STICHTING VRIENDEN MEDISCHE MISSIEZUSTERS
BESTUURSVERSLAG 2014
1. Algemeen
De Stichting Vrienden Medische Missiezusters (Stichting Vrienden MMZ), opgericht in 1977 als
opvolger van de sinds 1939 bestaande “Vriendenkring’, heeft als doelstelling:
- het bekend maken en propageren van de doelstelling en het werk van de Society van
Medische Missiezusters,
- het verlenen van financiële bijstand aan District Nederland in de sfeer van opleiding,
sociale voorzieningen, levensonderhoud en huisvesting van de leden,
- het steunen van projecten van de zusters in binnen- en buitenland.
2. Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden MMZ bestond in 2014 uit de volgende leden:
Mevr. M.M.J.M. Wijnhoven, voorzitter
Dhr. L. Looman, vicevoorzitter
Mevr. Annemiek van Vliet, secretaris
Dhr. R. van Bruchem, penningmeester
Zr. Magda Van Hoyweghen MMZ
Dhr. Leo Kerklaan
- Er vonden vijf bestuursvergaderingen plaats.
- Het bestaande donateurbestand van de Stichting is zeer trouw en betrokken, maar is in 2014 helaas
verminderd. Dit komt m.n. doordat mensen naar verzorgingstehuizen gaan of overlijden. Het bestuur
is dan ook doende om beleid te formuleren om nieuwe donateurs te werven. Daarnaast worden andere
vormen van fondsen wervingen onderzocht, om de projecten van MMZ in het buitenland in de nabije
toekomst te kunnen blijven steunen en zo het levenswerk van Anna Dengel, en van al die zusters die
haar hebben gevolgd, verder uit te bouwen.
3. Bestuursvergaderingen
Het afgelopen jaar heeft het bestuur vijf keer vergaderd. Naast de behandeling van de projectaanvragen heeft het bestuur zich o.a. met de volgende onderwerpen bezig gehouden:
Ø Werven van nieuwe bestuursleden
Ø Verkoop pand Wittevrouwensingel Utrecht
Ø Verhuizing naar een nieuwe locatie
Ø Aanstellen van een nieuwe penningmeester
Ø Afhandeling nalatenschappen
4. Nieuwsbrief Medische Missiezusters
De redactie van het blad Medische Missiezusters bestond in 2014 uit Zr. Miriam Koevoets, Zr. Magda
Van Hoyweghen, Tjitze Vogel (voorzitter) en Natascha Catoire (eindredacteur).
De vormgeving is ongewijzigd en wordt uitgevoerd door Ben Kooloos van bureau Artimedica. De
oplage bedraagt momenteel ca. 6.800 stuks.
In 2014 was het centrale thema Afrika met aandacht voor een lopend en een afgerond project.
De titel van juni was Heil- en heelwording in Afrika waarover ook een artikel. Verder stonden
projecten in Ethiopië en Zuid-Afrika in de schijnwerper.
Een Afrikaan hart was het thema van het decembernummer met artikelen over Afrika en Europa, het
afgeronde project Bwamanda in Congo en aandacht voor de nieuwe kraamkliniek in Rubanda in
Oeganda.
5. Social Media
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Het beheer van de website is in handen van Natascha Catoire en Afra Rijkes. Regelmatig wordt een
project of activiteit van de zusters op de site geplaatst.
Sinds september 2013 is de facebookpagina van medische missiezusters actief.
6. Financiën
Staat van baten en lasten over 2014

Baten
Giften en baten uit fondsen werving
Financiële baten
Overige Baten

Realisatie
2014
€

Begroting
2014
€

Realisatie
2013
€

1.042.514
389.459
5599

624.764
450.544
7.200

396.000
108.000
7.200

1.082.508

511.200

Lasten
Besteding aan de doelstelling
Personeelskosten
Overige organisatielasten

337.516
52651
7292

654.527
55.630
55.630

385.000
61.000
61.900

Som der bedrijfslasten

397.619

766.910

507.900

1.039.953

315.598

3.300

Netto resultaat

De jaarrekening 2014 geeft een gedetailleerd verslag van de financiën. Deze is op het secretariaat van
de Stichting Vrienden MMZ op te vragen. Een verkorte versie staat op de website
www.medischemissiezusters.nl. De jaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring.
7. Zorg zusters
Naast het steunen van missieprojecten is een even zo belangrijke doelstelling van de Stichting
Vrienden MMZ het verlenen van financiële bijstand aan de zusters van het District Nederland/België
voor wat betreft opleiding, sociale voorzieningen, levensonderhoud en huisvesting. Om aan deze
groeiende behoeften (vanwege ouderdom van de zusters, extra zorgkosten, etc.) te voldoen, heeft de
Stichting hiervoor in 2014 een bijdrage gedaan van € 158.332.
8. Projecten
Vanuit de algemene middelen werden er in 2014 projecten gefinancierd, in acht landen. Daarnaast
ging er geld naar een aantal projecten die door donateurs specifiek waren geselecteerd..
De projectsteun zag er als volgt uit:

Steun voor projecten
€
Ghana: aanleg weg naar huis en hostel van de zusters
Oeganda: bijdrage in de kosten voor sectormeeting Afrika
Pakistan: gezondheidsprogramma voor stenenwerkers Faisalabad
Indonesië: training voor ecologisch bewustzijn door zuster
Venezuela: bewustwordingsprogramma voor jongeren in sloppenwijk
Brazilië: voorlichtingsactie tegen prostitutie en mensenhandel tijdens WK
Ethiopië: waterproject
Peru: Cofari, therapie voor kinderen met beperking
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179.184
6.666
8.000
5.000
2.000
8.000
5.000
5.000
10.113

India: renovatie huis Kenei Ki van de zusters
UK: ondersteuning project voor dak- en thuislozen
België: netwerk opzetten voor katholieken in België

25.640
1.275
5.000

Scholarship Fund:Bijdrage studiefonds van de medische missiezusters

22.236

Giften met bestemming
Speciale giften uit nalatenschap

52.245
18.734

Voor meer informatie over de projecten kunt u terecht op www.medischemissiezusters.nl

9. ANBI
De Stichting Vrienden MMZ is door de Belastingdienst officieel gekenmerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI): de stichting is vrijgesteld van schenkings- en belastingrecht. Als ANBIgeregistreerde voldoet de stichting aan de basisvoorwaarden van goed beleid.
10. Kantoor
Natascha Catoire was in 2014 bestuurssecretaris voor 18 uur per week. Afra Rijkes (12 uur p.w.) en
Lucy Jeyaratnam (16 uur p.w.) verzorgen de administratie en verrichten secretariaatswerkzaamheden.
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