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I. ALGEMEEN 

1.1. Naam, vestigingsplaats en doelstelling 

De Stichting Vrienden van Turiani is opgericht op 10 juni 2008 en is statutair gevestigd 

te Groningen. De statuten zijn in notariële akte vastgelegd en zijn gewijzigd op 26 november 

2018 waarbij de Stichting Burns Turiani per 31 december 2018 is opgeheven en is samengegaan 

met de Stichting Vrienden van Turiani. De Stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

De Stichting heeft tot doel:  

1. De materiële en immateriële ondersteuning van het bestuur, de directie en het personeel 

van het Turiani Hospital in Turiani, Tanzania in de breedste zin van het woord; 

2. Materiële en immateriële ondersteuning ter preventie van (brand)wonden en ter verbe-

tering van de opvang, behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten met (brand)-

wonden; 

3. De verbetering van de materiële en sociale leefomstandigheden van de bevolking in de 

regio (Mvomero district) behorend tot het verzorgingsgebied van het Turiani Hospital. 

 

 

1.2. Bestuur 
 

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Vrienden van Turiani per 31 december 

2021 is als volgt: 

 
Y.J.L. Geerdink, voorzitter 

A.J.H.M. Kurvers, secretaris 

H. Klomp, penningmeester 

L.M. Boldewijn-van Gaalen, lid 

S.A. van Ingen Schenau – Veldman, lid 

 

 

1.3. Werkgroepen 
 
Communicatie &   Zorgkwaliteit en Scholing Organisatie & Bedrijfsvoering 
Public Relations 

 

Wieneke Boldewijn  Ina van Ingen Schenau  Yvonne Geerdink 

Ilse Spijker   Gerbrig Bijker   Hugo Klomp 

Toine Branbergen  Rick Nijland   André Kurvers 

    Fabian Peeks 

    Michel Vleugels 

    Jos Dijkmans 

    Willem Nugteren (extern adviseur)  
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II. BESTUURSVERSLAG 

2.1. Bijeenkomsten bestuur SVvT 
 

In 2021 vergaderde het bestuur van de Stichting achtmaal in januari, maart, april, juni, au-

gustus, september, oktober en december. Daarnaast kwamen de leden van de Stichting in ok-

tober als bestuur bijeen samen met de leden van de drie werkgroepen. Deze bijeenkomst stond 

in het teken van bijpraten, informatie-uitwisseling en toelichting op de ontwikkelingen binnen 

het Turiani Hospital en de projecten waarmee de werkgroepen en het bestuur bezig zijn. Het 

was goed dat de mogelijkheid in augustus weer bestond dat iedereen elkaar weer fysiek kon 

treffen. De activiteiten van het bestuur stonden in 2021 in het teken van: 

• Aanvullende fondsenwerving; 

• Het jaarverslag en de jaarrekening over 2020; 

• Een meerjarenbegroting van de Stichting; 

• Ondersteuning van directeur Castus Haule van het Turiani Hospital; 

• De voorbereidingen voor het op te stellen meerjaren scholingsplan voor het TH; 

• Specifieke sponsoring ten behoeve van de voortgang in de verbouwing van het 

beoogde guesthouse;  

• Contact met Wim Theuvenet, chirurg, deels werkzaam in actieve dienst evenals 

voor PUM Netherlands senior experts en voor de Lepra Stichting Nederland;  

• De voorbereidingen voor een mogelijk te organiseren werkbezoek aan het 

Turiani Hospital in november 2021;  

• De samenwerkingsrelatie van de Stichting met de Wilde Ganzen; 

• De herziene samenstelling van het Comité van Aanbeveling; 

• Aanpassing en vulling van de website van de Stichting; 

• Sponsoractie samen met Wilde Ganzen voor een nieuw aan te schaffen 

anesthesieapparaat voor het Turiani Hospital; 

• Ondersteuning management Turiani Hospital bij de projecten ‘Whole Sale 

Pharmacy’, aankoop anesthesieapparaat en onderzoek naar ‘Assessment 

Management managementteam Turiani Hospital; 

• Scholingsvragen personeel operatieafdeling Turiani Hospital; 

• Bij uitstel werkbezoek SVvT in november 2021, voorbereiding van de 

werkbezoeken aan het Turiani Hospital in maart en augustus 2022; 

• Ondersteuning van twee verloskundigen die als vrijwilliger voor een langere 

periode het Turiani Hospital bijstaan begin 2022; 

• De zoektocht op verzoek van het Turiani Hospital naar een medicus die als 

vrijwilliger het ziekenhuis voor een langere periode kan ondersteunen; 

• Aanschaf ziekenhuismateriaal en -instrumenten ten behoeve van het Turiani 

Hospital in samenwerking met en gesponsord door de Stichting Medic in 

Apeldoorn; 

• Inschrijving in het UBO-register van de Kamer van Koophandel; 

• Ondersteuning bij de realisatie van een Internet-infrastructuur en een digitale 

‘conference room’ binnen het Turiani Hospital; 

• Zoektocht naar vervanging werkgroepleden ‘Communicatie en Public Relations’. 

