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Bestuursverslag 2020  
 
 

1. Doelstellingen stichting Vrienden medische Missiezusters 
 
De stichting Vrienden Medische Missiezusters (Vrienden MMZ), opgericht in 1977 als 
opvolger van de sinds 1939 bestaande 'Vriendenkring', heeft als doelstellingen: 
a.  Het ondersteunen van de doelstelling en het werk van de Society van de Medische 

Missiezusters (hierna genoemd: Society MMS) en van het Nederlands District van de 
Society van de Medische Missiezusters (hierna genoemd: Unit MMZ); 

b.  Het verlenen van financiële bijstand aan de Society MMS bij uitvoering van projecten 
die zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag van de Society MMS; 

c.  Het verlenen van financiële bijstand aan de Unit MMZ in de sfeer van opleiding, sociale 
voorzieningen, ziektekosten, levensonderhoud en huisvesting; 

d.  Het steunen van andere organisaties die projecten uitvoeren die in lijn liggen met de 
doelstellingen en werkzaamheden van de Society MMS en de Unit MMZ. 

N.B.  Statutair geldt voor het District Nederland-België de aanduiding district. Sinds de 
Algemene Vergadering van de Society MMS in 2016 wordt de aanduiding ‘unit Nederland-
België’ gebruikt. De benaming Unit MMZ wordt hieronder aangehouden. 
 
ANBI 
Vrienden MMZ is door de Belastingdienst officieel gekenmerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 5833905. 
Hierdoor is de stichting vrijgesteld van onder andere schenkings- en successierecht. Voor 
gevers is de giftenaftrek van toepassing.  
 
 

2. Realisering van de doelstellingen in 2020 

 
Eind 2019 heeft het (nieuwe) bestuur van Vrienden MMZ besloten de focus voor de 
besteding van de ingezamelde gelden te verleggen naar projecten van de Society MMS.  
Het vorige bestuur streefde naar een spoedige opheffing van de stichting Vrienden MMZ en 
wilde het vermogen van Vrienden MMZ om deze reden zo snel mogelijk binnen de 
doelstellingen aanwenden. Dit betekende bij gebrek aan projectvoorstellen van de Society, 
(bezig met een heroriëntatie) dat in 2018 en 2019 vooral projecten van derde organisaties 
ondersteund zijn die pasten binnen de doelstellingen.  
 
Inmiddels heeft de Society MMS haar organisatie sterk verbeterd op het vlak van 
projectformulering, toetsing en prioritering. Jaarlijks zal de Society een verzoek indienen 
voor MMS-projecten die om ondersteuning vragen. Deze projecten worden, uiteraard 
afhankelijk van de financiële mogelijkheden, zonder extra toetsing door stichting Vrienden 
MMZ gehonoreerd.   



3 
 

Tevens ontvangt de stichting Vrienden voortaan een overzicht van de projecten die in 
ontwikkeling zijn en die zich voor de komende jaren aandienen. 
 
Omdat de Society MMS veel meer zicht heeft op hetgeen nodig is ter ondersteuning van het 
werk van de zusters internationaal is najaar 2019 besloten dat ook aanvragen van MMS-
zusters die rechtstreeks binnenkomen bij de Vrienden MMZ voortaan worden voorgelegd 
aan de Society met de vraag of deze passen binnen de ‘missie’ van de Society MMS en of zij 
voldoen aan de gewenste kwaliteit en uitvoeringsmogelijkheden.  
 
Het besluit om de gelden in dit fonds zoveel mogelijk te besteden aan projecten die door de 
Society worden voorgedragen, vermindert als bijkomend neveneffect de werklast van het 
bestuur. Deze projecten hoeven immers niet nogmaals getoetst te worden aan de 
doelstellingen.    
 
In de afgelopen jaren heeft zich een ontwikkeling voorgedaan in het werk van de MMS-
zusters die invloed heeft op de toekenning van projecten. Naast ondersteuning van de 
uitvoerende medische zorg kwam er meer aandacht voor preventie en de sociale aspecten 
van gezondheid.  ‘Healing’ is inmiddels een centraal begrip. Het gaat om heling van heel de 
mens, met name van hen die in kwetsbare situaties verkeren. De laatste jaren komen ook de 
ecologische aspecten hiervan meer naar voren.  
Deze beide beleidswijzigingen zijn merkbaar in dit verslagjaar.  
 
