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Beste donateurs en vrienden van de Stichting Medisch Werk Mumbai,
Als bestuursleden van de Stichting Medisch Werk Mumbai leggen we in dit jaarverslag
verantwoording af over de besteding van ontvangen gelden in het jaar 2019, zowel
financieel als inhoudelijk. We kijken terug op het afgelopen jaar, bieden een uitzicht
op 2020 en ontwikkelingen verder in de toekomst.
In januari 2019 bezochten Camiel Aarts en Damiaen van Doorninck de programma’s in
Indore en Jewargi. Ter voorbereiding van de bouw van het nieuwe ziekenhuis voor de
middenklasse, maakten zij de nodige afspraken en stelden een samenwerkingscontract op.
In februari 2019 brachten Carlo en Trees van de Bilt, Christine van de Bilt, mijn echtgenote
Kie Postmes en ik een bezoek aan alle lopende programma’s.
Tijdens deze bezoeken hebben we kunnen zien hoe goed elke euro wordt besteed en
hoeveel we daar in India mee kunnen doen. Niet alleen voor degenen die voor de eerste
keer afreisden naar India, maar ook voor wie er al vaker was, werd bevestigd dat ons werk
ertoe doet en dat we terecht trots zijn op de inspanningen van de mensen ter plaatse.
Recente ontwikkelingen laten zien hoe noodzakelijk onze hulp en ondersteuning is.
Met name de lockdown door het coronavirus legt genadeloos de kwetsbaarheid van
de allerarmsten in India bloot: geen inkomen, geen onderdak, geen toegang tot de
gezondheidszorg én geen eten.
Plotseling veranderende omstandigheden hebben dus grote invloed. Dat zagen we in 2019
ook in Jewargi (bij Gulbarga): de bouw van de nieuwe polikliniek voor de middenklasse
lag op schema, totdat het lange tijd te heet was om te werken. Later in het jaar moest de
bouw worden stilgelegd vanwege de overvloedige moesson. Geluk bij een ongeluk: de
bouw is nu zo ver, dat we er vanuit kunnen gaan dat de polikliniek operationeel wordt
in het najaar van 2020.
In ons Jaarverslag 2018 gaven we aan dat het steeds lastiger wordt om nieuwe donateurs
en sponsors te vinden. Daarom zullen we ons de komende jaren focussen op de twee grote
programma’s in Indore en Jewargi en op het kleinere programma in Mumbai.
Achtergrond is een ingewikkelde combinatie van factoren. Als vijfde economie van de
wereld, wordt India gezien als een land dat in staat zou moeten zijn om zelf problemen
op het gebied van gezondheidszorg het hoofd te bieden. Daarnaast merken we dat in
Nederland steeds vaker gekozen wordt om lokale, regionale of nationale projecten te
steunen. Bovendien is er kritiek op de sterk nationalistische politiek van de regering Modi.

India is een groot land en de economische vooruitgang wisselt sterk per regio.
Bij elk bezoek zien wij dat deze vooruitgang voorbijgaat aan 80 % van de bevolking.
Dat maakt dat ons werk relevant is en blijft en dat we onze donateurs en sponsors zeer
dankbaar zijn voor alle steun. We hopen dat we in de komende jaren op die steun kunnen
blijven rekenen.
Tot slot: op bestuurlijk gebied waren er in 2019 ingrijpende veranderingen.
Na bijna twintig jaar trad Gérard van Engelen in juni 2019 terug als penningmeester.
Ook de ‘founding father & mother’ van de stichting, Carlo en Trees van de Bilt,
traden af per 1 januari 2020.
Hun visie, betrokkenheid, durf en niet aflatende inzet, hebben ervoor gezorgd dat de
Stichting Medisch Werk Mumbai voor heel veel mensen in India het verschil heeft gemaakt
tussen leven en dood, tussen een leven in afhankelijkheid en een zelfstandig bestaan.
In mei van dit jaar hadden we Carlo, Trees en Gérard in het zonnetje willen zetten
tijdens een groot fundraising event. Het coronavirus strooide roet in het eten.
We wachten op betere tijden.
Ik beveel u van harte aan om dit jaarverslag te lezen. Wellicht ten overvloede: we
vermelden geen namen van donateurs of sponsors, omdat een groot aantal onze stichting
in anonimiteit steunt. Uitzondering is Operatie Injectie, een team van bovenbouwleerlingen van Gymnasium Bernrode, de donateur van het Vishwas programma in Indore.

