending van de door hen verkregen middelen voor het 
verwezenlijken van hun doelstellingen, waarbij gestreefd wordt naar 
continuïteit en minimale kosten voor uitvoering en beheer. Op basis 
hiervan mag vermogensvorming derhalve geen doel op zich zijn. 

Op basis van het continuïteitsbeginsel kunnen fondswervende 
instellingen echter een buffer vormen ter dekking van toekomstige 
exploitatiekosten. De omvang van een dergelijke buffer zou 
maximaal 1 tot 1,5 maal de kosten  dienen te bedragen. 

De buffer van Stichting Medic bedraagt 0,2 maal de kosten (2009: 
0,2) en blijft derhalve ruimschoots onder het gestelde maximum  

 

3.3 Sponsoren 

Mede dank zij de volgende sponsoren ( in alfabetische volgorde) kon 
Medic de vele projecten in 2010 succesvol afsluiten: 

H.J. Aalbers, Z.A. Kroese, Donk-Groote St., Zadkine 
Labonderwijs,St. Fides, HGS,TB St. Apeldoorn, Kruyswijk/v.d. 
Heiden, Lions Harderwijk, St. Salamons Hulpfonds, St. Weeshuis 
Nijkerk, St. Prot. Steunfonds, Gebr. Bakkers Weeshuis St., ST. 
Wierda, St. Chr.Ziekenzorg Nederland 
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4. Organisatie  

Medic is een 100% ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie. Per 
ultimo 2010 waren er 84 personen actief 

Het bestuur van de Stichting Medic was in 2010 alsvolgt samengesteld: 

Voorzitter:     Carel de Bos     
Secretaris:    Bert Kroese 
Penningmeester:   Rien van Hekke 
Medische zaken:   Govert van Nieuwenhuyzen 
Werkplaats:    Loek Driehuis 
Bedrijfsonderhoud:    Jaap Weppelman 
Logistiek & ICT:   Rob van Slooten 
 
Per 1 april 2010 is de heer W.L .Wijmans afgetreden als voorzitter en 
is de heer C.F.H. de Bos zijn opvolger. Per 13 oktober 2010 is de 
heer J.R. Dettingmeijer afgetreden als secretaris en is de heer Z.A. 
Kroese aangetreden. In 2010 is de heer F.F. van Haeften overleden. 
Hij was in het bestuur verantwoordelijk voor medische zaken. De 
heer Van Haeften werd opgevolgd door de heer G.M. van 

Nieuwenhuyzen. 
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Stichting Medic 

Medic is een vrijwilligersorganisatie die medische 

hulpgoederen en diensten helpt te verstrekken aan mensen 

in economisch achtergebleven gebieden ongeacht ras, geloof 

of ideologie.  

Jaarlijks worden er gemiddeld 150 projecten gerealiseerd. Er 

wordt op toegezien dat de goederen terecht komen bij de 

doelgroep van Medic, de noodlijdende bevolking.  

 

Er worden betrekkingen onderhouden met Nederlandse- en 

autochtone werkers in het veld op vele plaatsen in de wereld; 

Afrika, Oost-Europa, Azië, en Zuid- en Midden Amerika.   

 

     Medic 
Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking op medisch gebied 

Johannes Bosboomstraat 29 
7312 LM Apeldoorn 
 
Telefoon: 055 3558358 
Fax: 055 3558338 
Email: info@medic.nl 
www.medic.nl 

mailto:info@medic.nl

