Jaarverslag 2012
Beste donateurs,
In 2012 steunde u de Stichting Vrienden Medische Missiezusters met een bedrag van
€ 236.176 waarvan ruim € 53.000 werd gegeven met een speciale bestemming.
Aan erfenissen, legaten en schenkingen kwam er een bedrag binnen van € 633.384 en de
opbrengsten uit vermogen bedroegen € 160.504 In totaal een bedrag aan opbrengsten van
€ 1.030.064 We moeten ons daarbij wel realiseren dat hierin een bedrag is begrepen van één
erfenis ten bedrage van ruim € 500.000. Ook als we dit in acht nemen blijft er desondanks een
substantieel bedrag over waarmee we weer diverse goede en mooie dingen hebben kunnen
doen.
Aan steun voor projecten met een speciale bestemming werd een bedrag van € 53.416
overgeboekt terwijl aan overige projecten in het buitenland € 342.804 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 € 112.000 betaald.
Omdat er in 2012 een groter bedrag is binnengekomen aan legaten en erfenissen dan dat er
was begroot kunnen we in de komende jaren meer aan projecten financieren dan het bedrag
aan baten dat hiervoor zal worden ontvangen. Het bestuur geeft hiermede invulling aan het
beleid nl. dat ook “extra” inkomsten aan projecten zullen worden besteedt en slechts tijdelijk
worden aangemerkt als financieringsreserve.
Uitgaven Stichting Vrienden MMZ
I. Steun voor projecten
OEGANDA:
- Bouw van kraamafdeling Rubanda

396.220
55.000,-

- project voor primaire gezondheidszorg Rubanda
7.186,KENIA:
- zonnepanelen Ang’iya
5.000,- vervanging watertanks inUmoja
1.100,- medicijnen en verbandmiddelen voor de apotheek Ang’iya
8.000,- vervanging waterput in Umoja
17.772,ETIOPIË:
- Training aan een groep professionals voor de begeleiding en opvang van wees- en kwetsbare
kinderen
15.000,GHANA:
- Watertanks en regenpijpen voor het Sunyani Hostel
4.008,ZUID INDIA:
- Bouw van extra kamers in het Maria hospital Bharananganam

156.250,-

NOORD INDIA:
- Auto voor het afkickcentrum in Mandar

7575,-

GROOT BRITANNIË:
- Bijdrage studiefonds van de medische missiezusters

21.360,-

VENEZUELA:

- Auto voor het bereiken van afgelegen gebieden bij Barquisimeto
- Medicijnen voor de apotheek in de sloppenwijk
PERU:
- Kosten opvang en revalidatie gehandicapte kinderen

13.500,4.334,26.719,-

Giften met bestemming
53.416
Giften die donateurs zelf bestemmen voor een specifiek project in het buitenland (o.a. in
Kenia, Indonesië, Pakistan, Brazilië, Ethiopië, en Peru )
II. Steun voor de zusters in Nederland/België

€ 200.000

III. Kosten kantoor, salarissen, publiciteit, etc.

€ 102.333

IV Reservering groot onderhoud kantoorpand MMZ

€ 10.000

TOTAAL

€708.553

Qua overheadkosten zit de Stichting Vrienden MMZ ruim onder de 25%-norm van het CBF.
Het officiële jaarverslag is altijd voorzien van een accountantsverklaring. Wilt u meer weten
over het jaarverslag 2012, neem dan contact op met het kantoor van de Stichting Vrienden
Medische Missiezusters, vriendenmmz@antenna.nl .