Vrienden MMZ hanteert ten aanzien van de projecten van derde organisaties een volgorde 
van prioriteiten waarbij de verbetering en/of ontwikkeling van de gezondheidszorg in brede 
zin (curatief, preventief evenals de sociale aspecten van de gezondheidszorg) voorop staat. 
Het bestuur heeft daartoe in november 2019 ‘Criteria voor toekenning gelden aan derde 
doelen’ herijkt in lijn met de doelstellingen van de Unit MMZ.  
 
Daarnaast is er de afspraak met de Unit MMZ om bij te dragen aan de zorgkosten van de 
zusters in Nederland en België. Toen het merendeel van de zusters nog in de missie werkten, 
was sprake van ondersteuning op alle terreinen die in de doelstellingen genoemd worden. 
Door hun terugkeer naar Nederland nemen de zusters nu deel aan allerlei regelingen van de 
Nederlandse samenleving. De ondersteuning van Vrienden MMZ richt zich daarom vooral op 
de ziektekostenverzekering en de medische en zorgkosten die buiten de 
ziektekostenverzekering vallen.  
Om dit te kunnen doen voor alle zusters van de Unit MMZ is een reservering ‘zorgkosten 
Unit MMZ’ opgenomen. Deze is gebaseerd op een meerjarenraming van de te verwachten 
zorgkosten, rekening houdend met de te verwachten afname van het aantal zusters.  
In 2020 is met de Unit MMZ afgesproken dat de grondslag voor de berekening voortaan 
gebaseerd wordt op een vast bedrag per zuster voor de op 1 januari van het boekjaar 
aanwezige zusters. De bijdrage is gebaseerd op data uit de voorgaande jaren en wordt 
jaarlijks geïndexeerd.  
 
Tot slot. Niet alleen de zusters van de Unit MMZ worden ouder. Dat geldt ook voor de 
donateurs die voor een groot deel uit dezelfde generaties als de zusters komen en de laatste 
jaren snel in aantal afnemen. Dit betekent dat stichting Vrienden MMZ uitgaat van een 
geleidelijke en gedeeltelijke afbouw van haar stichting.  
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Al eerder is de actieve werving van donateurs beëindigd en worden de activiteiten van 
Vrienden MMZ alleen via haar website bekend gemaakt. 
 
2a  Projecten Society MMS 
De beleidswijziging in 2019 betekent dat in 2020 bij voorrang gelden zijn toegekend aan 
projecten van de Society. Hiertoe overlegt Vrienden MMZ regelmatig met de Society MMS 
over de voordracht van projecten en de inzet van de beschikbare middelen.  
 
In 2020 is € 166.500 besteed aan projecten die ingediend zijn door de Society MMS. 
 

Ondersteuning projecten Society MMS 2020  

  

Project Bedrag 

Covid-19 aanvraag voor diverse projecten MMS € 20.000 

Solarpower Angíya, Kenia € 10.136 

Completion early childhood devellopment, Centre Angiya, 
Kenia 

€ 19.050 

Widows and orphans support Angíya, Kenia €   1.500 

New MMS Mission, Kulmasa, Ghana € 35.957 

Re-orientation Centre, fase 1, Ayusha, South India € 26.800 

Waterproject Barquisemento, Venezuela. €   2.534 

Car for outreach, Khandwe, South India. € 13.750 

Refugees health care, Germany. € 30.000 

Ultra sound, Rubanda, Oeganda. €   6.773 

  

                                                                 Totaal €166.500 

 
2b Projecten derden organisaties 
In 2016 heeft het toenmalige bestuur besloten tot financiële ondersteuning van organisaties 
die projecten uitvoeren die in lijn liggen met de doelstellingen en werkzaamheden van de 
Society MMS en Unit MMZ. Zogeheten 'derden organisaties' kunnen daartoe projecten 
indienen bij het bestuur van Vrienden MMZ. Deze doelstelling is opgenomen om te 
voorkomen dat er te veel vermogensvorming zou zijn.  
 
