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STICHTING FRIENDS OF HAYDOM NETHERLANDS 

De stichting Friends of Haydom Netherlands is opgericht op 10 november 2017. De statutaire 

vestigingsplaats is Capelle aan den IJssel. Het doel van de stichting is het ondersteunen van Haydom 

Lutheran Hospital in Haydom, Tanzania.  

Op 25 juni 2018 heeft de stichting de ANBI status gekregen, met terugwerkende kracht naar 10 

november 2017. 

Om de ANBI status te kunnen verkrijgen is ook apart een ANBI status gevraagd en verkregen voor 

Haydom Lutheran Hospital in Tanzania. 

 

BESTUUR 

Het bestuur bestaat uit drie leden: 

Jonas Rosenstok (voorzitter) 

Koen Vliegenthart RA (penningmeester) 

Cees Rustenhoven (secretaris) 

 

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan de bestuursleden worden geen andere vergoedingen 

gegeven dan vergoedingen voor gemaakte reiskosten e.d. 

 

BESTUURSVERSLAG 

In het jaar 2017 is een bijdrage ontvangen van een stichting met als specifieke doelstelling het 

ondersteunen van de oogzorg verleend door het ziekenhuis. 

Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de reiskosten van de directeur van HLH, Dr. Nuwass, die naar 

Nederland gekomen is o.a. om de oprichting van de stichting te kunnen ondersteunen. 

Capelle aan den IJssel, 30 juni 2018 

  

 

Jonas Rosenstok  

 

 

Koen Vliegenthart  

 

 

Cees Rustenhoven.  

 



BALANS VAN DE STICHTING FRIENDS OF HAYDOM NETHERLANDS PER 31 DECEMBER 2017 

ACTIVA  31-12-2017  31-12-2016 

     

Overlopende activa  250  0 

Liquide middelen  775  0 

     

Totaal Activa  1.025  0 

     

PASSIVA     

Reserves  125  0 

lening  900  0 

     

Totaal Passiva  1.025  0 

     

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN DE STICHTING FRIENDS OF HAYDOM NETHERLANDS OVER 2017 

 2017 realisatie 

realisatie 

2016 realisatie 

realisatie 
BATEN     

ontvangen van stichtingen 10.000  0  

ontvangen giften 1.010  0  

Totaal baten  11.010  0 

     

LASTEN     

oprichtingskosten 375  0  

bankkosten 10  0  

Doelstslling:     

Bijdrage reiskosten Nuwass 500    

Bijdrage oogheelkunde 

 

10.000  0  

Totaal lasten  10.885  0 

     

RESULTAAT  125  0 

     

RESULTAATSBESTEMMING     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Overige reserves 125  0  

Totaal  125  0 

 



Beleidsplan 2018-2020: 

 

De stichting Friends of Haydom Netherlands heeft tot doel om fondsen te werven voor Haydom 

Lutheran Hospital (HLH). Dit is een ziekenhuis op het platteland van Tanzania met ongeveer 425 

bedden. Tot nu toe werd HLH voornamelijk gesteund door Noorse organisaties maar deze 

organisaties zijn hun ondersteuning aan het verminderen. Het hierdoor ontstane gat in de 

begroting zal leiden tot een forse vermindering van de diensten die kunnen worden geleverd door 

HLH. 

Aangezien het ziekenhuis in een van de armste gebieden van Tanzania is gevestigd is het volgens 

de stichting erg onwenselijk dat dit gaat gebeuren. Vandaar dat middels de stichting geprobeerd 

wordt om fondsen te werven om dit gat te dichten. 

De fondswerving zal gedaan worden op de volgende manieren: 

- via kontakten met vermogensfondsen  

- via ziekenhuizen en zorgorganisaties in Nederland  

- via andere stichtingen die hulp kunnen geven op specifieke gebieden binnen de gezondheidszorg 

- door publieksacties 

Verwacht wordt om jaarlijks zo’n 15.000 – 25.000 Euro te kunnen bijdragen aan het ziekenhuis. 

 

 

 

 


