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1 VOORWOORD 

Iedereen kan zomaar in een noodsituatie terechtkomen. Het lijkt wel of wereldwijd deze omstandigheden steeds 

vaker voorkomen met een grotere impact dan ooit. Door conflicten raken mensen ontheemd en het gevaar van 

een natuurramp sluimert altijd ergens op deze aarde. Als mensenlevens in gevaar zijn, komt Medair direct in 

actie om hen te redden. Want dan telt elke seconde. We gaan tot het uiterste om kwetsbare mensen te bereiken 

en de impact van onze hulp is immens groot. We brengen hoop in uitzichtloze situaties. 

  

Medair heeft in 2017 buitengewoon veel impact kunnen tonen. Hoewel niet altijd in het nieuws, blijft de honger 

in Zuid-Sudan en Somalië van grote zorg. Medair doet er alles aan om deze gebieden te voorzien van 

voedselhulp, gezondheidsklinieken en sanitatie. Noodhulp is daar aan de orde van de dag.  

 

Aan het eind van de zomer werd duidelijk dat in Azië een vreselijke crisis onder de Rohingya in Myanmar gaande 

was. Dagelijks moesten duizenden Rohingya het land ontvluchten vanwege geweld. Medair reageerde snel en 

zond het internationale noodhulpteam naar Bangladesh om te inventariseren welke nood het hoogst was. In 

korte tijd werd een programma opgezet om de vluchtelingen te helpen met onderdakpakketten en 

hygiënepakketten. Zo konden 22.500 vluchtelingen worden geholpen. Niets van dit alles zou mogelijk zijn 

geweest zonder de geweldige steun van onze donoren. Medair blijft ook in 2018 in Bangladesh actief.  

In 2017 heeft Medair wereldwijd meer dan 1,6 miljoen van 's werelds meest kwetsbare mensen kunnen helpen. 

Medair is uitgerust om te voorzien in acute nood aan meer dan 52.500 mensen. Dat gebeurt door middel van 

mobiele medische teams, noodpakketten voor hygiëne, voedselbereiding en onderdak, WASH-ondersteuning 

en complete onderdak- en huishoudpakketten. 

 

2017 was ook het jaar waarin het team op het kantoor in Amersfoort wisselingen kende en mocht uitbreiden. 

Dit draagt bij aan onze missie om in de komende jaren Medair meer zichtbaar te maken in Nederland. Zoals met 

het jaarlijkse terugkerend evenement: ‘Niet voor watjes’. Een wadloopexpeditie waarbij de deelnemers zich 

laten sponsoren voor de projecten van Medair.  

 

Ik wil iedereen bedanken voor de gebeden en grote steun. We zijn ontzettend dankbaar voor alle inspanningen 

van onze donoren en hun netwerken, vrijwilligers, personeel en bestuur. Dankzij de gezamenlijke inspanningen 

zijn de voorspelde fondsenwervingsdoelstellingen in 2017 meer dan gehaald. Dat is fantastisch nieuws. Hiermee 

kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het levensreddende werk aan de meest kwetsbare mensen 

wereldwijd.   

 

Dit werk van Medair kan niet zonder de mensen in het veld. Zij zijn het die op de meest afgelegen plaatsen vaak 

onder gevaarlijke omstandigheden werken. Zij gaan daadwerkelijk tot het uiterste om in moeilijk bereikbare 

gebieden hoop te geven. Met trots en dankbaarheid presenteer ik daarom namens het bestuur het jaarverslag 

over 2017. 

 

 

Maarten van der Lei 

voorzitter bestuur Medair Nederland 
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2 MEDAIR ALGEMEEN 

 

2.1 Wie we zijn – Over Medair 

Medair helpt lijdende mensen in afgelegen en verwoeste gemeenschappen over de hele wereld een crisis te 

overleven, op waardige wijze te herstellen en vaardigheden te ontwikkelen voor een betere toekomst. 

Medair is een door christelijke waarden geïnspireerde noodhulporganisatie die lijden verlicht op enkele van de 

meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld. We brengen hulp en herstel naar mensen in een crisis, 

ongeacht ras, overtuiging of nationaliteit.  

 

Als ondertekenaar van de gedragscode van het Internationale Comité van het Rode Kruis geloven wij dat 

iedereen hulp moet krijgen die in nood is en dat deze hulp niet gebruikt mag worden voor het uitdragen van 

bepaalde politieke, maatschappelijke of religieuze opvattingen. De noden van de mensen die we helpen staan 

voor ons voorop. 

 

We redden levens in noodsituaties en blijvfen om mensen te helpen op waardige wijze te herstellen van een 

crisis. We doen dat in samenwerking met de lokale gemeenschappen om zo een duurzaam resultaat achter te 

laten. We doen alles om hulp te bieden waar dat het hardst nodig is. We bieden verschillende soorten noodhulp 

en herstel: Gezondheidszorg en voeding, veilig water, sanitatie en hygiëne, onderdak en infrastructuur. 

 

In al ons werk streven we naar de hoogst haalbare kwaliteit, verantwoording en duurzaamheid. Onze ervaren 

teams voeren onze projecten uit in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen. We luisteren naar 

hun behoeften, helpen hen om de basisvoorzieningen te verbeteren en geven training voor de toekomst. In alles 

wat we doen, staat verantwoording voorop.  

 

We leggen verantwoording af aan mensen die ons ondersteunen en aan de mensen die we helpen. 

Gemeenschappen rekenen op ons. Als je je hand uitsteekt om iemand te helpen opstaan, dan mag je niet vallen. 

Bij Medair leggen we verantwoording af aan de doelgroep: we overleggen met de lokale gemeenschappen, 

betrekken hen bij de besluitvorming, laten hen meedenken over de opzet, implementatie en bewaking van 

projecten en bieden hen de mogelijkheid om gedurende het proces met voorstellen te komen. 

 

Als donateur van Medair wil je weten dat je geld op de juiste wijze ingezet wordt en maximaal ten goede komt 

aan de mensen in nood. Ieder jaar doorlopen we strenge interne en externe audits en publiceren we onze 

financiële verslagen. Je kunt erop vertrouwen dat je geld wijs wordt gebruikt. We hanteren de principes van 

noodhulp die door ‘The Sphere Project’ zijn vastgesteld. Principes die er op gericht zijn om de kwaliteit van de 

humanitaire respons in noodsituaties te verbeteren. 

 

Sinds de oprichting in 1989 heeft Medair een wereld van verschil kunnen maken in het leven van miljoenen 

mensen, door levens te redden en door herstel voor een betere toekomst. Dit doen we samen met onze 

donateurs en partners en de toewijding van iedereen die bij Medair werkt met als belangrijkste doel: hoop geven 

aan de meest kwetsbaren op deze wereld.  
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Zuid-Sudan 

Twee weken geleden heeft Martha haar zoon Saber naar de Medair-voedingskliniek in Saraya, Zuid-Sudan gebracht. Een 

zorggroepvrijwilliger had gezegd dat ze haar zoontje moest laten behandelen. Voedingsmanager Astrid Klomp had die dag de leiding in 

de kliniek. Ze schrok ervan toen ze zag hoe klein dit jongetje was. Zijn ogen gingen nauwelijks open, hij had een paar dunne plukjes haar 

en zijn hoofd was veel te groot voor zijn kleine lijfje. Zijn armen en benen waren vel over been en zijn botten staken ver uit. Astrid Klomp 

besloot de zwaar ondervoede Saber naar het stabilisatiecentrum in Renk te brengen. Na vier weken ging het al veel beter met Saber. 

Dankzij de mobiele klinieken in Zuid-Sudan kunnen kinderen als Saber overleven. Foto: Medair/Albert Gonzalez Farran 

 

 

2.1.1  Medair statuten 

Artikel 1: Vorm 

Medair is een organisatie zonder winstoogmerk en wordt gevormd en bestuurd door artikel 60 volgens de 

Zwitserse ‘Code Civil’ en door de huidige statuten. De organisatie is een niet-gouvernementele, non-profit en 

politiek onafhankelijke organisatie. 

 

Artikel 2: Doel 

De organisatie streeft een charitatief en humanitair doel na, met een missie om te reageren op menselijk leed 

in nood- en rampsituaties door multi-sectorale nood- en herstelprojecten te implementeren, in een meelevende 

en dienende houding geïnspireerd door haar christelijke waarden. 

 

De activiteiten van Medair bestaan uit: 

 gekwalificeerde technische/humanitaire bijstand verlenen om te kunnen reageren op menselijk leed in 

nood- en crisissituaties. 

 samen te werken met transportdiensten, aannemers en andere organisaties die gewend zijn te werken 

op plaatsen die zijn getroffen door rampen (hongersnood, epidemieën, oorlogen). 

 het verzamelen of kopen en vervoeren van noodhulpmateriaal en goederen naar de noodlijdende 

landen. 

 training van nationaal personeel in die landen. 

 training van noodvrijwilligers in Europa. 

 en in het algemeen, alles dat gerelateerd is, bijdraagt aan en helpt bij het bereiken hiervan. 

 activiteiten van anderen die met hen verbonden kunnen zijn. 

 

Artikel 3: Naam 

De naam van de organisatie is: Medair. 
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Artikel 4: Zetel 

Het hoofdkantoor van de organisatie bevindt zich in het kanton Vaud, aan de Chemin du Croset 9, 1024 Ecublens, 

Zwitserland. 

 

Artikel 5: Duur 

De duur is onbeperkt. 

 

2.2 Medair Nederland - algemene informatie 

Stichting Medair Nederland is opgericht op 3 juni 1998 en is een onafhankelijke Nederlandse stichting met een 

kantoor in Amersfoort. Medair Nederland is verbonden met Medair Zwitserland door het ondertekenen van de 

Affiliate Agreement en Medair Brand Agreement. 