Ingediende projecten worden tweemaal jaarlijks in het bestuur besproken (mei en 
november). De twee bestuursleden die de projectcommissie vormen, stellen een volgorde 
van prioritering voor ter voorbereiding van de besluitvorming.  
Indien het bestuur heeft besloten om een project te ondersteunen, wordt 80 procent van 
het aangevraagde bedrag overgemaakt. Na ontvangst van het eindverslag en andere vereiste 
bescheiden wordt de resterende twintig procent toegekend.  
In 2020 is € 203.719 besteed aan projecten van derden organisaties die passen binnen de 
doelstellingen van Vrienden MMZ.  
 

Ondersteuning projecten derde organisaties 2020  

  

Project Bedrag 

Covid-19  support, Berekum, Ghana €  3.000 
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Moeder en kind, Amref Oeganda € 45.000 

Ambulance, Rode Kruis. Oeganda € 24.042 

Voedselhulp kinderen, Ninos de Guatemala.  € 15.000 

Stichting Vluchteling, Syrië. € 50.000 

Stichting Nativitas, Flores, Indonesië  € 25.000 

Gehandicapte kinderen, Liliane Fonds, Guatemala.  € 33.841 

Sanitary, Divine Providence Sisters, Ethiopia €  7.836 

  

                                                               Totaal  € 203.719 

 
2c  Financiële bijstand aan de Medische Missiezusters Unit Nederland - België 
In de Unit MMZ is onder invloed van maatschappelijke en kerkelijke veranderingen al jaren 
geen sprake meer van intredingen. Het aantal zusters neemt daardoor jaarlijks af. Per 31 
december 2020 zijn er 42 zusters. De gemiddelde) leeftijd van de zusters van de Unit MMZ 
stijgt. Deze is in het verslagjaar 87,6 jaar.  
 
Als gevolg hiervan is voor Vrienden MMZ de zorg voor een goede oude dag een belangrijk 
aandachtspunt geworden. Met het oog op onvoorziene situaties wordt een reserve voor 
calamiteiten aangehouden waar de Unit MMZ een beroep op kan doen als de kosten boven 
het geplande bedrag uitkomen en, gelet op de jaarrekening van de Unit, niet uit eigen 
middelen bekostigd kunnen worden. Deze reserve bedraagt 50% van de reserve voor 
zorgkosten.  
31 december 2020 bedraagt deze calamiteitenreserve € 527.625. In 2020 is er geen beroep 
gedaan op deze voorziening. De reserve zorgkosten zusters bedroeg begin dit verslagjaar € 
1.023.258. In 2020 is € 124.320 bijgedragen aan de zorgkosten voor de zusters. 
  
 

3. Inkomsten, bestedingen en beheer van het vermogen 
 
De inkomsten en uitgaven van de stichting Vrienden MMZ fluctueren. Aan de inkomstenkant 
zijn er de giften van donateurs, legaten en nalatenschappen en de opbrengst uit vermogen. 
De uitgavenkant kent min of meer regelmatige bijdragen aan de Unit MMZ, aanvragen van 
de Society MMS en de besteding aan derde doelen die in de lijn van het werk van de 
Medische Missiezusters liggen. 
 
Vrienden MMZ houdt bestemmingsreserves aan voor de zorgkosten en het 
calamiteitenfonds voor de Unit MMZ. Deze zijn gebaseerd op meerjarenramingen van de 
Unit MMZ.  
Voor de projecten van de Society MMS houdt Vrienden MMZ een reserve aan om deze 
projecten te kunnen ondersteunen. Het resterende bedrag kan ten goede komen aan 
projecten van derden. 
Op basis van het beleggingsstatuut van stichting Vrienden MMZ verzorgt de Rabobank het 
vermogensbeheer. 
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4. Ondersteuning 
 
4.a Kantoororganisatie. 

De kantoororganisatie van de stichting Vrienden MMZ is in de loop van het verslagjaar 
van Non Profit Support (NPS), gevestigd in Leersum, overgegaan naar het kantoor 
MMZ. De ondersteuning bij de afwikkeling van nalatenschappen en schenkingen 
geschiedt nog steeds door NPS.  
Daarnaast biedt het bureau van de Unit MMZ vergaderruimte en verzorgt de agenda en 
notulering van de bestuursvergaderingen. Bureau MMZ ontvangt een vergoeding voor 
de hiermee gepaard gaande kosten. 
De penningmeester verricht de betalingen. Deze worden verwerkt in de boekhouding.  
 