Martien Korsten
Voorzitter

In dit jaarverslag vindt u informatie over:
- De projecten
- De financiën
- Het bestuur
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De projecten in 2019
Parivartan Social Service / Mumbai
Programmaleiding: Paul Vincent (directeur)
Parivartan (‘De verandering’) is het eerste en kleinste programma, tevens naamgever van
de stichting.
Vanuit zijn kleine kantoortje bij één van de grootste sloppenwijken van Mumbai, geeft
directeur Paul Vincent van maandag tot en met zaterdag maatschappelijk-juridische
adviezen aan de inwoners. Tevens coördineert hij het werk van de arts die we inhuren
om zes dagen per week tot laat in de avond in de sloppenwijk spreekuur te houden voor
de allerarmsten.
Vaak worden ter plekke medicijnen verstrekt, anders krijgt de patiënt een verwijzing naar
de lokale apotheek en de betaling gaat dan via Parivartan. Het programma betaalt ook
de mogelijke kosten van vervolgonderzoek, bijvoorbeeld het maken van röntgenfoto’s,
bloedonderzoek etc.
Parivartan zorgt bovendien voor een aantal voorlichtingsprogramma’s op het gebied van
hygiëne, ziektepreventie etc.
Recent heeft de programmaleiding toestemming gekregen om een deel van het noodfonds
dat de stichting jaarlijks ter beschikking stelt, te gebruiken voor voedselhulp aan families
die door de coronacrisis zwaar getroffen werden.
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Ashrayadeep / Bangalore
Programmaleiding: Brothers of the Sacred Heart / Brother Christu Raj
In het jaarverslag van 2018 deden we een oproep om een sponsor te vinden om de laatste
twee jaar te ondersteunen van het programma in de steengroeven.
Gelukkig is die sponsor gevonden en kunnen we ons na vijftien jaren ondersteuning met
een gerust hart terugtrekken na 2020, omdat het project met eigen gegenereerde middelen
duurzaam voortgezet kan worden.
De opbrengsten van de opgerichte English Medium School in Bangalore zullen worden
gebruikt om de toekomstige projecten in de steengroeves van Bangalore te bekostigen.

Spreekuur in de steengroeve
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Mobile clinic / Indore
Programmaleiding: Father Lucas
Met de komst van het nieuwe St. Francis Hospital in Indore, was het eindelijk mogelijk om
in de dorpen rond Indore een outreach-programma op te zetten zoals ook plaatsvindt in
Jewargi.
Een arts bezoekt de dorpen met de gedoneerde multipurpose ambulance, levert medische
zorg en identificeert patiënten die behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. Een deel
van deze patiënten kan direct worden meegenomen naar het ziekenhuis in Indore.
Helaas zijn we er niet in geslaagd om voor de jaren 2019 en 2020 een donateur te vinden
voor dit project. Daarom hebben we besloten om een deel van benodigde gelden over te
maken uit niet-geoormerkte donaties. Bent of kent u iemand die specifiek aan dit project
wil bijdragen, laat het ons weten via info@medischwerkmumbai.nl
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Vishwas / Indore
Programmaleiding: Sisters of the Holy Spirit / Sister Sushma
Vishwas is een programma dat zorgt voor een integrale aanpak: naast diagnostisering
van hiv/aids en tbc en het verstrekken van medicijnen en voedingssupplementen, spelen
persoonlijk contact, bewustwordingscampagnes, streetshows, individuele en gezinsbegeleiding, ervaringsgericht leren, steungroepen, ontwikkeling tot zelfredzaamheid
en delen van (positieve) levensverhalen een belangrijke rol.
Deze aanpak heeft ertoe geleid, dat de overheid van de deelstaat Madhya Pradesh heeft
besloten om een deel van de kosten over te nemen. Daardoor kon Vishwas nieuwe
elementen toevoegen binnen het bestaande programma: empowerment groepen voor
vrouwen en speciale aandacht voor risicogroepen zoals homoseksuelen, prostituees,
transgenders en truckchauffeurs. Bovendien kon ze het programma uitbreiden naar
de omliggende gebieden.
In 2019 is het aantal patiënten in Indore opnieuw gestegen: met 863 nieuwe patiënten.
Het programma maakt succesvol gebruik van telefonisch contact sinds mobieltjes gangbaar
zijn geworden. Zo houden de maatschappelijk werkers contact met patiënten en
benadrukken ze hoe belangrijk goede voeding is, naast het tijdig innemen van medicijnen.
Dit vervangt een aantal (tijdsintensieve) spreekuurcontacten of huisbezoeken.
In omliggende gemeenschappen, zoals in Khandwa, is sprake van een gelijksoortige
ontwikkeling.
Indore: aantal
- Patiënten