 

Medair Nederland ondersteunt ten volle de kernwaarden van Medair in ons werk in Nederland en we proberen 

ons werk voor Medair te doen volgens de waarden: mededogen, hoop, respect, verantwoordelijkheid, 

waardigheid, integriteit en geloof. 

 

2.3 Doelstellingen Medair Nederland 

De ‘Stichting Medair Nederland’ heeft als doel het ondersteunen en bijdragen aan humanitaire hulp in nood- en 

herstelsituaties door: 

 Communicatie 

 Fondsenwerving 

 Werving veldwerkers 

 Gebed 

 Andere activiteiten die deze doelstelling ondersteunen 
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Haïti 

Adrianne, 50 jaar, staat voor haar beschadigde huis in Nan Sable, Tiburon Commune. Het huis van Adrianne had vroeger vier kamers en 
een solide dak. Na de orkaan Matthew, heeft het slechts twee kamers en een tweedehands zeil voor een dak. 
"Ik wil mijn huis herbouwen, maar ik heb nog niet de middelen om het te doen. Ik heb cement en hout nodig, en vooral een dak. Ik wil 
een beter huis bouwen - een sterker huis - zodat wanneer er weer een storm komt, ik in mijn huis kan blijven en het niet zal worden 
vernietigd." Foto: Medair/Lucy Bamforth 
 

2.4 Kernstrategieën en activiteiten Medair Nederland 

2.4.1 Communicatie 

Medair Nederland heeft als doel het vergroten van de zichtbaarheid van het werk van Medair, fondsen werven 

en recruitment. Onze communicatiestrategie is gericht op het creëren van een platform en bewustzijn voor het 

werk dat Medair doet. Ons doel is om de behoefte aan en de impact van de noodhulp van Medair in het bijzonder 

te blijven communiceren. Onze belangrijkste boodschap is dat in een noodsituatie hulp van Medair elke dag 

mensenlevens redt. 

 

Communicatie gebeurt door middel van verschillende activiteiten. Om donateurs te benaderen en te informeren 

versturen we drie keer per jaar ons magazine ‘Medair Nieuws’, daarnaast publiceren we digitale nieuwsbrieven, 

zijn we actief aanwezig op social media (Facebook, Twitter, Instagram) en benaderen we actief media voor meer 

aandacht voor het werk van Medair.  

Regelmatig zijn er evenementen waarbij Medair zichtbaar aanwezig is. Dat is een belangrijke manier om nieuwe 

veldwerkers te benaderen voor de humanitarie hulpverlening. We blijven voortdurend in contact met 

veldwerkers die in dienst zijn om ze bij media te pitchen en om hun achterban betrokken te maken bij het werk 
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van Medair. Daarnaast geven medewerkers presentaties tijdens relevante bijeenkomsten, vergaderingen en in 

kerken. 

 

2.4.2 Fondsenwerving 

Voor het werven van fondsen voor het werk van Medair in de programmalanden gebruikt Medair Nederland 

verschillende strategieën en activiteiten om op regelmatige basis donaties te verkrijgen. Daarvoor publiceren 

we gedurende het gehele jaar fondsenwervende mailings (zowel schriftelijk als digitaal) en benaderen we 

relevante stichtingen en fondsen voor het financieren van de activiteiten van Medair. Belangrijk daarbij is het 

actief gebruiken van sociale netwerken om bewustwording te creëren en fondsen te werven. 

Omdat onze veldwerkers zijn verbonden aan kerkelijke gemeentes in Nederland richten we ons op relatie met 

deze kerken zodat deze gemeenschappen regelmatig aan Medair Nederland zullen schenken. Een netwerk van 

huidige en voormalige veldwerkers gebruiken we om potentiële donoren te werven in samenwerking met 

kerken, bedrijven en scholen. Dit heeft in 2017 meer vorm gekregen en doel is om dit in 2018 verder uit te 

breiden. 

Het is met het ontstaan van The Dutch Relief Alliance een must geworden om samenwerking met andere 

Nederlandse NGO's en institutionele donoren te zoeken. Het is vrijwel onmogelijk om in het huidige 

krachtenveld nog alleen te opereren. Wij zullen steun moeten zoeken bij en aan moeten sluiten bij programma's 

van grotere partijen om nog in beeld te zijn. Medair is bijvoorbeeld aangesloten bij de Integral Alliance, een 

internationale alliantie van christelijke noodhulporganisaties. 

Een belangrijke strategie voor het benaderen en binden van particuliere donoren is: inspelen op de wensen van 

de donateurs. Hoe willen zij benaderd worden en wat is de reden dat ze Medair willen steunen. Hiervoor hebben 

we in 2017 hard gewerkt om verschillende segmenten aan te brengen in onze donorpiramide. Om hen 

vervolgens bij de eindejaarscampagne afzonderlijk en op maat te benaderen met onze fondsenwerving.  

 

2.4.3 Recruitment 

Vanaf het begin van het ontstaan van Medair Nederland ligt de focus van de werkzaamheden sterk op het 

werven van nieuwe veldmedewerkers. Het team van veldwerkers is zeer internationaal en Nederland is altijd 

sterk vertegenwoordigd. We bereiken nieuwe medewerkers via het plaatsen van vacatures op vacaturesites, 

maar ook door middel van adverteren. Daarnaast zijn er informatieavonden op het kantoor in Amersfoort. 

Hiervoor kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Tijdens deze informatieavond krijgen bezoekers een 

presentatie van een (oud) veldmedewerker die op dat moment in Nederland verblijft. Andere activiteiten op het 

gebied van recruitment zijn: presentaties op scholen, specifieke evenementen en het werven via het netwerk 

van veldwerkers zelf. 

 

2.5 Juridische en organisatie-structuur Medair Nederland 

Medair Nederland is een onafhankelijke stichting en in 1998 in Nederland opgericht voor onbepaalde tijd. Het 

bestuur van Medair Nederland is verantwoordelijk voor het toezicht op de strategieën, activiteiten en het 

gebruik van fondsen.   

De stichting heeft de ANBI-status van de Nederlandse belastingdienst. Per 1 januari 2017 heeft Medair 

Nederland de accreditatie CBF Erkend Goed Doel verworven. Daarnaast is Medair Nederland in 2017 lid 

geworden van de Branche-organisatie Goede Doelen Nederland.  
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Medair Nederland onderschrijft onder meer de volgende gedragscodes en richtlijnen welke ook zijn te vinden 

op de website www.medair.org/nl/accountability 

 

Als ondertekenaar van de gedragscode van het Internationale Comité van het Rode Kruis geloven wij dat hulp 

gegeven behoord te worden aan iedereen die in nood is en dat deze hulp niet gebruikt mag worden voor het 

uitdragen van bepaalde politieke, maatschappelijke of religieuze zienswijzen. De noden van de mensen die we 

helpen staan voor ons voorop. 

 

Medair heeft een Ethische code (beschikbaar in het Engels), waaraan haar vertegenwoordigers zich moeten 

houden. Vertegenwoordigers van Medair zijn onder meer werknemers, leden van de raad, landenkantoren, 

aannemers, consultants, leveranciers, agenten en implementatiepartners. De Etische code beslaat 

uiteenlopende onderwerpen, waaronder fraude, corruptie, kinderbescherming, genderbescherming en 

belangenconflicten.  Vertegenwoordigers van Medair moeten handelen in het beste belang van de organisatie 

en van de mensen die hulp ontvangen. Ze moeten zich houden aan de hoogste morele en ethische normen en 

moeten eerlijkheid, respect voor anderen, integriteit en gezond verstand betonen.  

 

Medair zet zich volledig ervoor in om voor al haar werknemers een veilige omgeving te creëren – een omgeving 

die vrij is van alle vormen van intimidatie en uitbuiting.  Het Beleid inzake intimidatie (beschikbaar in het Engels) 

verbiedt uitdrukkelijk iedere vorm van intimidatie. Vermoedelijke inbreuken op overtredingen van de Ethische 

code of het Beleid inzake intimidatie kunnen strikt vertrouwelijk gemeld worden aan het team Naleving van 

Medair via het onderaan de Ethische code vermelde e-mailadres. 

 

Het Beleid ter voorkoming van seksuele uitbuiting en gendergerelateerd geweld verduidelijkt hoe Medair zich 

inzet voor de bescherming van gender en het voorkomen van seksuele uitbuiting. Voor medewerkers en 

vertegenwoordigers van Medair is het verboden om betrokken te zijn bij enige vorm van ongepaste relaties, 

seksuele intimidatie en seksuele uitbuiting of om dat te faciliteren – in het bijzonder met betrekking tot 

ontvangers van hulp. 

 

Medair zet zich in voor de bescherming, het welzijn en de veiligheid van kinderen. Dit is vastgelegd in het Beleid 

voor de bescherming van het kind. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor Medair geen apart programma of project. Het is 

verankerd in onze gedragscodes en richtlijnen en de manier waarop wij handelen. Een van de belangrijkste 

aspecten van ons MVO-beleid is accountability, in alles wat we doen, staat verantwoording voorop. We leggen 

verantwoording af aan mensen die ons ondersteunen en aan de mensen die we helpen. 

2.6 Statuten 

De statuten zijn herzien en bijgewerkt in november 2010. 
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3 INFORMATIE PERSONEEL EN BESTUUR 

3.1 Taken en veranwoordelijkheden bestuur 

Het bestuur van Medair Nederland is verantwoordelijk voor alle activiteiten, bedrijfskosten en het gebruik van 

het inkomen van Medair Nederland. In het tweede kwartaal van 2018 zal een directieregelement worden 

afgerond waarin de gedelegeerde taken aan de directeur worden vastgelegd.  