, 
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2.2. Nieuwsbrieven Stichting Vrienden van Turiani  

Over de activiteiten in 2021 publiceerde de Stichting Vrienden van Turiani tweemaal een 

Nieuwsbrief, één in juni 2021 en de volgende in januari 2022. De speciale Nieuwsbrief in juni 
2021 gaf een terugblik op twee jaar leiding van het ziekenhuis door dr. Castus Vunja Haule en 

de samenwerking met de Stichting. Daarnaast gaf de Nieuwsbrief ook een blik op de toekomst. 

De Nieuwsbrief van januari 2022 geeft een inkijkje op de wijze waarop de Stichting in de loop 

van 2021 de samenwerking met de staf van het ziekenhuis realiseerde en welke activiteiten 

zijn ondernomen en wat er op stapel staat. 

 

 
Turiani Hospital 
 

2.2.1. Wat is de situatie in Turiani en hoe ondersteunt de Stichting het ziekenhuis? 
Hoe kijkt de Stichting Vrienden van Turiani terug op de samenwerking met het ziekenhuis? 

Regelmatig is er digitaal contact met dr. Castus Vunja die in juni 2021 twee jaar in dienst was 

als ‘medical officer in charge’. Helaas was fysiek contact vanaf 2020 niet mogelijk maar we leren 

elkaar beter kennen. Dr. Castus heeft een eigen werkwijze, anders dan de werkwijze van Sr. 

Julieth en dr. Joseph, zijn voorgangers. 

 

Onder de leiding van Sr. Julieth als ‘hospital administrator’ heeft het Turiani Hospital in eerdere 

jaren op medisch vlak weinig ontwikkeling doorgemaakt. Dat had vooral te maken met het 

ontbreken van leiderschap van de toenmalige ‘medical officer in charge’. Ondanks hard werken 

en de uitvoering van de accommodatie ‘Labour and Maternity’, als een waardevolle aanvulling 

voor het ziekenhuis en voor de community, daalde het niveau van de medische zorg en ont-

stond een grote financiële crisis. De Stichting Vrienden van Turiani had vaak het gevoel te sterk 

sturend te zijn in wat er gebeurde in het ziekenhuis. 

 

Dr. Joseph had veel ideeën om het ziekenhuis groter, beter en sterker te maken met als speer-

punten: basisgezondheidszorg en Public Health voor de regio. Hij wilde gebruik maken van de 

fysieke positie van het ziekenhuis. Relatief eenvoudig uit te voeren behandelingen worden 

dicht bij de patiënten uitgevoerd na consultatie van bezoekende specialisten of specialisten 

elders. Hij was op zoek naar sterke partners in binnen- en buitenland. Dr. Joseph betrok de 
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Stichting bij zijn plannen om zijn eigen positie en die van het ziekenhuis te verstevigen. Helaas 

lukte het hem niet om het Bisdom en zijn omgeving ervan te overtuigen dat dit de juiste weg 

was voor het ziekenhuis. Hij kreeg een te grote afstand tot de medewerkers en hun problemen 

van alledag dat leidde tot zijn vertrek uit het ziekenhuis. Wellicht speelden ook politieke en/of 

persoonlijke motieven een rol.  

 

Na dr. Joseph is dr. Castus aangesteld als medisch directeur; nog erg jong en onervaren. De 

eerste reactie van de Stichting was er daarom een van: afwachten. Gaat deze jonge, weliswaar 

gedreven, maar nog vaak handelingsverlegen directeur deze klus klaren? De schulden uit de 

periode van vóór Dr. Joseph waren nog niet weggewerkt en de politieke situatie was niet ge-

makkelijk. Wel kreeg dr. Castus steun en vertrouwen vanuit het Bisdom. 