2019
6.928

2018
6.065

- Telefonische contacten

6.000

2.000

- Spreekuur contacten

3.400

4.000

In aanvulling hierop worden veel huisbezoeken afgelegd.
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Ontvangst door Vishwas team Indore
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Ontvangst door Vishwas team Kwanda
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St. Norbert Special School / NR Pura
Programmaleiding: Norbertijner orde van de abdij van Manathavady /
Father John Santhosh
St. Norbert Special School is gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw, waar kinderen met
een lichamelijke beperking speciaal onderwijs krijgen om een volwaardige plek in de
maatschappij mogelijk te maken. De financiële toekomst van deze school is echter onzeker.
In de loop van 2019 is onze partner Stichting Special Care Karnataka conform de afspraken
gestopt met haar substantiële bijdrage voor onderwijs en management.
Ook de donateur die de medische en fysiotherapeutische zorg voor leerlingen mogelijk maakt
(uitgevoerd door onze stichting), beëindigt volgens afspraak de bijdrage na 2020.
Tijdens ons bezoek in februari 2019, hebben we het dreigende financiële probleem met de
programmaleiding besproken en aangegeven dat het dringend noodzakelijk is dat op
lokaal of regionaal niveau fondsen geworven dienen te worden. De Norbertijner orde van
de abdij van Mananthavady heeft aangegeven naar vermogen het programma te
ondersteunen, maar ook daar zijn de middelen niet toereikend. In de begroting voor 2019
en 2020 heeft de leiding al pijnlijk voelbare bezuinigingen op personeel en educatief
materiaal moeten doorvoeren.
Het proces van accreditatie bij de staatsoverheid loopt nog altijd, maar de ambtelijke
molens malen langzaam. Zodra de school het predicaat van goedkeuring krijgt, zou ze een
deel van de kosten op de overheid kunnen verhalen, maar zover is het de eerstkomende
jaren nog niet.
Voor ons als stichting is het tot nu toe heel lastig gebleken om nieuwe donateurs te vinden,
laat staan dat we gehoor zouden kunnen geven aan het verzoek vanuit NR Pura om ook
de bijdrage van de Stichting Special Care Karnataka voor onze rekening te nemen.
Bovendien: ondersteuning van puur onderwijskundige activiteiten valt niet binnen de
doelstellingen van onze stichting.
Inhoudelijk gaat het de school voor de wind: er is een nieuwe directeur met de nodige
kwalificaties, passend bij het soort school. Het aantal leerlingen blijft stabiel: 34 leerlingen
in het reguliere schoolprogramma, waarvan het merendeel ook profiteert van de
aangeboden fysiotherapie; 22 leerlingen krijgen thuisonderwijs plus therapie waarbij
vanzelfsprekend ook de ouders nauw betrokken worden.
Belangrijk onderdeel van het programma blijft het bevorderen van sociaal bewustzijn en
maatschappelijke zelfredzaamheid van de kinderen, naast de reguliere schoolvakken en de
fysio- of spraaktherapie.
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Birds Heal / Jewargi
Programmaleiding: Brothers of the Sacred Heart / Brother Vincent Paul
Het platteland van Noord Karnataka is op medisch gebied één van de meest
achtergebleven gebieden van Zuidoost Azië volgens de Verenigde Naties. Birds Heal in
Jewargi (nabij Gulbarga) bestaat al sinds 2004, wordt gerund door de Brothers of the
Sacred Heart en is het meest omvangrijke programma dat onze stichting ondersteunt.
Theresa Hospital
Dit kleine ziekenhuis voor de allerarmsten beschikt over een apotheek, laboratorium en
basale röntgenapparatuur, een voorziening voor revalidatie en fysiotherapie voor kinderen
en volwassenen (bijv. na beroerte, hersenvliesontsteking, verkeersongeval).
In het hospitaal zijn gespecialiseerde afdelingen voor aids- en tbc-patiënten.
Nieuwe patiënten of patiënten met een terugval verblijven vaak langere tijd in het
ziekenhuis om doordrongen te raken van het regime van inname van de medicijnen en om
lichamelijk aan te sterken. De aandacht voor de psychische belasting die een chronische
ziekte met zich meebrengt en maatschappelijke ondersteuning maken inmiddels vast
onderdeel uit van het programma.
In 2019 heeft het Theresa hospitaal een kleine 1.000 extra patiënten geholpen
vergeleken met 2018: 7.476 in 2019 versus 6.497 in 2018.
Er zijn meer hiv- en tbc-tests afgenomen met gelukkig minder positieve diagnoses.
Het aantal mensen dat voedingsondersteuning heeft gekregen en het aantal
doorverwijzingen naar specialisten is gestegen.
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Service Delivery Chart 2019 - Theresa Hospital Jewargi
S.No Particular