 

Binnen het bestuur is een taakverdeling gemaakt voor het uitvoeren van de werkzaamheden: een voorzitter, 

een penningmeester en een secretaris zijn aangesteld, terwijl de overige bestuursleden andere individuele taken 

in het bestuur hebben. 

 

Het bestuur van Medair Nederland  komt in het algemeen vier tot zes keer per jaar bij elkaar. Een goede band 

met Medair in Zwitserland is veiliggesteld sinds een afgevaardigde van de directie van Medair bestuurslid is van 

Medair Nederland.  

 

3.2 Samenstelling bestuur en team Medair Nederland 

Bestuur 
Het bestuur van Medair Nederland  bestaat uit minimaal drie leden met minstens de volgende 
verantwoordelijkheden: voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden zijn onbetaalde 
vrijwilligers. 
 
Op 31 december 2017 had het bestuur de volgende leden: 
 

 Maarten van der Lei  Voorzitter 

 Willemieke Geneugelijk   Penningmeester 

 Dineke Wibbelink   Secretaris 

 Greg Pasche   Algemeen bestuurslid (vanaf februari 2017) 

 Kees van Bemmel   Algemeen bestuurslid 

 

Team 

In 2017 zijn er wijzingen geweest met betrekking tot medewerkers die voor het hoofdkantoor werkten vanuit 

Nederland. Deze stafleden hadden een Nederlands arbeidscontract. De kosten die bij deze 

arbeidsovereenkomsten hoorden, werden volledig door Medair in Zwitserland betaald. Per 1 februari 2017 heeft 

de teammanager van de sectorspecialisten haar arbeidsovereenkomst opgezegd. De WASH adviseur (0,4 fte) 

die tot 31 december onder contract stond, heeft per 1 januari 2018 een rechtstreekse arbeidsovereenkomst 

met Medair in Zwitserland.  

 

Per 1 januari 2018 heeft Medair Nederland vijf betaalde medewerkers (3,6 fte) in dienst. 

 Office Manager (0,8 fte), hoofdtaken: financiën, office 

 Medewerker Marketing en Communicatie (0,6 fte), hoofdtaken: recruitment, social-media 

 Medewerker Marketing en Communicatie (0,6 fte), hoofdtaken: media, communicatie 

 Relatiemanager Kerken (0,6 fte), hoofdtaken: relatiemanagement kerken 

 Directeur (1,0 fte), hoofdtaken: relatiemanagement, fondsenwerven, communicatie 
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Jordanië 

Abdelhadi met zijn 11 maanden oude zoon Mohammed in hun huis in Mafraq, Jordanië. Abdelhadi en zijn familie vluchtten in 2014 uit 

Homs. Ze wonen sindsdien in Amman. Ze ontvangen van Medair onvoorwaardelijke geldtransacties  die de basisbehoeften van het gezin 

dekken. "Ik kan me niet voorstellen wat ik zou doen als organisaties als Medair ons niet zouden helpen", zegt Abdelhadi. "Zes maanden 

lang gaf Medair me JOD 125 per maand die ik gebruikte om onze huur te betalen. Elke maand zou ik naar de geldautomaat van de bank 

gaan en mijn iris laten scannen om mijn identiteit te bewijzen om het geld te krijgen. Onze huur is momenteel JOD 150, wat ons 

onmogelijk zonder hulp zou kunnen veroorloven.” Foto: Medair/Nath Fauveau 

 

Ambassadeur 

Carla van Weelie zet zich sinds mei 2015 met hart en ziel in voor het levensreddende werk van Medair. Dat doet 

zij onder meer door als spreker het werk van Medair onder de aandacht te brengen. Daarnaast onderhoudt zij 

het contact met de grote giftgevers en zet zij zich op die manier in voor fondsenwerving. 

 

Vrijwilligers 
Ondanks een team met betaalde medewerkers in Amersfoort is Medair Nederland deels ook afhankelijk van de 

inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers helpen mee op beurzen en evenementen zoals de Global Leadership Summit 

en het Wadlopen, informatieavonden en social media. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief bij het invoeren van 

gegevens, projectaanvragen en donateursonderzoek. Afgelopen jaar kregen we hulp van 17 vrijwilligers. 

Geweldig! De meeste vrijwilligers boden zelf hun diensten aan en willen graag een bijdrage leveren aan het 

levensreddende werk van Medair. Mede dankzij hun toewijding, trouw, professionele vaardigheden en 

levenservaring, konden we de doelen halen die we vorig jaar voor ogen hadden. 
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3.3 Salaris personeel en kosten bestuur 

De bestuursleden genieten geen beloning, wel kunnen onkosten worden vergoed op basis van een door het 

bestuur vastgestelde declaratie instructie. De vergoede onkosten betreffen reiskosten op basis van 

kilometerdeclaraties, alsmede een vaste jaarlijkse vergoeding voor overige kantoor- en 

telecommunicatiekosten. In 2017 zijn er door de bestuursleden geen onkosten in rekening gebracht.  

 

Medair Nederland heeft vijf betaalde medewerkers (3,6 fte). De salarissen van de medewerkers worden bepaald 

naar aanleiding van het salarishuis en zijn ingeschaald op basis van de salarisschaal van de cao Zorg en Welzijn.  

 

3.4 Selectieprocedure bestuur 

Wanneer er een vacature in het bestuur ontstaat en het bestuur beslist om deze vacature in te vullen – worden 

alle bestuursleden en medewerkers van Medair Nederland gevraagd om namen van potentiële nieuwe 

bestuursleden in te dienen. Het bestaande netwerk van de veldmedewerkers van Medair wordt hiervoor ook 

gebruikt. Wanneer een lijst met potentiële kandidaten gereed is, komt het bestuur bij elkaar en maakt een 

toplijst van kandidaten op basis van a) Behoeften binnen het bestuur, en b) Achtergrond en expertise van de 

potentiële kandidaten. 

 

De geselecteerde kandidaten worden vervolgens benaderd voor een gesprek met één van de bestuursleden om 

de beschikbaarheid en, nog belangrijker, geschiktheid te controleren. De uitkomsten van deze gesprekken 

worden beoordeeld (in een vergadering of via e-mail) met alle bestuursleden. Eén of twee kandidaten worden 

uitgenodigd voor een tweede gesprek met een ander bestuurslid. Wanneer het bestuur na het tweede gesprek 

een conclusie trekt, nodigt de voorzitter de geselecteerde kandidaat officieel uit om bestuurder te worden en 

wordt het nieuwe bestuurslid geïnstalleerd in de volgende bestuursvergadering. 

Bestuursleden hebben een algemene termijn van drie jaar, die eenmaal met nog eens drie jaar kan worden 

verlengd.  

3.5 Bestuursvergaderingen en rapportages 

Het bestuur van Medair Nederland heeft in 2017 vijf keer vergaderd: 

 2017.1  2 februari 2017  

 2017.2  7 maart 2017 

 2017.3  15 juni 2017 

 2017.4  14 september 2017 

 2017.5  14 november 2017 

 
Voorafgaand aan alle bestuursvergaderingen werd door het team een update aan het bestuur gedaan met 

informatie over de voortgang van communicatie, fondsenwerving, werving en gebed. Het personeel van Medair 

Nederland rapporteert aan de directeur. De voorzitter van het bestuur en de directeur van Medair Nederland 

hebben het hele jaar door regelmatig contact met elkaar gehad. 

 

Gedurende 2017 heeft het bestuur vooral stil gestaand bij de nieuwe structuur van de organisatie, wijzigingen 

bij het kantoorteam en reflectie op de rol van het bestuur en transities in de toekomst. Er is een werkgroep 

bestuur gestart die na een eerste aanvang in 2017 in 2018 verder gaat onderzoeken welke aanpassingen in de 

structuur en statuten nodig zijn.  
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4 ACTIVITEITEN EN GERELATEERDE FINANCIËN 

4.1 Kernactiviteiten en gerelateerde financiën 

Voor het bestaan van Medair Nederland is een goede band met de donateurs van groot belang. Daarnaast blijft 

het voortdurend zoeken naar nieuwe manieren, boodschappen en acties om donateurs te bereiken zodat ze ook 

daadwerkelijk gaan geven. Medair is verzekerd van een vaste en trouwe groep donateurs en weet elk jaar 

nieuwe donateurs te werven. Dankzij de giften van donateurs kunnen de mensen in het veld werken. Niet voor 

niets zijn de kernactiviteiten, zoals bij 2.3 aangegeven, van Medair: fondsenwerving, communicatie, werving 

nieuwe veldmedewerkers en gebed. Zonder dat laatste kunnen wij niet. We hebben geld nodig maar juist ook 

gebed en leiding van onze Heer Jezus Christus. We weten ons daarin afhankelijk.  

 

Medair in Zwitserland noteerde de volgende opsplitsing van de bedrijfskosten over het jaar 2016 (de cijfers voor 

2017 waren nog niet beschikbaar in februari 2017 tijdens de afsluiting van het jaarverslag van Medair Nederland) 

 Uitgaven noodhulp (rechtstreeks) 83 % 

 Uitgaven noodhulp (indirect)  7 % 

 Management algemeen   7 % 

 Fondsenwerving   3 % 

 

4.2 Kosten fondsenwerving Medair Nederland 

4.2.1 Kosten en strategie 

Fondsenwerven kost geld. Hierin zijn we transparant. Onze fondsenwervingskosten zijn onderverdeeld in de 

directe personeelskosten en algemene kantoorkosten. Het eerste houdt in: personeel dat rechtstreeks aan 

fondsenwerving werkt. Daarnaast zijn er directe fondsenwervingskosten die gerelateerd zijn aan 

fondsenwervende activiteiten. Een deel van de algemene kantoorkosten vallen ook onder de 

fondsenwervingskosten. De exacte kosten en verhoudingen voor fondsenwerving worden vermeld in het 

financieel jaarverslag. Het grootste gedeelte van de inkomsten zijn eenmalige giften voor specifieke projecten, 

met daarnaast een aantal jaarlijkse begunstigers. 

