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Jaarverslag 2021

Algemene informatie
Stichting The Hospitainer Foundation (THF)
Griftsemolenweg 19B, 8171 NS Vaassen
KvK: 39067634
Rabobank Apeldoorn IBAN: NL16RABO0126348669
info@hospitainerfoundation.org
www.hospitainerfoundation.org
ANBI-erkenning. Fiscaal nummer: 8072 79 602. Dit betekent dat giften aan THF voor
donateurs fiscaal aftrekbaar zijn.
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2. Jaarverslag
Eerste project
Het eerste project is geselecteerd: een Primary Healthcare Truck die zal worden ingezet in
DRC (Democratic Republic Congo) via Stichting Fepade.
Gedurende het jaar zijn de plannen voor dit project verfijnd. Er is een samenwerking met
Tear Fund aangegaan. Tear Fund werkt zowel vanuit Nederland (coördinatie) als in DRC zelf
(monitoring, assessment en ondersteuning) mee aan dit project.
Samen met Tear Fund is er een assessment uitgevoerd en is er een plan uitgewerkt voor
capacity building voor Fepade.
Door deze extra stap is het project veel beter geborgd, maar wel enigszins vertraagd. De
Primary Healthcare Truck is uiteindelijk pas in 2022 opgestuurd naar DRC.
Uitwerken werkwijze stichting
Omdat het project in DRC het eerste project voor The Hospitainer Foundation is, hebben we
in 2021 ook uitgebreid te tijd genomen om de werkwijze verder uit te werken. Denk aan het
opstellen van contracten (aangevuld met kennis van Tear Fund), het uitwerken van fiscale
constructies en andere zaken die tijdens dit eerste project naar voren komen. Dit werk is nog
deels in uitvoering. Eveneens is een huishoudelijk reglement vastgesteld. Uitgebreid is de
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen bestudeerd, van toepassing verklaard en
geïntegreerd in de werkwijze van het bestuur.
Verschillende lijnen uitzetten
De stichting wil medische hulp mogelijk maken op plekken waar die nu nog ontbreekt. Om
dit mogelijk te maken zijn er verschillende velden waarbinnen activiteiten kunnen worden
ontplooid. Aan de volgende concepten is verder gewerkt:
- Fast-mode: snelle inzet bij rampen en conflicten. Dit concept is verder uitgewerkt, waarbij
een voormalige Dakar-truck uitgebreid is getest.
- Health-mode: langdurige duurzame inzet in rurale gebieden: dit concept is verder
ontwikkeld, waarbij er reizen naar Kenia zijn ondernomen om de haalbaarheid verder te
onderzoeken.
- X-mode: fondswervende activiteiten door middel van off-road experience. Een
voorbereidende reis is door corona helaas geannuleerd.
Vergaderingen
Sinds het verkrijgen van de ANBI-status zijn er in 2021 6 (deels informele)
bestuursvergaderingen gehouden. Tijdens deze vergaderingen zijn de lopende
ontwikkelingen besproken en diverse formaliteiten gerealiseerd.
Donaties
THF heeft in 2021 voor 5.145 euro aan donaties ontvangen. Daarnaast heeft Hospitainer BV
‘om niet’ uren van het eigen personeel ter beschikking gesteld om de stichting verder vorm
te geven.
PR en fondsenwerving
In 2020 heeft de stichting geen actieve fondsenwervende activiteiten uitgevoerd. Wel is het
logo van The Hospitainer Foundation ontwikkeld.
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Concluderend over 2021
Na het behalen van de ANBI-status eind 2020 is er in 2021 een grondige start gemaakt voor
het implementeren van projecten in 2022. We zien uit naar het verschil dat we in de
komende jaren mogen gaan maken.
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3. Plannen 2022
2022 wordt het jaar waarin we de eerste projecten gaan realiseren.
Eerste project in DRC.
De Primary Healthcare truck is op moment van vaststellen van dit jaarverslag reeds
aangekomen in DRC en zal in 2022 ingezet gaan worden.
Fast-mode: Bijdrage aan Oekraine
In de Oekraïne is kennis gemaakt met de “Foundation for Kindness and Loveness”. Deze
stichting is met gevaar voor eigen leven actief om gezondheidszorg en voedselhulp te bieden
aan mensen langs de frontlinie in de oorlog tussen Rusland in Oekraïne. Vooral kwetsbare
mensen die niet gevlucht zijn worden geholpen door deze stichting.
The Hospitainer Foundation werkt samen met Hospitainer BV en WP de Koning BV om rond
het fast-mode concept een medische oplossing uit te lenen: de Dakar-truck zal worden
ingezet voor patiëntenvervoer in moeilijk toegankelijke gebieden. Tevens wordt er een
mobiele dokterspost op een aanhanger achter de truck gekoppeld, zodat er ook eerste hulp
kan worden verleend.
Health-mode
In 2022 lopen de ontwikkelingen voor de health-mode ook door. De activiteiten hiervan
zullen in een andere entiteit dan de Hospitainer Foundation worden uitgevoerd, maar
Hospitainer Foundation zal dit mogelijk wel ondersteunen met financiële middelen om het
project in Kenia verder uit te werken en te faciliteren.
Concluderende
We kijken vol enthousiasme vooruit naar het nieuwe jaar en naar de impact die onze
projecten zullen gaan hebben.
Ten slotte bedanken we alle vrijwilligers, relaties en donateurs die zich voor The Hospitainer
Foundation hebben ingezet. Onze bijzondere dank gaat uit naar Tear Fund, WP de Koning en
Hospitainer BV.
Het bestuur van Stichting The Hospitainer Foundation,
Peter Hazendonk
Voorzitter