Het archief is ondergebracht bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te St. 
Agatha.  

   
4.b Website www.vriendenmedischemissiezusters.nl 
 Dit is het communicatiekanaal naar de donateurs, potentiële aanvragers van derde 

organisaties en andere geïnteresseerden. November 2019 is besloten de website te 
vernieuwen. In het verslagjaar is dit nog niet gebeurd. Eind 2020 is besloten de website 
te integreren in de website van de Unit Medische Missiezusters waarmee de 
samenhang en samenwerking tussen beide organisaties wordt benadrukt. Dit zal in de 
loop van 2021 zijn beslag krijgen.  

 
 

5. Bestuur  
In 2020  hebben zitting in het bestuur van stichting Vrienden MMZ: 

• C.M. (Chris) Nolet, voorzitter   

• J.M.A (Jannie) Mooren, secretaris 

• G.H.G.M. (Truusje) Abbenhuis – Verspaget, penningmeester 

• W. (Mien) Leistra, lid namens de Unit Nederland-België MMZ 

• K.B.J. (Jeroen) Crajé, lid 
 
Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd. Hierbij is gesproken over: 

• Toekenning aan projecten van de Society MMS; 

• Toekenning aan projecten derde organisaties; 

• Jaarverslag en jaarrekening 2019; 

• Overgang kantoororganisatie naar bureau MMZ; 

• Overleg vermogensbeheer door RABO; 

• De ANBI-status voor kerkelijke organisaties;  

• Samenwerking Vrienden MMZ met Unit MMZ;  

• Website Vrienden MMZ; 

• Werving nieuwe bestuursleden.  
 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en komt minimaal drie keer per jaar bijeen. 
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De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Voor stichting 
Vrienden MMZ gemaakte onkosten worden vergoed. 

Jaarrekening  
stichting Vrienden Medische Missiezusters   
 
 
Balans per 31 december 
2020     
(na resultaatbestemming)     

       

       

    31-12-2020  31-12-2019 

ACTIVA    €  € 

       

       
Vlottende activa      

       
Vorderingen      

       
Overige vorderingen  96.716  103.269 

       
Effecten    2.819.872  2.354.280 

       
Liquide middelen   702.960  1.459.233 

       

       
Totaal activa   3.619.548  3.916.782 
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    31-12-2020  31-12-2019 

    €  € 
PASSIVA       

       
Stichtingsvermogen      

       
Bestemmingsreserves  3.581.393  3.753.225 

     

       
Kortlopende schulden     

       
Schulden aan leveranciers en  443  0 
handelskredieten      

       
Overige schulden   37.712  163.557 

       

       
Totaal passiva   3.619.548  3.916.782 
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Staat van baten en lasten over 2020      

      

 Realisatie  Begroting Realisatie 

 31-12-2020  2020  31-12-2019 

 €  €  € 
BATEN      

      
Giften en baten uit fondsenwerving 137.634    97.544 

Financiële baten 198.380    226.301 

      

 336.014    323.845 

      

LASTEN      

      

Besteding aan de doelstelling 494.539    260.444 

Bureaukosten 1.332  1.500  1.086 

Beheer- en bestuurskosten 11.975  18.750  15.875 

      

Totaal bedrijfslasten 507.846  20.250  277.405 

      

      

Netto resultaat -171.832  -20.250  46.440 

      

      

      

Resultaatbestemming      

      

Bestemmingsreserve Bijdrage Zorgkosten District 31.992    -131.729 

Bestemmingsreserve koersrisico effecten  -99.364    27.920 

Bestemmingsreserve Calamiteiten Zorgkosten District 15.996    -65.865 
Bestemmingsreserve Projecten Society Medical Mission 
Sisters 83.263    344.829 
Bestemmingsreserve Overige Projecten Conform de 
Doelstelling -203.719    -128.715 

      

 -171.832    46.440 
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Kasstroomoverzicht over 2020       

          

      2020   2019 
Kasstroom uit operationele activiteiten   €   € 

          
Resultaat      -171.832   46.440 

          
Verandering in werkkapitaal        

          
Afname (toename) van overige vorderingen  6.552   214.974 
Afname (toename) van effecten   -465.591   -531.544 

