
CONCEPT

STICHTING TABORA 
Opgericht in 1998 door alle Zeeuwse Ziekenhuisgroepen 

en gevestigd te Vlissingen 
ING Bank A/C No: NL91INGB0656074760 

K.v.K. reg. nr.: 220420950000 
c/o Molenweg 1; 4356AA Oostkapelle 

Algemeen doel: directe en flexibele ondersteuning op kleine schaal aan gezondheid, onderwijs en 
welzijn bevorderende initiatieven en activiteiten in de Regio Tabora en het Aartsdiocees Tabora - in het bijzonder 
NDALA Hospital. Tabora ligt in het westen van Tanzania, Oost-Afrika. 

Het jaarverslag over 2019: 
1. Algemeen. 
De Raad van Toezicht (RvT) kwam in 2019 tweemaal bij elkaar. Op 7 april om het jaarverslag over 2018 
vast te stellen en op 28 september om antwoord te geven op de vraag ‘Hoe verder?’wat betreft taakverdeling 
tussen ‘bestuurder’ en leden van de RvT, maar vooral om de Stichting en de Werkgroep ‘ex-Ndala gangers’ 
duidelijker van elkaar te (onder)scheiden. Dit resulteerde in de volgende punten:  
- De Stichting Tabora faciliteert financiële transacties in overeenstemming met haar bestaande algemene 

doelstelling - maar in het bijzonder ten bate van Ndala Hospitaal - en legt daarover jaarlijks 
verantwoording af om de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANIB) te behouden. Het 
jaarverslag dient ook ter informatie aan de (regelmatige) donateurs en aan de kernwerkgroep van ex-
Ndala gangers.  

- De RvT en de directie (het bestuur) bestaat zo mogelijk uit leden van genoemde werkgroep. Het bestuur 
kan uit meerdere personen bestaan. 

- De kernwerkgroep van ex-Ndala gangers houdt contact met Ndala Hospital en met belangstellende ex-
Ndala gangers (“Vrienden van Ndala Hospital’?) en werft donateurs voor de stichting.  

- Twee leden van de RvT worden gemandateerd om taken van de bestuurder zo nodig (tijdelijk) te kunnen 
overnemen. Katelijne Schmeinck ondersteunt de bestuurder op korte termijn. 

- Om duidelijkheid te bevorderen en vanwege het feit dat hij zich binnen de werkgroep beter op zijn plaats 
voelt, stelde de huidige voorzitter, Adriaan Groen, zijn zetel in de RvT beschikbaar en heeft Paulus Lips 
(ex-Ndala student doctor) zich beschikbaar gesteld zijn taak over te nemen in de komende jaarvergadering 
van de Stichting. 

2. Steun aan Studenten. 
De steun van de Stichting aan een kleine groep leerlingen en studenten (met foto’s van hun graduation) is 
middels “Gon’s rondschrijfbrief 2019” reeds naar donateurs gerapporteerd. Van de 12 studenten hebben er 
inmiddels 6 een diploma en aan 1 is een laatste betaling overgemaakt. Voor 5 studenten loopt de steun nog 
door. “Gon’s rondschrijfbrief” is bijgevoegd. 

3. Steun aan Ndala Hospital. 
- Uit het ‘Workers Children Education Fund’ ontvingen weer meer dan 65 kinderen (van 52 

ziekenhuismedewerkers) tweemaal per jaar een bedrag als steun bij een ‘vervolgopleiding’. Het Fund (ten 
bate van maximaal twee ‘eigen’ kinderen per ziekenhuismedewerker) is onder het ziekenhuispersoneel erg 
geliefd. Een comité van stafleden houdt toezicht op wie er voor in aanmerking komen; de uitbetaling 
loopt via de ziekenhuis administratie. 

- Het is dit jaar gelukt de renovatie van het regenwater opvangsysteem te voltooien onder leiding van de 
fundi (civil engineer) Ludovick Bukuru. Het betrof de renovatie van de bestaande (half) ondergrondse 
koepelvormige watertank ( ± 250.000 liter), de ± 75 oude over het hele ziekenhuis verspreide regenwater 
tanks (10-12.000 L), het 50.000 L reservoir bij de operatiekamer en toevoerende goten en buizen. NB. het 
al jaren bestaande ± 150m diepe ‘borehole’ met elektrische pomp levert geen geschikt (teveel zout) water 
voor consumptie. Een begin werd gemaakt ook de bestaande (half) ondergrondse tank gekoppeld aan het 
grote dak van de kerk te renoveren. 