 

 
Het nieuwe’ guesthouse 
 
In de loop van 2021 is de crisis nog niet geheel overwonnen, maar zijn wel ingrijpende maatre-

gelen genomen. Rond de jaarwisseling ‘20/’21 heeft dr. Castus met zijn administrator en ge-

steund door het Bisdom besloten om een flink deel van het niet medisch personeel te ontslaan; 

een grote bezuinigings- en opschoonoperatie. Vervolgens hebben dr. Castus en zijn team de 

volgende beleidskeuze gemaakt om uit de crisis te komen:  

‘Basisgezondheidszorg wordt geleverd door veel kleine (particuliere) klinieken om ons 

heen. Daartegen moeten we ons niet verzetten en niet proberen die markt te houden. 

Zij kunnen het goedkoper. We kunnen beter met hen samenwerken en met onze me-

dische zorg aansluiten, daar waar de kleine klinieken (dispensaries) het niet meer kun-

nen. Ons meer richten op specialistische zorg, kraamzorg, onderzoek en diagnostiek; 

deels in samenwerking met bezoekende specialisten en met ‘hoger niveau’ ziekenhui-

zen. Waarbij zoveel mogelijk deze zorg in Turiani wordt uitgevoerd’. 

 

Dit is voor de komende jaren een ‘stap voor stap’ ontwikkeling. Dr. Castus kijkt de kunst af bij 

collega’s in Tanzania en staat in verbinding met opleiders, specialisten, bedrijven en organisa-

ties in de regio. Het lijkt erop dat hij daarmee een intensieve samenwerking weet op te bou-

wen. 
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In zijn contacten met de Stichting Vrienden van Turiani heeft dr. Castus duidelijk de leiding. Hij 

bepaalt en vaart de koers van het ziekenhuis en vraagt de Stichting om hulp als hij een specifiek, 

vaak financieel getint probleem tegenkomt dat hij niet zelf kan oplossen. Hij vraagt feedback 

op wat hij van plan is, vraagt niet ‘wat moet ik doen’ en vraagt niet de inzet van de Stichting bij 

het aangaan van (nieuwe) relaties. Hij maakt gebruik van wat hij van de Stichting aan steun kan 

krijgen. Accepteert onze grenzen maar raakt daardoor niet van zijn koers af. 

 

2.2.2. Continuïteit en toekomst 
Samen met zijn managementteam is dr. Castus gestart met het maken van een nieuw stra-

tegisch plan voor het ziekenhuis. Daarbij heeft hij de hulp ingeroepen van lokale partners en 

stakeholders. Dit proces deelt hij met de Stichting Vrienden van Turiani en de Wilde Ganzen en 

waar gevraagd bieden we ondersteuning. Ondanks de managementwisselingen is het positief 

dat de Stichting altijd een stabiele verbinding met het Turiani Hospital heeft behouden op het 

thema: kwaliteit van zorg en opleiden. Dr. Castus is met het bestuur van de Stichting in gesprek 

over het ontwikkelen van een meerjaren beleidsplan, waarin een aantal specifieke behande-

lingen, scholing, samenwerken met partners en verhogen van inkomsten in gezamenlijkheid 

worden opgepakt.  

 

Daarnaast is het van onschatbare waarde dat de mogelijkheid voor Groningse studenten ver-

pleegkunde (HBO en MBO) en voor studenten geneeskunde uit Amsterdam om tijdens hun 

stageperiode kennis en kunde te delen met hun collega’s in het Turiani Hospital. Hierop blijft 

de aandacht, kennis en steun van de Stichting altijd gevestigd.  

 

Als de Stichting Vrienden van Turiani naar deze ontwikkelingen in het Turiani Hospital kijkt dan 

past de gepleegde inzet in de afgelopen jaren daarbij. De Stichting doet, passend binnen de 

doelstelling datgene wat het Turiani Hospital vraagt, probeert aan te sluiten bij de situatie ter 

plaatse en bij datgene wat op dat moment wenselijk is. Dat had in 2021 tot gevolg dat er vaak 

inzet werd geleverd op specifieke, kleinere projecten waarvoor financiële steun nodig was. 

Hoewel in eerste instantie niet de bedoeling is dat bij de huidige koers van het ziekenhuis op 

dit moment de meest welkome invulling van de bijdragen. Het is niet aan de Stichting om te 

bepalen wat de beste bijdrage op een bepaald moment is maar de Stichting sluit wel graag aan.  
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2.2.3. Concrete projecten/acties  
De volgende projecten en acties zijn in 2021 mede mogelijk gemaakt door de Stichting 

Vrienden van Turiani en veelal ondersteund door de Wilde Ganzen: 

- ‘Organisational assessment’ Turiani Hospital: het mogelijk maken van een audit van 

het ziekenhuis ten behoeve van het meerjarig ontwikkelingsplan (€ 1.910); 