Male

Female

Total

1

No. of in patients

1.058

1.483

2.541

2

No. of out patients

1.370

2.603

3.973

3

No. of children

503

284

787

4

HIV tests done

69

106

175

5

Detected for HIV

28

49

77

6

ART enrolment

28

49

77

7

ART defaulter enrollment again for the treatment

35

28

63

8

Total TB tests done

137

49

186

9

Detected TB for TB

39

26

65

10

DOTs treatment enrollment

39

26

65

11

DOTs defaulters and enrolled for treatment again

16

25

41

12

Nutritional support through Sneha Jyothi program

356

381

737

13

End of life counseling

9

26

35

14

Other higher Referrals

80

72

152

15

Follow ups

31

29

60

16

Death

2

6

8
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Medical camps & awareness programma’s
In deze uitgestrekte en arme plattelandsregio zijn medical camps & awareness programma’s
een vast deel van onze outreach strategie. Zij maken deel uit van de integrale aanpak van
screening, aanbieden van zorg, verstrekken van medicijnen en maatschappelijke
ondersteuning.
Jewargi
- Medical camps
- Patiënten

2019
90
11.897

2018
79
9.189

Spreekuur op locatie

Service Delivery Chart 2019 - Medical camps & awareness programme Jewargi
Month

Medical
camps

Population
covered

Health education
women and
teenagers

School health
program

Public
sensitization
on health:
no. villages

January

9

1.263

5 programs – 285

3 programs – 130

2

February

5

682

3 programs – 63

4 programs – 180

3

March

7

941

5 programs – 249

2 programs –

58

1

April

9

1.493

6 programs – 390

2 programs –

69

3

May

6

730

4 programs – 183

3 programs –

94

3

June

8

907

5 programs – 206

2 programs –

48

2

July

7

849

6 programs – 310

1 programs –

26

4

August

8

926

2 programs – 85

4 programs – 185

1

September

6

705

3 programs – 97

2 programs –

63

2

October

8

1.058

5 programs – 205

3 programs –

70

2

November

9

1.305

3 programs – 109

4 programs – 207

4

December

8

1.038

6 programs – 347

1 programs –

3

90

11.897

53 programs
2.529 persons

Total
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Physiotherapy Centre
Onze stichting verzorgt fysiotherapie voor volwassenen en kinderen. In 2019 zijn tijdens
21 medical camps en voorlichtingsprogramma’s in 60 omliggende dorpen van Jewargi,
patiënten opgespoord, doorverwezen naar het fysiotherapiecentrum van Birds Heal
of geholpen bij training thuis. Hierbij spelen ouders en familie een belangrijke rol.
In 2019 kregen 168 kinderen / volwassenen hulp aan huis. Van de 148 diagnoses die
werden gesteld voor hulp in het fysiotherapiecentrum, werden uiteindelijk 22 kinderen
en 15 volwassenen doorverwezen naar gespecialiseerde instellingen elders, onder andere
in Bangalore.
Het fysiotherapiecentrum biedt daarnaast ondersteuning
door correctieve hulpmiddelen, aanvragen voor
huisvesting, een gehandicaptenpas, scholing etc.
Voor alle duidelijkheid:
de activiteiten van het fysiotherapiecentrum staan los
van de activiteiten van het Children With Disability
Centre (CWD), wat we in 2016 hebben gebouwd.
Dit richt zich op kinderen met een meervoudige
beperking en hebben we vanaf 2019 overgedragen
aan de Stichting Special Care Gulbarga.
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Nieuwe polikliniek
Op dit moment laten we aan de rand van Jewargi een nieuw klein ziekenhuis bouwen voor
de middenklasse die kan betalen voor medische zorg. Met de opbrengsten hiervan, kunnen
we het Theresa Hospital voor de allerarmsten (blijven) financieren. Projecten kunnen
immers alleen zelfvoorzienend en toekomstbestendig zijn, als ze geld genereren.
Voor de inrichting, de generator en de aanschaf van een nieuwe ambulance hebben we
genereuze donateurs gevonden. Nu deze kosten zijn afgedekt, kunnen we de polikliniek
ondersteunen met de start van de exploitatie binnen het beschikbare budget. De hoogte
van de bijdrage bouwen we in drie jaar af.
Onze voorwaarde voor het realiseren van dit project, was professionalisering op het gebied
van begroten en verantwoorden. In nauwe samenwerking met het provinciaal bestuur van
de Brothers of the Sacred Heart, hebben we deze slag kunnen maken.