Menno Helmus
Secretaris

Bart Waalewijn
Penningmeester
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4. Bestuursverslag
Algemeen
Stichting The Hospitainer Foundation is opgericht op 29 april 1998. De statuten zijn voor het
laatst gewijzigd op 3 februari 2016. In december 2020 heeft de stichting de ANBI-status
verkregen.
De stichting heeft ingevolge artikel 2, lid 1 & 2 van haar statuten ten doel:

Op het juiste moment en op de juiste plaats de juiste medische hulpmiddelen bieden om
menselijk leed zoveel mogelijk te minimaliseren en het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De werkzaamheden zullen voornamelijk in
ramp-, conflict- en/of ontwikkelingsgebieden plaatsvinden. …
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
Mobiele ziekenhuizen op te zetten;
Internationale projecten op te starten en te implementeren; en
Middelen, financiële steun of expertise te verlenen aan organisaties die op medisch
gebied bezig zijn om een betere toegang tot medische zorg te bevorderen.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties of hetgeen door
erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze wordt verkregen.
Jaarlijks wordt een balans en een staat van baten en lasten opgesteld, welke jaarstukken
aan het bestuur dienen te worden aangeboden en waarna vaststelling van de jaarstukken
volgt.
Als bestuurders van de stichting zijn benoemd en tot op heden in functie:
Peter Hazendonk, voorzitter
Menno Anne Helmus, secretaris
Bart Pieter Waalewijn, penningmeester
Het bestuur heeft na vaststelling van de bijgevoegde jaarrekening over het jaar 2021
besloten om het resultaat conform het voorstel te verdelen over de bestemmingsfondsen en
de bestemmingsreserves van de stichting.
De penningmeester wordt onder dankzegging décharge verleend.
Aldus besloten in de vergadering te Vaassen, d.d. 7 juni 2022 en ondertekend,
Het bestuur,
Peter Hazendonk
Voorzitter

Menno Helmus
Secretaris

Bart Waalewijn
Penningmeester
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5. Jaarrekening 2021
Balans per 31 december 2021
31 december 2021

31 december 2020

116.471

112.223*

116.471

112.223

31 december 2021

31 december 2020

Bestemmingsreserve

64.851

92.223

Bestemmingsfondsen

51.620

20.000

116.471

112.223

ACTIVA
Liquide middelen

PASSIVA

Overige schulden

*

Dit bedrag is 359 euro hoger dan in het jaarverslag van 2020 is gepubliceerd. In dat jaarverslag bleek een
slapende rekening met 359 euro niet meegenomen te zijn. Dit is gecorrigeerd in dit jaarverslag. Gezien het kleine
verschil is het verslag van 2020 niet aangepast.
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Staat van baten en lasten over 2021
2021
€
Baten uit eigen fondswerving
Donaties, giften
Acties
Overige activiteiten

Totaal baten uit eigen fondswerving

5.145

111.000
111.000
-

0.00%
5.145

Overige inkomsten
Aandeel in gezamenlijke acties
Aandeel in acties van derden
Subsidies van overheden en derden
Resultaat beleggingen
Overige baten en lasten

-

-

5.145

Beschikbaar voor de doelstelling

Bestemming:
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds projecten

111.000

-

Totaal overige inkomsten

Resultaat

-

0,00%

Totaal resultaat eigen fondswerving

Totaal besteed aan de doelstelling

-

Resultaten verkopen artikelen

Uitgaven
Besteding aan de doelstelling
Kosten beheer en administratie

€

5.145

Kosten eigen fondswerving
(In)directe verwervingskosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal kosten eigen fondswerving

In % van de baten uit eigen
fondswerving

2020
€

€

111.000

-

-

897

676
897

676

4.248

110.324

-27.372
31.620
4.248

90.324
20.000
110.324
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Toelichting op de jaarrekening over 2021
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar
valt samen met het kalenderjaar.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor nominale
waarde.
Baten en lasten worden toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is verkregen uit baten en verkregen uit vrije donaties. De besteding
ervan dient te voldoen aan de statutaire doelstelling van de stichting.
Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds is een fonds voor door derden aangegeven specifieke bestemmingen.
Baten
Baten komen ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar waarin de bate is
ontvangen dan wel toegezegd.
Lasten
De kosten van de eigen activiteiten zijn in de staat van baten en lasten onderverdeeld in:
besteed aan eigen doelstellingen, wervingskosten en kosten beheer en administratie.
Besteed aan de doelstellingen
Deze lasten bestaan uit aan derden verstrekte bijdragen, in geld en/of natura, alsmede
uitvoeringskosten. De lasten komen ten laste van het jaar waarin deze zijn uitbetaald, dan
wel de toezegging wordt gedaan voor zover deze nog niet is uitbetaald.
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Toelichting op posten van de balans
Liquide middelen
Dit betreft het banksaldo bij de Rabobank op de lopende
rekening en de spaarrekening per einde boekjaar.
Bestemmingsreserve
De mutatie in het boekjaar is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie: bij
Stand per 31 december
Bestemmingsfonds

Stand per 1 januari
Mutatie: bij
Stand per 31 december

2021
€
92.223
-27.372

2020
€
1.899
90.324

64.851

92.223

2021

2020

€
20.000
31.620
51.620

€
20.000
20.000

Het bestemmingsfonds is opgebouwd uit meerdere delen:
1) donatie van een medical care truck naar Congo tbv de organisatie Fépadé: 26.620 euro
2) Fast-mode ontwikkelingen: 25.000 euro

Toelichting op posten uit de staat van baten en lasten
Er zijn minimale lasten geweest om de stichting te laten draaien. Het project dat voorzien was
voor 2021 zal in 2022 worden uitgevoerd, waardoor het bestemmingsfonds niet is
aangesproken. Aanvullend is 25.000 euro gereserveerd voor projecten voor de Fast-mode.
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