 

Ons doel is om de kosten laag te houden en de inkomsten te laten groeien om meer kwetsbare mensen te helpen 

tegen een meer effectieve prijs. De focus die vorig jaar is ingezet: verhogen van niet-geoormerkte inkomsten en 

het verbreden van het donorbestand, is in 2017 voortgezet en zal ook in 2018 de strategie zijn.  

4.2.2 Gebruik van fondsen 

Geoormerkte fondsen voor specieke landen die zijn ontvangen in 2017 werden in zijn geheel doorgestuurd naar 

Medair in Zwitserland of zijn gereserveerd om naar Zwitserland te worden verzonden. Aan deze donaties zijn 

geen administratieve of beheerskosten verbonden. Deze geoormerkte fondsen worden gebruikt voor de 

doeleinden waarvoor ze zijn gedoneerd. Niet-geoormerkte fondsen waren nodig om de bedrijfskosten van de 

organisatie te dekken. 

 



 

 

 

15 

 

J A A R V E R S L A G   &   J A A R R E K E N I N G   2 0 1 7 
M E D A I R   N E D E R L A N D 

4.3 Link naar het financieel verslag 

In 2017 is een bedrag van € 760.3171 overgemaakt naar Zwitserland om het werk van Medair te ondersteunen.  

 

4.4 Risico-analyse en sturende maatregelen 

Stichting Medair kent een aantal financiële risicogebieden. Deze risico’s vormen een belangrijk onderdeel van 

de bestuurlijke agenda. In de meerjarenplannen besteden wij aandacht aan risicobeheersing. De hoogte van de 

continuïteits- en bestemmingsreserve is gebaseerd op de volgende financiële risicoanalyse:  

 

 Het risico op het wegvallen van (grote) inkomstenbronnen door bijvoorbeeld nieuwe eisen van 

samenwerkingsverbanden of nieuwe kwaliteitseisen. Ook eenzijdige publiciteit kan plotseling grote 

invloed hebben op het imago van een organisatie waardoor de reputatie van de stichting als geheel 

aangetast wordt. Verder kunnen er zich zaken voordoen die wel effect hebben op de organisatie, maar 

niet direct continuïteitsbedreigend zijn. Hier kan gedacht worden aan fraude bij partnerorganisaties, 

veiligheidsincidenten of fouten bij adresselecties voor fondsenwervende brieven. Het bestuur van 

Medair Nederland is bereid risico te nemen om meer fondsen binnen te halen om de organisatie te laten 

groeien en zo een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de missie van Medair. Hierbij wordt 

afgewogen of de gemaakt kosten opwegen tegen het risico dat fondsen mogelijk niet direct ontvangen 

worden. 

 Het risico van een tekort aan inkomsten wordt verminderd door te investeren in (nieuwe) groepen van 

donoren. Op deze manier wordt er tegelijkertijd naar gestreefd om niet te afhankelijk te zijn van grote 

donoren. De medewerkers in Nederland hebben in de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over het 

benaderen van donoren. Een andere risicobeheersingsmaatregel is het meer en meer samenwerken in 

samenwerkingsverbanden. 

 Om de continuïteit van de stichting in gevallen van wegvallen van (grote) inkomstenbronnen voor een 

bepaalde tijd te garanderen, wordt een bestemmings- en continuïteitsreserve aangehouden waarmee 

25% van de jaarlijkse kosten van de eigen organisatie en het bedrag aan vorderingen met betrekking tot 

projectfinanciering kunnen worden gedekt. Hiermee kunnen de activiteiten enige tijd worden 

voortgezet. De reserves zullen bij het wegvallen van (grote) inkomensbronnen worden gebruikt om de 

activiteiten op een beheerste manier te beëindigen. 

 Solvabiliteitsrisico: de stichting heeft alleen eigen vermogen en maakt geen gebruik van bancaire 

financieringen. Er worden voldoende liquide middelen aangehouden om aan uitstaande verplichtingen 

te kunnen voldoen. Mocht dit ineens nodig zijn, dan zijn de liquide middelen daarvoor per direct 

beschikbaar.  

 In het jaar 2017 was sprake van veel wisselingen in het kantoorteam. De impact van de vele wisselingen 

op de inkomsten is in 2017 beperkt gebleven. Voor de toekomst wordt dit risico afgedekt door meer 

met multidisciplinaire teams te werken. 

 

Risico’s worden door het bestuur zorgvuldig afgewogen zodat er al dan niet maatregelen genomen kunnen 

worden ter beheersing van de risico’s en onzekerheden. Relevante risico’s worden voorzien van 

bijbehorende beheermaatregelen. Één van de voor Medair Nederland voornaamste risico’s met een hoge 

impact, mocht het zich voordoen, is het continuïteits- en reputatierisico. Hier kan gedacht worden aan het 

                                                
1 Medair Nederland Jaarverslag 2017, pagina 35 
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risico van te afhankelijk te zijn van grote donoren, maar ook aan het risico op het wegvallen van (grote) 

inkomstenbronnen door bijvoorbeeld het publiek worden van negatieve zaken in de media. De impact van 

dergelijke gebeurtenissen kan groot zijn en gevolgen hebben voor de continuïteit. De beheersmaatregelen 

met betrekking tot het continuïteits- en reputatierisico zijn gericht op het gerichter benaderen / investeren 

in nieuwe groepen van donoren en het steeds meer samenwerken in samenwerkingsverbanden. Verder 

heeft Medair in de loop van 2017 / begin 2018 de gedragscodes en richtlijnen vernieuwd zoals is beschreven 

in hoofdstuk 2.5 Juridische en organisatiestructuur Medair Nederland.  

 

Het bestuur van Medair Nederland is voornemens om in 2018 een uitgebreide risicoanalyse uit te voeren, 

zodat het risicomanagement nog beter gaat aansluiten op de actuele situatie. 

 

4.5 Strategie in verband met specieke gebieden  

4.5.1 Reserves 

Ons doel is om een algemene reserve van € 60.000 aan te houden. Daarin volgen we het besluit van het bestuur. 

Dit is een dekking van ongeveer een kwart van de jaarlijkse bedrijfskosten van het Nederlandse kantoor. 

Eventuele extra middelen worden doorgestuurd aan Medair in Zwitserland. Het bestuur ziet niet de noodzaak 

om hogere reserves aan te houden. 
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5 ACTIVITEITEN 2017 

5.1 Medair in 2017 

We zijn dankbaar dat we als Medair Nederland het belangrijke werk van Medair internationaal mede kunnen 

ondersteunen. Zo dragen we niet alleen bij aan het werk van Medair in Zwitserland maar vooral ook aan de 

projecten wereldwijd. 

 

 
Kaart – Medair veldprogramma’s in 2017 

 

Statistieken en cijfers uit de eerste 9 maanden van 20172 (niet alle cijfers van 2017 waren beschikbaar gedurende 

de jaarafsluiting en het schrijven van dit jaarverslag):  

 

 1.881.285 mensen geholpen 

 12 landen waar Medair een hulpprogramma heeft: 

o Afghanistan 

836 mensen hebben meegeholpen bij de bouw van duurzame composteerlatrines 

5.680 mensen hebben veilig drinkwater gekregen via waterbronnen 

o Bangladesh 

4.505 hygienepakketten en 4.505 onderdakpakketten gedistribueerd onder 22.500 Rohingya-

vluchtelingen 

o DR Congo 

70.524 mensen toegang gegeven tot veilig drinkwater 

o Haïti 

                                                
2 Medair mini Jaarverslag 2017 – januari-september 2017. 
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4.000 mensen in Tiburon getraind in risicobeperking van rampen 

o Irak 

52.342 ontheemde mensen hebben gezondheidszorg gekregen 

o Jordanië 

1.432 Syrische vluchtelingen in Jordanië hebben geldhulp gekregen voor acute uitgaven 

o Libanon 

5.000 Syrische vluchtelingen in informele kampen hebben veilig water gekregen 

110 latrines herbouwd 

800 schoonmaaksets voor latrines gedistribueerd 

550 handenwasstations geïnstalleerd 

1.182 hygiënepakketten voor families gedistribueerd 

o Madagascar 

40.000 mensen toegang gegeven tot veilig drinkwater via 359 waterpunten 

o Myanmar 

544 ontheemde Rohingya-families veilig onderdak gegeven in 57 opvanghuizen in Myanmar 

o Nepal 

200 aardbevingsbestendige huizen herbouwd 

244 Nepalese bouwvakkers getraind in aardbevingsbestendige bouwtechnieken 

o Somalië 

7.807 ondervoede kinderen behandeld, op zorglocaties of ambulant 

o Syrië 

59.122 mensen in hebben beter toegang gekregen tot veilig drinkwataer  

o Zuid- Sudan 

81.000 medische consulten voor kwetsbare mensen in Renk 

500 kinderen en 350 zwangere/borstvoedende vrouwen per maand in de voedingskliniek in 

Maban 

2.400 kinderen tot 2 jaar en 1.900 vrouwen maandelijks in een voedselprogramma in Maban 

 Internationaal hoofdkwartier in Zwitserland met 134 medewerkers (116 fte) 

 6 landenkantoren in Europa en Noord-Amerika (Canada, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd 

Koninkrijk, de Verenigde Staten)  

 174 internationale medewerkers in het veld 

 1.498 nationaal geworven personeelsleden 

 38 landen waar Medair gewerkt heeft tussen 1988 en 2016 
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5.2 Medair Nederland in 2017 

We zijn dankbaar dat we een verschil hebben kunnen maken en fondsen hebben kunnen werven in Nederland 

voor de missie van Medair. Onze belangrijkste focus in het jaar 2017 was om het bewustzijn in Nederland te 

vergroten en fondsen te werven voor de programma’s in Nepal, Zuid-Sudan en de noodhulpactie voor de 

Rohingya-vluchtelingen in Banglasdesh. 