- De kosten van de medicijnen die gebruikt zijn in 2018 in de Epilepsy & Mental Health Clinic werden 
weer achteraf aan het ziekenhuis overgemaakt. 

- Over de besteding van een fonds waaruit de behandeling van zeer armen kan worden vergoed, houdt het 
ZH geen precieze administratie bij. 

- Incidenteel werd de verpleegopleiding van Christopher Francis ‘gesponsord’. 
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- Het is jammer te moeten constateren dat er geen eigen Annual Report 2018 van Ndala Hospital meer ter 

beschikking is gekomen. Dit is het Management Team medegedeeld.  

4. Het Financiële Jaarverslag.  
De bijgevoegde “Balans” en Staat van Baten & Lasten per 31 december 2019” met daaraan gekoppeld de 
“Toelichtingen” geven een exact beeld van de transacties in 2019, de ontvangen rente, de bank- en 
administratiekosten. Tevens de stand van de twee Spaarrekeningen. NB. Aan rente werd in 2019 slechts € 
0,33 ontvangen! Het totaal aan donaties bedroeg € 31.803,- . Aan de gesteunde doelen werd in totaal € 
46.845,- overgemaakt, terwijl de kosten € 1367,84 bedroegen. Dit is 2,82% van de totale uitgaven (in 2018: 
2.2%). De toename van deze kosten - in de jaren tot 2017 jaarlijks ± 1% -   wordt verklaard door de transfer- 
en provisiekosten bij relatief kleine en frequentere overschrijvingen naar de individuele rekeningen van de 
gesteunde studenten. Naar het ziekenhuis worden overschrijvingen zoveel mogelijk samengevoegd omdat 
voor bedragen tot € 5000,- een vast bedrag geldt. Bovendien hebben we de gewoonte de transfer en 
provisiekosten voor zover mogelijk op rekening de Stichting en niet van de individuele ontvangers terecht te 
laten komen.  
Het nadelige saldo van ± € 15.500,-  betekent dat de uitgaven zullen moeten worden bewaakt. Er is op de 
spaarrekeningen slechts één jaar dekking voor een dergelijk tekort. De totale reserve bedraagt ± € 25.000,- . 
De via de ziekenhuis rekening overgemaakte bedragen (€ 30.700,-) betreffen voor de helft de renovatie van 
het regenwater opvangsysteem dat in 2019 werd voltooid vanuit een incidentele donatie. Voor doorlopende 
steun, bijvoorbeeld aan het “Workers Children Education Fund” is voor meerdere jaren financiering 
toegezegd. Het bedrag dat in 2020 nodig is om de laatste studenten hun opleiding  te kunnen laten 
voortzetten of afmaken, zal ongeveer op de helft van het in dit jaar bestede bedrag uitkomen. 

5. Toekomstige ontwikkelingen. 
-  In 2020 zal een uitnodiging worden gestuurd aan alle traceerbare ex-Ndalagangers om een regelmatige 

bijdrage te storten op rekening van de stichting ten bate van incidentele noden en problemen in Ndala 
Hospital. Deze uitnodigende brief zal worden ondertekend door de huidige leden van de kern-werkgroep. 
In het bijzonder zal worden getracht belastingtechnisch aantrekkelijke 5-jaar overeenkomsten voor een 
vastgelegde donatie aan de stichting te stimuleren. Indien hieraan door meer dan de nu reeds gesloten 
overeenkomsten, gevolg wordt gegeven is het mogelijk meerjarige progamma’s of projecten van het 
ziekenhuis te ondersteunen. Op die wijze zou jaarlijks een realistisch “budget” kunnen worden 
vastgesteld. 

- Overleg over mogelijk gewenste statutaire wijzigingen zal worden gevoerd. Voorlopig lijken initiatieven 
voor grootschalige fondsenwerving niet aan de orde. Initiatieven en activiteiten (bezoeken aan Ndala en 
mailcontacten met de medische staf en het management) van individuele ex-Ndala gangers via de huidige 
werkgroep zullen de toekomst van de stichting bepalen. Rob Mooij heeft met anderen aangeboden de 
huidige website van de Stichting Tabora op-to-date te houden en zo mogelijk aantrekkelijker te maken. 

- Het verdient misschien aanbeveling het jaarverslag ook in het Engels te publiceren. 

George P.A. Joosten 
Bestuurder  


