Jaarverslag 2010
Beste donateurs,
In 2010 steunde u de Stichting Vrienden Medische Missiezusters met een bedrag van
€ 255.921, waarvan ruim € 51.000 werd gegeven met een speciale bestemming.
Aan erfenissen, legaten en schenkingen kwam er een bedrag binnen van € 214.415 en de
opbrengsten uit vermogen bedroegen € 133.377. In totaal een bedrag aan opbrengsten van
€ 603.713.
Een geweldig en substantieel bedrag waarmee we weer diverse goede en mooie dingen
konden doen.
Aan steun voor projecten met een speciale bestemming werd een bedrag van € 51.611
overgeboekt terwijl aan overige projecten in het buitenland € 127.539 werd uitgetrokken.
Voor de zorgkosten van onze zusters in het district Nederland/Belgie is het jaarlijkse bedrag
gereserveerd van € 200.000 en aan andere lasten ( o.a. publiciteits- en bureaukosten) werd
een bedrag van ruim € 122.000 betaald.
Met dit laatste bedrag zit de Stichting MMZ ruim onder de 25% norm van het CBF.
Omdat er een groter bedrag is binnengekomen aan legaten en erfenissen dan dat er was
begroot konden we het boekjaar afsluiten met een positief resultaat. Dit overschot zal in de
komende jaren worden besteed aan daarvoor in aanmerking komende aanvragen/projecten.
Het bestuur geeft hiermede invulling aan het beleid nl dat “extra” inkomsten pas aan
aanvragen/projecten kunnen worden besteed als ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Uitgaven Stichting Vrienden MMZ
I. Steun voor projecten
Ethiopië
- Voortzetting preventieprogramma om de vrouwensterfte bij bevallingen te
verminderen, in het ziekenhuis van Attat

€ 127.539

20.000

Oeganda
- Voortzetting Hiv-aids programma in Rubanda

5.940

Kenia
- Weduwen- en wezenproject
- Huisraad nieuw huis zusters

3.000
7.000

Ghana
- Keuken voor de kinderafdeling van het Holy Family Hospital in
Techiman
- Begeleiding van jongeren in de leeftijd van 16 – 20 jaar en workshops
t.b.v. sexuele voorlichting
India

9.900
4.000

- Renovatie en reparatie van het Holy Family Hospital in Mandar,
Noord-India
- Vernieuwing en uitbreiding van het zustershuis in Meghalaya, NO-India
2e fase

40.740
16.950

Filippijnen
- Trainingen ecologie

3.000

Venezuela
- Culturele vorming van de jongeren in Barquisimeto
- Onderwijs-/vormingsproject voor de jongeren in Barquisimeto

5.875
6.134

Pakistan
- Noodhulp bij overstroming

5.000

Giften met bestemming
51.611
Giften die donateurs zelf bestemmen voor een specifiek project in het buitenland (o.a. in
Brazilië, Ethiopië, Peru en Haïti)
II. Steun voor de zusters in Nederland/België

€ 200.000

III. Kosten kantoor, salarissen, publiciteit, etc.

€ 122.00

IV Reservering groot onderhoud kantoorpand MMZ

€ 10.000

TOTAAL

€459.539

Het officiële jaarverslag is altijd voorzien van een accountantsverklaring. Wilt u meer weten
over het jaarverslag 2010, neem dan contact op met het kantoor van de Stichting Vrienden
Medische Missiezusters, vriendenmmz@antenna.nl .

