Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Tweega Medica

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 2 0 8 7 6 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Grote Esweg 1, 7964KD, Ansen

Telefoonnummer
E-mailadres

info@tweegamedica.com

Website (*)

http://www.tweegamedica.com/

RSIN (**)

8 1 3 5 1 1 0 3 3

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Tanzania en Malawi

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Christian van Rij

Secretaris

Floor Peters

Penningmeester

Cees Rusenhoven

Algemeen bestuurslid

Lennard Hiltermann

Algemeen bestuurslid

Jonas Rosenstok

Overige informatie
bestuur (*)

Het bestuur werkt op vrijwillige basis

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting Tweega Medica zendt gespecialiseerde tropenartsen uit naar
plattelandsziekenhuizen in Oostelijk Afrika waar chronisch te weinig zorgcapaciteit en
kennis is. Op deze manier wordt ondersteuning gegeven aan het tot stand komen van
goede gezondheidszorg voor de allerarmste mensen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

In afgelegen gebieden in Afrika is er veel armoede. Naar de grote stad gaan om een
adequaat ziekenhuis te bezoeken is voor velen niet mogelijk, voor spoedsituaties geldt
dat des te meer. De weinige ziekenhuizen die er in afgelegen gebieden zijn
functioneren vaak onder de maat door een structureel gebrek aan voorzieningen. Op
de eerste plaats een gebrek aan goed, hoger geschoold personeel. Per 100.000
inwoners tellen Tanzania en Malawi 2 artsen. (Ter vergelijking: voor Nederland zijn het
er 310). De weinige artsen die er zijn zoeken doorgaans liever een baan in de stad
dan in een afgelegen ziekenhuis. Tweega Medica ondersteunt verbetering van zorg
door gespecialiseerde artsen (tropenartsen en andere medisch specialisten) uit te
zenden naar ziekenhuizen waar zij een blijvend verschil kunnen maken in de kwaliteit
van zorg. Handen aan het bed waar capabele handen tekort schieten maar ook
kennisoverdracht aan het lokale personeel en management. Van de
partnerziekenhuizen verlangt Tweega Medica commitment: een helder verzoek om
ondersteuning vanuit het management en de bereidheid (mits financieel mogelijk) de
Tweega arts naar lokale maatstaven te bezoldigen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via institutionele fondsen, private donaties, via nascholingsreizen voor artsen en
speciale acties
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De inkomsten worden primair besteed aan uitzendingskosten (reizen, permits etc.),
verzekeringskosten voor onze artsen en een fractie aan administratiekosten
(bankkosten, aansprakelijkheidsverzekering etc.).

http://www.tweegamedica.com/wie-wij-zijn/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Geen beloning van toepassing
Bestuur werkt op vrijwillige basis.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

http://www.tweegamedica.com/wie-wij-zijn/

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Specifieke doelen 2021
• Continueren en begeleiden huidige uitzendingen
• Mogelijkheid nieuwe uitzendingen inventariseren/starten naar Malawi en Tanzania
• Bijpassende uitbreiding fondsenwerving bewerkstelligen
• Verdere uitbreiding van ons speerpunt: “Verbeteren Moeder- en Kindzorg”
• De band met de huidige strategische partners versterken
• Verbreding achterban, kennis en netwerk
• Nieuwe Tweega Medica nascholingen organiseren
• Potentiële samenwerkingsverbanden met andere stichtingen onderzoeken in het
kader van “de krachten bundelen”
• Communicatie naar (potentiële) donoren verbeteren, social media-berichtgeving
intensiveren.

http://www.tweegamedica.com/wie-wij-zijn/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

157.370

€

+
€

0

64.021

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

157.370

€

+

+
€

157.370

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

64.021

64.021

64.021

+
€

157.370

€

€

157.370

+

64.021

+

Vorderingen:
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden.
Liquide middelen:
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden.
Kortlopende schulden:
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

157.370

+
€

64.021
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

18.120

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

288.972

Som van de geworven baten

€

338.753

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

15.737

18.120

€

15.737

31.661

€

50.890

+

+

€

54.747

€

121.374

+

+

€

+
338.753

€
€

+
121.374
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

244.267

105.032

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

1.137

Som van de lasten

€

245.404

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

-45

Saldo baten en lasten

€

€

12.699

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

€

+

€

244.267

105.032

€

93.349

+

€

3.598

€

108.630

Opbrengsten:
Hieronder wordt verantwoord de op het boekjaar ontvangen donaties.
Kosten:
De verantwoorde kosten zijn berekend op basis van historische kostprijs.
Financiële baten en lasten:
Dit betreft de op het boekjaar betrekking hebbende renteopbrengsten en bankkosten

http://www.tweegamedica.com/wie-wij-zijn/

Open

+