In februari 2019 hebben Carlo en Trees van de Bilt de eerste steen gelegd voor de polikliniek.
De verwachte oplevering was februari 2020. De ongebruikelijk hoge temperaturen in de
zomer van 2019 en daarna een overvloedige moesson, zorgden ervoor dat er maandenlang
niet gewerkt kon worden.
Aanvankelijk leek april/mei 2020 haalbaar, maar het werk moest opnieuw worden stilgelegd
toen heel India in lockdown ging door het coronavirus. De bouw is inmiddels in een
vergevorderd stadium. Daarom verwachten we dat de polikliniek snel officieel kan worden
geopend na normalisering van de situatie.
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Verwachte gang van zaken 2020
Het jaar 2020 kent een onzekere start door de lockdown in zowel India als Nederland,
om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. De gevolgen voor de armste
bevolking in India zijn desastreus, maar ook de verdere ontwikkeling van het nieuw
gebouwde polikliniek (OPD) in Jewargi ligt stil, waardoor de opening met meerdere
maanden vertraagd zal worden.
Na 2020 zal de sponsoring van een tweetal programma’s stoppen. In 2019 hebben we
besloten dat het project in de steengroeve van Bangalore in 2020 wordt afgebouwd, na
vijftien jaren van ondersteuning. De opbrengsten van de opgerichte English Medium School
in Bangalore zullen worden gebruikt om de toekomstige projecten in de steengroeves van
Bangalore te bekostigen. Hierdoor kan het project duurzaam worden voortgezet met eigen
gegenereerde middelen.
Ook zal na 2020 de donatie aan het project in NR Pura volgens afspraak stoppen.
Hiervoor is de organisatie in India nu zelf op zoek naar nieuwe donoren, naast de Orde
der Norbertijnen die een deel van kosten van deze school draagt.
In de toekomst zal de stichting zich focussen op de ondersteuning van de programma’s in
Indore, Jewargi en Mumbai. Hierdoor zijn binnen deze programma’s meerdere
deelprojecten mogelijk en is het geografisch praktischer te bezoeken door de bestuursleden.
Daarnaast is het van groot belang om nieuwe donoren te werven om de programma’s
in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen. Daarom zullen we vanuit het bestuur
meerdere acties opstarten om fundraising mogelijk te maken.
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De financiën in 2019
De stichting is voor haar activiteiten afhankelijk van giften van particulieren en fondsen die
het werk en de doelstelling van Medisch Werk Mumbai ondersteunen. De stichting heeft
een zeer beperkt eigen vermogen en is daarom 100 % afhankelijk van de geworven
fondsen gedurende het jaar.
De jaarlijkse bijdragen van fondsen en particulieren vormen de solide basis voor onze
begroting, eenmalige stortingen zijn variabel en zorgen ervoor dat we afspraken voor
ondersteuning ook werkelijk kunnen nakomen.
We stellen jaarlijks een verslag op voor de donoren en vrienden van de stichting, waarin
we rapporteren over de programma’s die in dat jaar ondersteund zijn. Deze rapportage is
ook de basis voor de stortingen die worden gedaan in het volgende jaar.
Aangezien een aantal fondsen voor een bepaalde tijd ondersteuning verleent, is het van
groot belang om ieder jaar nieuwe fondsen te vinden en aan ons te binden, zodat we de
continuïteit van de programma’s in India kunnen garanderen.
Om nieuwe fondsen te werven, ontplooien de bestuursleden diverse activiteiten: we geven
presentaties, maken de stichting zichtbaar en zoeken actief de publiciteit in de media om
meer donoren te werven. Daarnaast benaderen we fondsen met specifieke verzoeken voor
ondersteuning.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en maken actief gebruik van hun eigen netwerk.
De wervingskosten zijn daarom nagenoeg nihil.
De administratiekosten van de stichting bedragen 0,5% van de totale lasten. Dat betekent
dat 99,5% van het geworven geld ook daadwerkelijk aan de programma’s in India wordt
besteed.
Door de groeiende vraag naar ondersteuning voor de programma’s in India de afgelopen
jaren, is het eigen vermogen van de stichting wederom gedaald in 2019. Dit is een
ongewenste ontwikkeling.
In 2020 zullen we extra fondsenwervingsactiviteiten opzetten, om de reserves van de
stichting te versterken. Ons doel is, om het eigen vermogen te laten groeien tot circa 40%
van de jaarlijkse projectkosten en om een aantal nieuwe meerjarige fondsen aan ons te
binden die ongeveer 20% van de jaarlijkse projectkosten kunnen afdekken.
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Staat van baten en lasten 2019