 

Organisatie Medair Nederland 

2017 was een jaar met diverse personeelswisselingen bij het kantoorteam. Deze wisselingen waren een goed 

moment om te kijken naar de structuur van de organisatie. Naar aanleiding hiervan is deze aangepast om de 

organisatie te positioneren voor verdere groei in de toekomst. De organisatie heeft nu drie afdelingen: 

fondsenwerving, communicatie en bedrijfsvoering. De ontstane vacatures zijn in de loop van het jaar vervuld en 

vanaf eind 2017 is het team weer op volle sterkte en klaar voor 2018. We zijn dankbaar dat we de juiste mensen 

op de juiste plek hebben weten te vinden.  

Medair Nederland heeft sinds eind 2016 de certificering 'CBF Erkend Goed Doel'. Ook in 2017 bleef deze 

certificering gehandhaafd. Dat betekent dat Medair Nederland aan strenge kwaliteitseisen moet voldoen. 

Daarnaast is Medair Nederland in 2017 lid geworden van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. 

 

Activiteiten Medair Nederland 

De activiteiten van Medair Nederland in 2017 zijn talrijk gezien de grootte van team dat hier aan heeft gewerkt.  

 

5.2.1 Fondsenwerving 

In 2017 steunden 1.201 donateurs in Nederland de missie van Medair. We mochten 405 nieuwe donateurs 

verwelkomen, meer dan in 2016 (344). 

Dankzij deze donateurs, stichtingen, bedrijven, kerken en institutionele fondsen is er meer geld op gehaald dan 

gebudgetteerd. In plaats van € 1.030.000 bedroegen de totale inkomsten uit fondsenwerving over 2017 

€1.148.319.  

 

Samenwerken en fondsenwerven 

 Belangrijk is onze samenwerking met partner 

EO Metterdaad. EO Metterdaad is onze 

grootste financier voor onze projecten. Zij 

ondersteunen onze landenprogramma’s in 

onder meer DR Congo, Somalië en Haïti. In 

november 2017 bezocht EO Metterdaad met 

Missie Nederland het project in Nepal waar 

aardbevingbestendige huizen worden 

gebouwd. Dit project wordt mede ondersteund 

door EO Metterdaad. Egbert Bramer van Missie 

Nederland was onder de indruk:  

 
Foto: Gert Bekebrede EO Metterdaad (2e rechts) Egbert Bramer Missie Nederland (1e rechts) 

Foto:Medair/Wendy van Amerongen 
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“Geweldig om te zien dat de giften van de kijkers van EO Metterdaad zó goed en efficiënt besteed worden. Ik heb 

het team van Medair leren kennen als professioneel, gedreven en gemotiveerd! De dankbaarheid van de 

dorpsbewoners voor deze steun zal ik niet gauw weer vergeten. S.D.G.” Egbert Bramer | MissieNederland  

 

Ook in 2018 gaan we in gesprek met EO Metterdaad over nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.  

 

Een andere partner is Woord en Daad voor ons programma in Nepal. Tineke Morren, noodhulpcoördinator 

Woord en Daad bezocht Ramechhap in Nepal om te kijken hoe de bouw van aardbevingsbestendige huizen 

vordert. Zij zag de impact van Medair in het trainen van metselaars en bouwvakkers voor  het bouwen van deze 

woningen.  

,,Het bezoek aan het Medair project in Ramechhap blijft mij 
bij als een heel goed voorbeeld hoe wederopbouw en risico 
verlaging hoort plaats te vinden. Mij sprak aan dat er 
aardbevingsbestendige huizen gebouwd zijn samen met de 
eigenaars en naasten, zodat er de nodige eigenaarschap is 
en sociale samenhang tussen bevolking. Kwetsbare 
families hebben nu een stevig en warm thuis voor jaren, zijn 
bewust van bouwtechnieken, hygiene- en sanitatie en 
tientallen metselaars zijn getraind waardoor hun inkomen 
verhoogd wordt. Daarbij heeft het krachtig leiderschap van 
Medair ervoor gezorgd dat er een hecht en enthousiast 
lokaal team is ontstaan die continue leert van de opgedane 

ervaringen wat zij meenemen in een volgend project. Een onvergetelijke ervaring in een bijna vergeten gebied." 
Foto: Medair/Wendy van Amerongen 
 
 

Fondsenwerving Acties 
 
Honger in Oostelijk Afrika 
Op 22 februari start een noodhulpactie voor Zuid-Sudan. De regering in Zuid-Sudan kondigde zelf een 
hongersnood aan in twee regio’s in Zuid-Sudan. Van EO Metterdaad ontvingen een donatie van €409.334 voor 
het programma in Somalië.  
 
Haïti 
Na de verwoestende gevolgen van de orkaan 
Matthew in categorie 3, die op 4 oktober 
2016 in Haïti aan land kwam, heeft Medair 
snel en succesvol een noodinterventie in de 
Tiburon-gemeente SudDepartment, Haïti 
uitgevoerd. Aan meer dan 2.000 van de 
meest kwetsbare huishoudens in moeilijk te 
bereiken gebieden werd noodhulp geboden. 
Vervolgens werd Medair gevraagd om een 
'Build Back Safer'-herstelproject in het zelfde 
departement uit te voeren.  
 
In het voorjaar van 2017 werd een 
gezamenlijke tv- en fondsenwervingsactie 
gehouden door EO Metterdaad, Kerk in 



 

 

 

21 

 

J A A R V E R S L A G   &   J A A R R E K E N I N G   2 0 1 7 
M E D A I R   N E D E R L A N D 

Actie, Woord en Daad en Medair met de naam ‘Geen storm te sterk’. Het doel van deze actie was om geld in te 
zamelen voor de wederopbouw van het land. Deze samenwerking was een succes.  
De opbrengst was helaas minder dan verwacht, omdat tegelijkertijd met deze gezamenlijke campagne voor 
Haïti, hongersnood was uitgeroepen in twee regio's van Zuid-Sudan.  
 
Het noodhulpproject in Haïti heeft te maken gehad met een paar obstakels. Een belangrijk knelpunt was dat 
tijdens het implementatieproces de toestemming van de lokale autoriteiten werden ingetrokken. Dit had als 
gevolg dat het opbouwprogramma moest worden gestopt in Haïti. Medair heeft het bouwmateriaal 
overgedragen aan twee niet-gouvernementele organisaties die de geplande werkzaamheden zullen uitvoeren 
volgens dezelfde kwaliteitsnormen maar wel op verschillende locaties.  
De financiering die we van EO Metterdaad hadden gekregen, is teruggegeven aan EO Metterdaad. Op die manier 
worden de verzamelde fondsen op zijn minst gebruikt door een van de andere partners in Haïti. Ondanks de 
beslissingen van de lokale autoriteiten is het duidelijk dat de mensen in Haiti kwetsbaar zijn en hulp nodig 
hebben om hun huis te herbouwen. 
 
 
Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh 
Op 5 september zet Medair een noodhulpactie op voor de 
Rohingya. Meer dan een half miljoen Rohingya vluchten uit 
Myanmar vanwege geweld. Ook de eindejaarscampage in 
december staat in het teken van de Rohingya-vluchtelingen.  
“Fatema: 8 dagen zonder eten. Foto rechts: Medair/Nath Fauveau 

 
 

 

"Toen ik in Bangladesh aankwam, werd ik onmiddellijk getroffen door de extreem uitdagende omstandigheden 

waarin vluchtelingen wonen. Zoveel gezinnen hebben alles achter moeten laten. Hun gezinnen, vrienden, hun 

levensonderhoud. Alles wat ze kenden is weg. Daarom ben ik blij dat ik hier kan zijn. Daarom ben ik bij Medair 

gaan werken. Mijn hoop is dat we deze gezinnen kunnen voorzien van de hulp die ze zo wanhopig hard nodig 

hebben. "- Michiel Niewold, logistiek, noodhulpteam Bangladesh,  Foto links: Medair 

 
 

Kerken 

Kerken die met kinderen aan de slag willen met het thema ‘Vluchtelingen’ kunnen het pakket ‘Expeditie 

Vluchteling’ van Medair bestellen en gebruiken. Dit programma is gemaakt voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 

Medair was aanwezig bij twee projecten: de Youthport Almere-Haven (jongerenwerk van de Gereformeerde 

Gemeente in Almere) en de Veenhartkerk in Mijdrecht.  
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De afgelopen twee jaar heeft PKN gemeente de Rank in Waddinxveen geld ingezameld voor de mensen in Noord-

Irak. In mei werd het ZWO-project afgesloten met een mooi bedrag van €22.940.  
 

5.2.2 Communicatie 

Medair Nieuws 

Drie keer verstuurden we in 2017 het magazine ‘Medair Nieuws’ naar onze achterban. Een magazine dat 

grotendeels in Zwitserland wordt gemaakt maar in Nederland wordt bewerkt en aangevuld met Nederlands 

nieuws. Het magazine staat altijd in het teken van een thema. In 2017 waren dat de thema’s: noodhulp, lokale 

gemeenschappen en WASH. Naast drukwerk is online communicatie een groot onderdeel van ons werk. 