Afname (toename) van overige schulden  -125.402   17.784 

          
Kasstroom uit operationele activiteiten   -584.442   -298.786 

          
Mutatie geldmiddelen    -756.273   -252.346 

          

          
Verloop mutatie geldmiddelen       
Geldmiddelen aan het begin van de periode  1.459.233   1.711.579 
Afname (toename) van geldmiddelen   -756.273   -252.346 

          
Geldmiddelen aan het eind van de periode  702.960   1.459.233 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
 

Informatie over de rechtspersonen 
 
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Vrienden Medische Missiezusters is feitelijk gevestigd op Jansveld 13, 3512 BD te 
Utrecht, is statutair gevestigd in Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder 
nummer 14477560. 
 
 

Algemene toelichting 
 
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De stichting Vrienden Medische Missiezusters heeft als doelstellingen: 

a. Het ondersteunen van de doelstelling en het werk van de Society va de Medische 
Missiezusters (hierna genoemd: Society) en van het Nederlands District van de 
Society van de Medische Missiezusters (hierna genoemd: de Unit); 

b. Het verlenen van financiële bijstand aan de Society van de Medische Missiezusters bij 
uitvoering van de projecten welke zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag van de 
Society; 

c. Het verlenen van financiële bijstand aan de Medische Missiezusters van de Unit in de 
sfeer van opleiding, sociale voorzieningen, ziektekosten, levensonderhoud en 
huisvesting; 

d. Het steunen van overige organisaties die door de Belastingdienst als algemeen nut 
beogende instelling (ANBI) zijn aangemerkt en die projecten uitvoeren die in lijn 
liggen met het doel en de werkzaamheden van de Society en de Unit. 

 
Informatieverschaffing over continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Op basis van 
de huidige vermogens- en liquiditeitspositie en de verwachte resultaatontwikkeling voor de 
komende jaren is waardering op basis van de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd.  

 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 
 
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn RJk C1 ‘Kleine organisaties-
zonder-winststreven’, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings-of 
vervaardigingsprijs of actuele waarde.  
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Grondslagen 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen.  Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde  kostprijs. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
Kortlopende effecten 
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde; de niet ter 
beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 
marktwaarde. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden. 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 
 
Giften en baten uit fondsenwerving 
Giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. 
Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld onder aftrek van reeds ontvangen voorschotten. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn 
omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en 
uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom 
uit operationele activiteiten. 
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Toelichting op de balans    

    

Vlottende activa    

    

 31-12-2020  31-12-2019 

 €  € 
Overige vorderingen    

    
Ingehouden dividendbelasting 0  391 
Waarborgsom 170  170 
Te vorderen rente bank   - 
Nalatenschappen 96.546  102.708 

    

 96.716  103.269 

    
Effecten    

    
Effecten 2.819.872  2.354.280 

    

    
Liquide middelen    

    
ING Bank NV rekening courant 55.715  35.814 
ING Bank NV spaarrekening  14.250  467.091 
Rabobank beleggersrekening 103.633  276.838 

Rabobank rekening courant 62.058  212.233 
Rabobank Doelreserveren 467.303  467.257 

    

 702.960  1.459.233 
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Passiva    

    

 31-12-2020  31-12-2019 

 €  € 

    

Bestemmingsreserve Bijdrage Zorgkosten District    

    

Stand per 1 januari 1.023.258  1.154.987 

Onttrekking in het verslagjaar -124.320  -131.729 

(betaald voor zusters aan St MMZ)    

Herberekening (toevoeging) 156.312  - 

    

Stand per 31 december 1.055.250  1.023.258 

    

De bestemmingsreserve bijdrage zorgkosten district wordt ieder jaar herberekend aan de 

hand van het actuele aantal zusters MMZ.    

    

Bestemmingsreserve koersrisico effecten     

    

Stand per 1 januari 381.351  353.431 

Resultaatbestemming -99.364  27.920 

    

Stand per 31 december 281.987  381.351 

    

De bestemmingsreserve koersrisico effecten is bedoeld om koersrisico van de effecten  
op te vangen.    

