De Stichting Kilimanjaro wordt aangemerkt als een ANBI.
ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.
Dat betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Periodieke giften zijn 100% aftrekbaar, zie belastingdienst.nl.
•
•
•

RSIN fiscaal nummer 8160.51.483
Parmentierlaan 72 bg, Postbus 916, 1180 AX Amstelveen; 020-4414860; info@stichtingkilimanjaro.nl
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Dhr. P. Melkert, voorzitter; Mw. M. Kemner, secretaris,
penningmeester; Dhr. A. de Valk, algemeen lid bestuur, technische zaken.
• Beleidsplan: De belangrijkste werkzaamheden van de stichting Kilimanjaro bestaan uit overdracht en
uitwisseling van kennis met cursus echoscopie en microscopie in Tanzania. Daarnaast ondersteunen we
doktersposten en kleine klinieken.
• Beloningsbeleid: Bestuur en vrijwilligers werken op non-profit basis en ontvangen geen salaris. Gemaakte
onkosten worden deels vergoed, doch zoveel mogelijk vanuit PHC-Laboratorium (eigen praktijk) betaald.
• Doelstelling: Met ingang van 1 januari 1988 werd de stichting Kilimanjaro opgericht met als doel uitwisseling
en promotie van wetenschappelijk onderzoek/activiteiten tussen Nederlandse artsen en collegae werkzaam
in ontwikkelingslanden. In augustus 1988 werden, door middel van een notariële akte, de doelstellingen
vastgelegd.
• De doelstelling in hoofdlijnen:
1. Samenwerking met Tanzaniaanse artsen. 2. Door donaties, sponsoring en cursus voor huisartsen wordt
degelijke basis gelegd voor uitbreiding van activiteiten. 3. Gelden worden gebruikt om uit te keren aan
diverse klinieken en artsen en aan diverse projecten in Tanzania. 4. Het jaarlijks bezoeken van projecten.
• Verslag uitgeoefende activiteiten 2020:
1. Cursus gegeven aan Tanzaniaanse artsen en vroedvrouwen en Nederlandse huisartsen.
2. Moedersterfte project: er is echo-les gegeven aan Tanzaniaanse artsen en vroedvrouwen.
3. In Babati wordt de jaarlijks vergadering gehouden van de Dokters Union.
• Financiële overzicht 2020
Banksaldo 01-01-2020
€ +6.628,23
Inkomsten
Bijdrage Cursus
Sponsors, giften
Totaal In
Uitgaven
Onkosten Nederland
Project Cursus Tanzania
Projecten Tanzaniaanse artsen/klinieken
Reservering 2021 ivm Corona annuleringen e.a.
Totaal Uit
Banksaldo per 01-01-21

P. Melkert, arts
Voorzitter Stichting Kilimanjaro

48.574,82
21.828,52
€ 70.403,34
3.942,40
33.321,31
25.518,74
10.000,00
€ 72.782,45
€ +4.249,12