Tweewekelijks verschijnt een e-news en dagelijks zijn er posts op social media (Facebook en Instagram). Rondom 

de kerstdagen stuurden we onze relaties en trouwe donateurs een mooie kerstkaart als dank voor hun steun. 

 
Media 
Om de zichtbaarheid en het bewustzijn van Medair in Nederland te vergroten, is er tijd geïnvesteerd in een 

proactieve aanpak voor interviews in de media (televisie, radio en print).  

In 2017 is het Medair-team er in geslaagd de output in de media te verbreden. Zo verschenen er publicaties in 

het Friesch Dagblad, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, EO Visie, NOS 3 Live, Uitdaging, Christelijke 

Weekblad, CIP.nl, Opzij, en diverse lokale nieuwsbladen over de Nederlandse medewerking aan de hulp onder 

de Rohingya in Bangladesh. Medair schoof ook aan bij radio- en tv-programma’s zoals de Reformatorische 

Omroep (radio), Groot Nieuwsradio en in twee uitzendingen van ‘Uitgelicht’, het nieuwsprogramma van 

Family7.  

Journalist Gerhard Wilts van het Nederlands Dagblad reisde naar Nepal om te kijken naar de stand van zaken 

drie jaar na de aardbeving. Nepal kreeg veel aandacht. TV zender Family 7 kwam in actie voor Nepal. De gehele 

maand oktober zond Family7 in vier uitzendingen vier afleveringen over dit over dit project van Medair. Met als 

gevolg een enorme opbrengst voor de bouw van aardbevingbestendige huizen.  

 

         
 
Nepal 
Talak Bahdur Budathoki (62) en Inra Maya Budathoki (62) verloren in 2015 hun huis door de aardbeving. Twee jaar lang 
woonden ze in een tijdelijke woning. Twee jaar later is hun nieuwe huis met hulp van Medair en partnerorganisatie CDS 
bijna klaar. In clusters van 10 huishoudens bouwt de lokale gemeenschap zelf aan huizen die steviger en beter geschikt zijn 
om een nieuwe aardbeving op te vangen. Foto: Medair/Wendy van Amerongen 
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Social Media 

Media staat niet los van social media. Meer betrokkenheid en zichtbaarheid zetten we ook in op online kanalen 

zoals Twitter, Facebook en Instagram. Dat betekent dagelijkse posts op Facebook en regelmatig actief zijn op 

Instagram en Twitter. Op Facebook behaalden we 21,7% groei (aantal pagina-likes) en ook het Instagram-

account groeide met 23,6%. Groei is ook gemeten op Twitter: 9,3%. Voor 2018 zal het Instagramaccount aan 

onze bedrijfspagina op Facebook worden gekoppeld waardoor we meer inzicht krijgen in de resultaten. 
 
 

5.2.3 Evenementen 

Medair was aanwezig tijdens de Nederland Zingt dag, Opwekking en voor het eerst tijdens de vier GLS (Global 

Leadership Summit) weekenden. Dit jaar was Medair één van de partners van dit evenement. In Hardenberg 

werden de Familiedagen gehouden. Naast aanwezig zijn op evenementen organiseert Medair ook zelf een 

jaarlijks terugkerend evenement: Wadlopen #Nietvoorwatjes. Aan deze sponsoractie deden 23 deelnemers 

mee. Met elkaar brachten ze 5.648 euro op. 

 

 

5.2.4 Activiteiten overig 

Medair ambassadeur Carla van Weelie sprak bij een aantal activiteiten 
o.a. bij het Deborah Vrouwennetwerk over het werk van Medair in 
Zuid-Sudan. Zij benadrukte hoe groot de nood daar is.  
 
De afgelopen jaren is Medair Nederland betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de documentairefilm: The Long Season. Een 
productie van regisseur Leonard Retel Helmrich, Pieter van Huystee 
Films en de Evangelische Omroep. Deze film ging in november in 
première in het Tuschinki theater in Amsterdam en zal in 2018 nog op 
televisie en in diverse documentaire festivals en theaters te zien zijn. 
De film vertelt het verhaal van het dagelijks leven van Syrische 
vluchtelingen in de Bekavallei.  
 
 

5.2.5 Recruitment 

Eén van de hoofdtaken van een landenkantoor is om geïnteresseerden te informeren over de mogelijkheden 
om in de veldprogramma’s van Medair te werken. In 2017 zijn er drie informatieavonden georganiseerd met 
gemiddeld een opkomst van 20 personen. Na de selectieprocedure in Zwitserland wisten zeven deelnemers de 
interne opleiding ROC in Zwitserland met succes afrondden. Dit jaar werd ook een Thuisfrontavond voor familie 
en vrienden van Medair-veldwerkers georganiseerd.In 2017 werkten 20 Nederlandse veldwerkers in een 
veldporgramma of op het hoofdkantoor voor lange of korte missies.  
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Jan van ’t Land (26) uit Ede volgde in september de speciale oriëntatie 

en beoordelingscursus voor kandidaat-veldwerkers, de ROC (Relief and 

Recovery Orientation Course). Iedereen die voor Medair in het veld 

werkt, moet de ROC volgen.  

 

,,Eerlijk gezegd zag een beetje tegen de ROC op. Wat je tijdens de ROC 

precies doet is geheim en mag ik ook niet delen. Ik wist alleen dat het 

een pittige week zou zijn. Dat was het ook. Het was echter vooral ook 

een mooie ervaring waarbij ik veel leerde over het werk van Medair als 

humanitaire organisatie. Het was voor Medair een manier op mij te leren kennen, en voor mij de ideale manier 

om Medair van binnen uit mee te maken.  

 

 

5.2.6 Overig 

Hoofdkantoor Medair in Zwitserland 

Dagelijks is er contact met het hoofdkantoor in Zwitserland, per mail, Skype of telefonisch. Een delegatie van 

het Nederlandse team heeft het hoofdkantoor driemaal bezocht om contact te leggen met andere 

landenkantoren en personeel van het hoofdkantoor om activiteiten beter op elkaar af te stemmen, de output 

te maximaliseren door elkaars producten te hergebruiken en aan te passen aan onze eigen markten. Daarnaast 

was er een pitch van onder meer het Nederlandse vormgevingsbureau Frivista over een nieuwe campagne om 

zowel in Nederland als internationaal de bekendheid van Medair te vergoten. Daarnaast was er een pitch over 

een Nalatenschap-campagne. Het kantoor in Zwitserland heeft besloten deze beide campagnes in 2018 verder 

uit te werken met Frivista. 
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6 VISIE 2018 EN TOEKOMST 

Onze missie als Medair Nederland is om een belangrijke bijdrage te leveren aan het werk van Medair wereldwijd 

voor de meest kwetsbare mensen. We richten ons ook op niet-geoormerkte financiering, omdat dit cruciaal is 

om te kunnen helpen waar de nood het grootst is. De bijdrage van de achterban van Medair Nederland is niet 

alleen financieel, maar ook in menskracht en gebed.  

 

Als kleine NGO in Nederland zullen we slimmer en professioneler moeten worden in onze communicatie-, 

wervings- en fondsenwervende activiteiten. We zullen creatiever moeten worden en onze aandacht moeten 

richten op effectieve en efficiënte acties die echt impact hebben. Het is altijd moeilijk te voorspellen wat de 

toekomst brengt.  

 
Focusgebieden Medair Nederland in 2018 

 Het verhogen van de financiering vanuit Nederland om de missie van Medair internationaal te 

ondersteunen  

 Bekendheid van Medair in Nederland vergroten.   

 Betrokkenheid en inzet van de Nederlandse veldwerkers en Nederlandse medewerkers op het 

hoofdkantoor meer inzetten bij het werven van fondsen in Nederland. 

 Voortgang verbetering van de organisatorische structuur en procedures van Medair. 

 

 

6.1 Budget, strategie en kernactiviteiten 2018 

Het bestuur en het personeel van Medair zijn zeer gemotiveerd om de werk van Medair bekend te maken in 

Nederland en Medair ook te laten groeien. Het jaar 2018 zal een jaar met uitdagingen zijn waarin de focus ligt 

op de groei-strategie: meer fondsen binnen halen en meer donateurs. Deze groei is ook terug te vinden in het 

budget voor 2018.  

  

Het budget 2018 (in Euro’s):  

Baten van particulieren  395.000 

Baten van bedrijven  50.000 

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven  0 

Baten van andere organisaties zonder winststreven  695.000 

Total donaties  1.140.000 

Andere inkomsten  0 

Totaal inkomsten  1.140.000 

   

Donaties aan derden (Medair in Zwitserland)  680.000 

Werving vrijwilligers  46.000 

Voorlichting  115.000 

Kosten fondsenwerving  221.000 

Kosten beheer en administratie  78.000 

Totaal uitgaven  1.140.000 

Resultaat  0 
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De kosten voor de eigen fondsenwerving ten opzichte van de geworven baten waren in 2017 lager dan de 
begrote 6,5%. De werkelijke kosten van de eigen fondsenwerving ten opzichte van de begroting kunnen als volgt 
worden gespecificeerd: 
 

 2017 Begroot 

Directe personeelskosten € 24.384 € 23.240 

Directe fondsenwervingskosten € 31.499 € 36.660 

Aandeel in overige kosten (10%) € 3.292 € 6.565 

Totaal € 59.176 € 66.465 

   

In % t.o.v. totale baten 5,2% 6,5% 

 

6.2 Verwachte inkomsten 

De verwachte inkomsten uit fondsenwerving in 2018 bedragen €1.140.000.  