De bestemmingsreserve koersrisico effecten betrof in het verleden 10% van het bedrag  
van de effecten en liquiditeiten.  Met ingang van dit verslagjaar bestaat deze reserve uit  
10% van het bedrag van de effecten per balansdatum.    

    

Bestemmingsreserve Calamiteiten Zorgkosten District    

    

Stand per 1 januari 511.629  577.494 

Resultaatbestemming 15.996  -65.865 

    

Stand per 31 december 527.625  511.629 

    

De bestemmingsreserve calamiteiten zorgkosten district wordt jaarlijks bepaald op 50%  
van de bestemmingsreserve zorgkosten district.    
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Bestemmingsreserve Projecten Society Medical Mission Sisters 

    

Stand per 1 januari 1.104.058  759.229 

Onttrekking in het verslagjaar -166.500  344.829 

Toevoeging o.b.v. resultaatbestemming 249.763   

    

    

Stand per 31 december 1.187.321  1.104.058 

    

    

Bestemmingsreserve Overige Projecten Conform de Doelstelling    

    

Stand per 1 januari 732.929  861.644 

Onttrekking in het verslagjaar -203.719  -128.715 

    

Stand per 31 december 529.210  732.929 
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 31-12-2020  31-12-2019 
Kortlopende schulden €  € 

    
Schulden aan leveranciers 443  - 

    
Overige schulden    

    
Rekening courant Unit MMZ 0  131.729 
Projecten buitenland 26.808  25.743 
Nog te betalen bedragen 10.904  6.085 

 37.712  163.557 
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 
 
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa 
Stichting Vrienden Medische Missiezusters heeft het bloot eigendom verkregen via een 
nalatenschap groot € 1.125.000. Het vruchtgebruik ligt bij de familie. 
 
In 2017 is een informatiebrief van een notaris ontvangen met betrekking tot een 
nalatenschap waarvan de stichting erfgenaam is. De omvang hiervan is in 2020 niet 
betrouwbaar vast te stellen. De afwikkeling kan nog jaren in beslag nemen. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten     

      

  Realisatie  Begroting  Realisatie 

 31-12-2020  2020  31-12-2019 

 €  €  € 

      

Giften en baten uit fondsenwerving      
Nalatenschappen 125.909    68.384 
Giften particulieren en instanties 11.525    28.960 
Schenking met notariële akte 200    200 

 137.634    97.544 

      
Financiële baten      
Rente obligaties 7.749    8.586 
Kosten effecten 9.577    -25.894 
Koersresultaat effecten 164.306    224.775 
Dividenden 16.734    18.748 
Rente deposito's 15    86 

 198.380    226.301 

      

      
Besteding aan de doelstelling      
Projecten buitenland* 300.542     
Projecten binnenland* 66.677     
Ghana 3.000    37.500 

India     8.300 
Oeganda      
Ethiopië      
Kenya      
Zuid-Sudan     30.000 
Gambia     25.000 
Filipijnen     27.915 

 370.219    128.715 

      
*Het bedrag van € 66.677 betreft projecten in het buitenland maar het geld wordt 
overgemaakt naar de Nederlandse tak van de betreffende organisatie 
(bankrekeningnummer in Nederland). 
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Bijdrage zorgkosten zusters 124.320    131.729 

      

      
Bureaukosten      
Kosten website 408    209 
Porti 924  1.500  877 

 1.332  1.500  1.086 

      

      

      

Beheer- en bestuurskosten      

      
Verzekering bestuursaansprakelijkheid 1.332  1.250  1.210 

Accountants- en advieskosten 2.879  5.000  6.192 
Administratie- en secretariaatskosten 6.551  5.000  3.004 
Notariskosten   500   
Bestuurskosten 29  3.000  1.812 
Kosten nalatenschappen 877  2.000  3.116 
Bankkosten 307  500  372 
Overige algemene kosten   1.500  169 

 11.975  18.750  15.875 

      

      
 
 
 
 
 
Utrecht, juni 2021 
 
 
 
 
 
 
F. Dekker              K.B.J. Crajé 
Voorzitter      Penningmeester 
 
 
 

J.M.A. Mooren     W. Leistra      K.B.J. Crajé 
Bestuurslid     Bestuurslid     Bestuurslid 
 
 