Toelichting:
- De projectkosten zijn opgedeeld in twee delen:
 de lopende projectkosten van de programma’s (exploitatiekosten): € 121.035, de bouwkosten voor de polikliniek (OPD): € 59.300,- De Voorziening OPD is met het bedrag van de bouwkosten verlaagd en verhoogd
met het bedrag voor de inrichting, dat reeds in 2019 is gestort en wordt ingezet
als het ziekenhuisgebouw klaar is in 2020.
- We hebben een eenmalige betaling gedaan aan de Stichting Solidair met India
(de bank transferkosten van onze betalingen aan de diverse programma’s). Door
onze betalingen te doen via deze stichting, besparen we op onze administratiekosten.
- Gift Bernrode: het geld wat de bestuursleden hebben verzameld door deelname
aan de Ronde van Bernrode (georganiseerd door de leerlingen van Operatie Injectie,
de donateur van Vishwas).
- Reiskosten zijn door de bestuursleden zelf gedragen in 2019 en niet via de stichting
verrekend. De baten van € 244,- voor reiskosten is gerelateerd aan reiskosten uit 2018.
- Doordat de lopende projectkosten in 2019 hoger waren dan de baten, is er een
negatief saldo van € 8.678,- gerealiseerd dat ten laste komt van het eigen vermogen.
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Nadere specificering projecten

Balans 2019

Toelichting Balans
- De Voorziening OPD is met het bedrag van de bouwkosten in 2019 (€ 59.300,-)
verlaagd en verhoogd met het bedrag voor de inrichting. Deze gelden hebben we in
2019 ontvangen en zullen worden besteed in 2020, als gevolg van de vertraging van
de bouw van de polikliniek.
- Voorziening Overige zijn de kosten van hosting van de website, deze worden in 2020
voldaan.
- Eigen vermogen is gedaald met € 8.678,- als gevolg van het behaalde negatieve
resultaat in 2019.
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Begroting 2020
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Het bestuur in 2019
Carlo van de Bilt, voorzitter
Trees van de Bilt, secretaris
Martien Korsten, voorzitter vanaf 2020
Gerard van Engelen, penningmeester tot juni 2019
Willemien Boot, penningmeester vanaf juni 2019
Damiaen van Doorninck, medische expertise
Camiel Aarts, juridische expertise
Trudy Tax, internationale expertise
Eind 2019 is het bestuur verder versterkt met
de komst van Anja Bekkers, met marketing &
communicatie als expertise.
2019 was een jaar van transitie: de oprichters
Carlo en Trees van de Bilt traden na 19 jaar
terug als leiding van de stichting en droegen
hun verantwoordelijkheden per 1 januari 2020
over aan het deels vernieuwde bestuur.
In het verleden gebeurde de kascontrole door twee leden binnen het bestuur.
In het kader van goed bestuur, zal vanaf 2020 de controle plaatsvinden door een
externe kascommissie die het gevoerde (financiële) beleid zal toetsen.

Bestuur 2020, vlnr:
Willemien Boot, Camiel Aarts, Anja Bekkers, Martien Korsten, Damiaen van Doorninck en Trudy Tax.
Jaarverslag 2019
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