6.3 Gebruik van middelen en reserves 

De geoormerkte financiering wordt in zijn geheel doorgestort naar Medair in Zwitserland om te worden gebruikt 

voor de doeleinden waarvoor deze zijn gedoneerd. Er is geen sprake van een groot saldo aan liquide middelen 

die door Medair Nederland worden beheerd, een beleggingsbeleid is daarom niet van toepassing. Het bestuur 

probeert de algemene reserves op een aanvaardbaar niveau te houden om de dagelijkse activiteiten van de 

organisatie in Nederland te financieren. 
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7 JAARREKENING 

             

             
Stichting Medair Nederland, Amersfoort          

             

             

             

             
INHOUDSOPGAVE           

             

             

             

             
JAARREKENING 2017           

             
1  Balans per 31 december 2017          
2  Staat van baten en lasten over 2017         
3  Kasstroomoverzicht 2017          
4  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling       
5  Toelichting op de balans per 31 december 2017       
6  Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2017      
7  Toelichting bij totale lasten 2017         
8  Toelichting lastenverdeling 2017 en diverse ratio's        

             
Overige gegevens           

             

  Resultaatbestemming          

  Akkoordverklaring bestuur          

  Controleverklaring          
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Stichting Medair Nederland, Amersfoort          

             

             
1  BALANS PER 31 DECEMBER 2017          

             

             
ACTIVA            

      31 december 2017  31 december 2016 

      € €  €  € 

             

             

             
VLOTTENDE ACTIVA           

             
Vorderingen en overlopende activa (1)    83.693    115.666 

             
Liquide middelen  (2)    220.410    135.436 

             

             
Totaal activa      304.103    251.102 

             

             

             
PASSIVA            

             

             
RESERVES EN FONDSEN (3)         

             
Reserves     -55.484    70.422   
Bestemmingsfondsen    262.387    130.253   

        206.903    200.675 

             
KORTLOPENDE SCHULDEN          

             
Overige schulden  (4)    97.200    50.426 

             
Totaal passiva      304.103    251.102 
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Stichting Medair Nederland, Amersfoort          

             

             
2  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017       

             

        Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

         2017   2017  2016 

        €  €  € 

BATEN            

             
Baten van particulieren     273.754  480.000  500.712 

Baten van bedrijven      19.691  50.000  78.472 

Baten van subsidies van overheden     0  0  0 

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven  77.115  0  123.343 

Baten van andere organisaties zonder winststreven  777.758  500.000  168.168 

Som van de geworven baten     1.148.319  1.030.000  870.694 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten       
en/of diensten      0  0  0 

Overige baten      0  0  0 

             
Som der baten    (5)  1.148.319  1.030.000  870.694 

             
LASTEN            

             
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN          

             
Aan derden verstrekte (project)subsidies   (6)  760.317  605.000  518.193 

Personeelskosten veldwerkers   (7)  52.115  70.000  123.343 

Werving van vrijwilligers   (8)  38.177  42.025  41.526 

Geven van voorlichting   (9)  95.443  105.063  103.815 

        946.053  822.088  786.877 

             
WERVING BATEN           

             
Kosten eigen fondsenwerving   (10)  59.176  66.465  61.751 

Kosten acties van derden   (11)  50.370  53.645  55.718 

             
BEHEER EN ADMINISTRATIE          

             
Kosten beheer en administratie   (12)  86.492  83.053  29.106 

             

        196.038  203.163  146.574 

             
Som van de lasten      1.142.091  1.025.250  933.452 

             
Saldo voor financiële baten en lasten     6.228  4.750  -62.756 

Saldo financiële baten en lasten     0  0  -104 

Resultaat      6.228  4.750  -62.652 

             
Resultaatbestemming 2017          
Toevoeging aan continuïteitsreserve     -125.906     
Toevoeging aan bestemmingsreserve     0     
Toevoeging aan bestemmingsfondsen     132.133     

        6.228     
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Stichting Medair Nederland, Amersfoort 

             
          
3  KASSTROOMOVERZICHT 2017          

             
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.     

             

          2017      2016 

      €  €  €  € 

             
Kasstroom uit operationele activiteiten          

             
Resultaat van het boekjaar   6.228     -62.652   

             
Aanpassingen voor:           
Veranderingen in het werkkapitaal:          
Mutatie vorderingen    31.973    -31.735   
Mutatie kortlopende schulden   46.774    25.763   

             
Kasstroom uit operationele activiteiten     84.974    -68.624 

             
Kasstroom uit investeringsactiviteiten          

             
Investeringen in materiële vaste activa     0    0 

        84.974    -68.624 

             
3.1  Samenstelling geldmiddelen          

             
Liquide middelen per 31 december   220.410    135.436   
Liquide middelen per 1 januari   135.436    204.061   

             
Mutatie liquide middelen     84.974    -68.625 
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Stichting Medair Nederland, Amersfoort 

 
 
4  GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING     
              
ALGEMEEN           

             
De jaarrekening is opgemaakt conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving van Fondsenwervende  

Instellingen (Richtlijn 650).          

             
WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS         

             
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.       

             
De bezittingen en schulden zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.     

             
Materiële vaste activa          

             
De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd 

tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen,  

met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze 

verkrijgingsprijs.            

             
Reserves en fondsen           

             
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden  

voor aanwending aan een specifiek doel.           

             
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader van de doelstelling waarvoor deze ter  

beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende bestemmingsdonaties.  

              
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING         

             
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen  

en zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.     

             
Giften            

             
Binnengekomen giften voor een bepaald project worden volledig doorbetaald aan Medair Zwitserland. Giften 

zonder projectbestemming zijn primair bestemd voor dekking van de kosten voor de eigen organisatie. 

             
Toerekening lasten           

             
De lasten worden toegedeeld op basis van de aan activiteiten bestede tijd en budget.    
Dit heeft geleid tot de volgende toedeling:          
Werving van vrijwilligers 10% van de totale lasten van de organisatie   
Geven van voorlichting 25% van de totale lasten van de organisatie   
Kosten eigen fondsenwerving 10% personeelskosten, 30% promotiekosten, 10% overige kosten 

Kosten fondsen van derden 15% personeelskosten, 10% promotiekosten, 10% overige kosten 

Beheer en administratie restant van de kosten     
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Stichting Medair Nederland, Amersfoort          

             

             
5  TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017      

             
ACTIVA            

             

             

          31-12-2017  31-12-2016 

          €  € 

VLOTTENDE ACTIVA           

             
1. Vorderingen en overlopende activa          
Rente spaarrekening        0  104 

Waarborgsom huur        5.332  5.332 

Vooruitbetaalde huur        5.256  0 

Overige vooruitbetaalde bedragen       1.452   
Nog te ontvangen afrekening pensioen       6.112   
Medair HQ Zwitserland inz. doorbelasting       8.552  36.671 

EO Metterdaad inz. Filipijnen (E14.27)       0  28.696 

EO Metterdaad inz. Zuid-Sudan (E14.48 en E15.25)     2.056  34.863 

EO Metterdaad inz. Nepal (E15.59 en E16.35)      8.000  10.000 

EO Metterdaad inz. Somalia (E17.52 en E17.53)      40.933  0 

EO Metterdaad inz. DR-Congo (E17.47)       6.000  0 

          83.693  115.666 

             

             
2. Liquide middelen 

              
Kas         690  136 

ING Bank        49.651  8.422 

ABN-AMRO bank, rekening courant       110.068  76.878 

ABN-AMRO bank, spaarrekeningen       60.000  50.000 

             

          220.410  135.436 

             
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.      
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Stichting Medair Nederland, Amersfoort          
 
 
PASSIVA            

             

             
3. RESERVES EN FONDSEN          

           31-12-2017  31-12-2016 

          €  € 

Continuïteitsreserve           

             
Stand per 1 januari          30.422  138.298 

Resultaat van het boekjaar       6.228  -62.653 

Mutatie bestemmingsreserve       0  0 

Mutatie bestemmingsfondsen       -132.133  -45.222 

             
Stand per 31 december       -95.484  30.422 

             
Het bestuur streeft er naar om een continuïteitsreserve van ongeveer € 60.000 aan te houden (25% van de  

jaarlijkse kosten van de eigen organisatie, plus het uitstaande bedrag aan vorderingen i.v.m. projectfinanciering.  

             
Bestemmingsreserve           

             
Stand per 1 januari        40.000  40.000 

Dotatie boekjaar        0  0 

Stand per 31 december       40.000  40.000 

De bestemmingsreserve is beschikbaar voor besteding aan de primaire doelstelling.    

             
Totaal reserves        -55.484  70.422 

             
Bestemmingsfondsen    Saldo op       Saldo op 

      1 januari  Toegevoegd  Onttrokken  

31 
december 

             
Project Afghanistan    3.821  1.955  3.821  1.955 

Project Syrië    25.742  12.920  25.742  12.920 

Project Midden Oosten   10.374  2.440  10.374  2.440 

Project Irak    31.935  28.824  31.935  28.824 

Project D.R. Congo    9.308  60.585  69.308  585 

Project Haïti    26.072  1.127  26.072  1.127 

Project Madagaskar     250  325  250  325 

Project Somalië    90  410.779  389.424  21.445 

Project Nepal    2.740  244.349  183.469  63.620 

Project Rohingya    0  60.646  0  60.646 

Project Jordanië    0  1.468  0  1.468 

Project Myanmar      125  0  125 

Project Zuid-Sudan    18.292  57.963  18.292  57.963 

Project Sierra Leone    145  20  145  20 

Project Ecuador    320  0  320  0 

Project 'Water'    140  450  140  450 

Project 'Shelter'    450  0  450  0 

Project 'Hunger'    0  2.080  0  2.080 

Project 'Health'    576  6.394  576  6.394 

Totaal      130.253  892.451  760.317  262.387 
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KORTLOPENDE SCHULDEN          

             

          31-12-2017  31-12-2016 

          €  € 

4. Overige schulden           

             
Reservering vakantiegeld en -dagen       10.909  13.539 

Belastingdienst        5.038  7.534 

Pensioenfonds        0  0 

Te betalen projectkosten inz. Somalië       60.000   
Accountantskosten        4.538  4.300 

Crediteuren        11.770  2.034 
Vooruitontvangen bedragen       4.946  23.019 

              

          97.200  50.426 

             
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen       

             
Per 31 december bestaat recht op een donatie van Woord en Daad in 2018 ter grootte van € 78.601. 

             

             
Meerjarige financiële verplichtingen          

             
Inzake een aangegane huurovereenkomst, waarbij tot en met 31 augustus 2019 een kantoorruimte en  

parkeerplaatsen is gehuurd, zijn langlopende verplichtingen aangegaan tot een jaarbedrag van € 13.480.  

Over de eerste twee jaren is een huurkorting afgesproken van resp. € 2.080 en € 1.040. 

             
              
          
             

             
6  TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017     

             

        Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

        2017  2017  2016 

        €  €  € 

5. Baten           

             
Baten van particulieren     273.754  480.000  500.712 

Baten van bedrijven      19.691  50.000  78.472 

Baten van subsidies van overheden       -   
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven  77.115  -  123.343 

Baten van andere organisaties zonder winststreven  777.758  500.000  168.168 

Som van de geworven baten     1.148.319  1.030.000  870.694 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten       

en/of diensten      0  0  0 

Overige baten      0  0  0 

             
Som van de baten      1.148.319  1.030.000  870.694 
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        Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

        2017  2017  2016 

        €  €  € 

Baten van andere organisaties zonder winststreven       

             

Family7       42.849  15.000  0 

Red een Kind      0  0  12.000 

EO Metterdaad      469.334  200.000  80.000 

Woord en Daad      180.730  180.730  18.669 

Overige / diverse      84.845  104.270  57.499 

        777.758  500.000  168.168 

             
Projecten           
Een specificatie van de ontvangsten per project treft u in hoofdstuk 3 aan (overzicht bestemmingsfondsen).  

             
LASTEN            

             
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN          

             

6. 
Aan derden verstrekte 
(project)subsidies         

             
Doorbetaald aan Medair Zwitserland t.b.v. projecten  760.317  605.000  518.193 

        760.317  605.000  518.193 

             
Een specificatie van de betalingen per projecten treft u in hoofdstuk 5 aan (overzicht bestemmingsfondsen). 

             
7. Personeelskosten veldwerkers          

             
Personeelskosten veldwerkers     52.115  70.000  123.343 

        52.115  70.000  123.343 

             
Salariskosten van personeel dat direct werkzaam is in of ten behoeve van het werk in het veld (projecten).  

             

             

             

             

        Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

        2017  2017  2016 

        €  €  € 

8. Werving van vrijwilligers          

             
De kosten welke toerekenbaar zijn aan het werven van vrijwilligers zijn getaxeerd op 10% van de  

totale kosten van de eigen organisatie          

             
Totaal       38.177  42.025  41.526 
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9. Voorlichting           

             
De kosten welke toerekenbaar zijn aan het geven van voorlichting zijn getaxeerd op 25% van de  

totale kosten van de eigen organisatie          

             
Totaal       95.443  105.063  103.815 

             
           

           

           

WERVING BATEN           

             
10. Kosten eigen fondsenwerving          

             
De kosten van eigen fondsenwerving kunnen als volgt worden gespecificeerd:     

             
Directe personeelskosten      24.384  23.240  28.384 

Directe fondsenwervingskosten      31.499  36.660  30.337 

Aandeel in overige kosten (10%)     3.293  6.565  3.029 

        59.176   66.465   61.751 

             

In % t.o.v. totale baten      5,2%  6,5%  7,1% 

             

             
11. Kosten acties derden          

             
Directe personeelskosten      36.577  34.860  42.576 

Directe fondsenwervingskosten      10.500  12.220  10.112 

Aandeel in overige kosten (10%)     3.293  6.565  3.029 

        50.370   53.645   55.718 

             

In % t.o.v. baten andere organisaties zonder winststreven  6,5%  10,7%  33,1% 

             
BEHEER EN ADMINISTRATIE           

             
12. Beheer en administratie          

             
Kosten beheer en administratie     86.492  83.053  29.106 
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7 TOELICHTING OP TOTALE LASTEN 2017         

        Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

        2017  2017  2016 

        €  €  € 

Totale kosten eigen organisatie          

             
Personeelskosten      243.845  232.400  283.843 

Promotiekosten      104.996  122.200  101.124 

Reis- en verblijfkosten     6.738  15.600  6.188 

Kantoorkosten      14.964  36.500  14.045 

Algemene kosten      11.232  13.550  10.058 

        381.774  420.250  415.258 

             

             
Personeelskosten           
Brutolonen      177.375  194.400  216.067 

Sociale lasten      28.579  10.000  33.190 

Pensioenpremies werkgeversdeel     17.257  20.000  20.011 

Ziekteverzuimverzekering     4.082    6.564 

Reiskostenvergoeding woon/werk     9.769  7.000  7.631 

Wervingskosten personeel     5.533     
Training staf      1.251  1.000  380 

        243.845  232.400  283.843 

             
Bij de stichting zijn gemiddeld 3,0 FTE werkzaam (2016: 3,8)       

             
Promotiekosten           
Advertenties      24.753  20.000  23.984 

Promotie materiaal      6.344  0  2.467 

Mailings / Zegel- en portokosten     1.186  10.000  1.738 

Drukwerk      44.980  57.500  47.063 

Evenementskosten      13.514  27.500  23.805 

Advieskosten      5.330  5.200  1.933 

Softwarepakket      0    0 

Ontwerpkosten materiaal     8.890  2.000  134 

        104.996  122.200  101.124 

             
Reis en verblijfkosten           
Reis- en verblijfkosten medewerkers en vrijwilligers  6.738  15.100  6.188 

Reis- en verblijfkosten bestuur     0  500  0 

        6.738  15.600  6.188 

             

De bestuursleden genieten geen bezoldiging, wel kunnen onkosten worden vergoed op basis van een door  

het bestuur vastgestelde declaratieinstructie. De vergoede onkosten betreffen reiskosten op basis van  

kilometerdeclaraties, alsmede een vaste jaarlijkse vergoeding voor overige kantoor- en telecommunicatiekosten.  

In 2017 zijn er door de bestuursleden geen onkosten in rekening gebracht.      
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        Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

        2017  2017  2016 

        €  €  € 

Kantoorkosten           

Huur kantoor      19.936  21.500  7.778 

Kantoorbenodigdheden     3.962  4.000  6.128 

Verhuiskosten      0  0  4.153 

Telefoonkosten      2.926  6.000  2.119 

Automatiseringskosten     3.988  5.000  3.374 

        30.812  36.500  23.551 

Vergoeding huurkosten / verhuizing     -15.848     -9.506 

        14.964  36.500  14.045 

             

             
Algemene kosten           
Audit       4.551  4.500  4.229 

Representatie      915  0  527 

Loonadministratie      185  200  257 

Lidmaatschappen organisaties     3.570  7.100  3.637 

Verzekeringen      902  250  182 

Bankkosten (incasso)      1.109  1.500  1.226 

        11.232  13.550  10.058 

             
Financiële baten en lasten          
Rentebaten en baten uit beleggingen     0  0  -104 

Bankkosten      0  0  0 

        0  0  -104 
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Overige gegevens     

      

Resultaatbestemming      

      

Het bestuur heeft besloten een bedrag van € 6.229 toe te voegen aan   
de continuïteitsreserves onder toevoeging van een bedrag van € 132.133 aan de  

bestemmingsfondsen     

Per saldo resteert een onttrekking uit de continuïteitsreserve van € 125.906. 

      

Controleverklaring     

      

De controleverklaring is opgenomen op pagina 41.   

      

Akkoordverklaring bestuur     

      

Vastgesteld te Amersfoort op  20 juni 2018    

      

      

w.g. Maarten van der Lei (vz.)     

      

      

w.g. Willemieke Geneugelijk     

      

      

w.g. Dineke Oduch-Wibbelink     

      

      

w.g.  Kees van Bemmel     

      

      

w.g. Greg Pasche     
 



Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw, 

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume 
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum 
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus 
a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur 
maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat 
volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest 
quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda 
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-
ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-
derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, 
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut 
aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis 
etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que 
verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum 
rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. 
Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. 
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2400 CD 
Alphen aan den Rijn 

0172 - 750 175
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KvK 28112484
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Stichting Medair Nederland 

Hardwareweg 2K 

2821 BM  AMERSFOORT 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

Aan: het bestuur van Stichting Medair Nederland  

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 (pagina 27 tot en met 40) van Stichting Medair Nederland te Amersfoort gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Medair Nederland per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2017 met een balanstotaal van € 304.103; 

2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 met een resultaat van € 6.228 

(overschot); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Medair Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van 

onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 

de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 

activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 

omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 

geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge 

mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang 

van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 20 juni 2018. 

 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA 

 

 

 

Bijlage.  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Stichting Medair Nederland 

 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor 

de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 

 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij 

van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 

 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 

dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 

als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van 

de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 

basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 

in de interne beheersing. 
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