- Actie Ambulance: hulp bij het weer rijklaar maken van de ambulance na een aanrijding 

(€ 6.371); 

- Project Guesthouse: samen met een aantal trouwe donoren en met een aanzienlijke 

bijdrage van de Stichting G.G.D. Baron van Hardenbroek van de Kleine Lindt is de ver-

bouw gerealiseerd van het oude doktershuis op het terrein tot een guesthouse voor 

studenten en bezoekers (€ 30.050); 

- Actie Pharmacy (overlopend uit 2020): het versterken van de ziekenhuisapotheek als 

regionaal uitgiftepunt van medicijnen voor dispensaries in de omgeving (€ 12.990); 

- Actie Generator (overlopend uit 2020): een bijdrage in het weer op gang helpen van 

de generator in samenwerking met onze Duitse Vrienden, Dritte Welt Aktion Tansania 

(€ 1.700); 

- Actie X-Ray (2020): hulp bij de aanschaf van een nieuw röntgenapparaat (€ 66.000); 

- Aanschaf van een hoogstnoodzakelijk nieuw anesthesieapparaat (€ 22.092, -) 

- Aanschaf orthopedisch instrumentarium ( € 2.924, -) ten behoeve van de operatieka-

mers; 

- Inrichting en infrastructuur voor de ‘conference room’ ten behoeve van digitale trai-

ning en communicatie (€ 2.110, -)  

 

 
 
 
 

2.2.4. Samenwerking met het ziekenhuis 
Helaas diende in de Coronatijd het in het najaar van 2021 geplande bezoek aan het zieken-

huis uitgesteld te worden tot voorjaar 2022. Hoewel dr. Castus zich erg had verheugd op de 

komst van het ondersteuningsteam had hij begrip voor dit besluit. Wel is er regelmatig digitaal 

en telefonisch contact met dr. Castus waarin hij de Stichting bijpraat en graag zijn plannen voor 

verdere ontwikkeling van het ziekenhuis deelt. Bijzonder was in oktober de onlineverbinding 
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met dr. Castus tijdens de bijeenkomst van het bestuur en de werkgroepleden van de Stichting 

Vrienden van Turiani. Dr. Castus vertelde daar over de situatie in het ziekenhuis, over zijn plan-

nen en de behoefte aan steun van de Stichting. Er konden vragen worden gesteld en met hem 

worden meegedacht. Gelukkig is de financiële situatie van het ziekenhuis nu redelijk en worden 

schulden met kleine stapjes afgelost en zijn achterstanden in salarissen grotendeels wegge-

werkt. De patiëntenaantallen zijn stabiel ondanks de toename van kleine klinieken rondom het 

Turiani Hospital.  

 
2.2.5. Meerjarenplan Turiani Hospital 

De kern van de samenwerking van de Stichting met het Turiani Hospital is gericht op het 

meerjaren beleidsplan: wat wil het ziekenhuis de komende drie tot vijf jaar bereiken en wat is 

daarvoor nodig? Sleutelbegrippen zijn: kwaliteit van zorg, scholing en specialisatie en een fi-

nancieel gezonde organisatie. Het ziekenhuis heeft daartoe een assessment laten opstellen 

door de CSSC, een lokale christelijke organisatie met expertise op het gebied van ziekenhuis-

beleid en -management. Zowel de Wilde Ganzen als de Stichting Vrienden van Turiani hebben 

geholpen om deze analyse en rapportage financieel mogelijk te maken.  

 

 

 

De volgende stap is om met hulp van CSSC concrete actieplannen te ontwikkelen. De Stichting 

Vrienden van Turiani wil dit graag ondersteunen: financieel en fysiek tijdens een bezoek in het 

voorjaar van 2022. Specifiek onderdeel van het werkbezoek wordt het ontwikkelen van het 

Meerjaren Scholingsplan om het ziekenhuis multidisciplinair vaardig te maken voor een aantal 

gezamenlijk te selecteren specifieke (chirurgische) ingrepen. Belangrijke voorwaarde daarbij is 

het realiseren van een snelle internetverbinding om ook ‘online’ scholing en samenwerken mo-

gelijk te maken. De Stichting Vrienden van Turiani heeft bijgedragen aan de aanschaf van ‘hard-

ware’ en aan de aanleg van de ICT-infrastructuur. Het ziekenhuis neemt de abonnementskos-

ten voor haar rekening.  

 

2.2.6. Werkbezoeken SVvT 2022 
In het voorjaar van 2022 en in de tweede helft van het jaar zijn twee werkbezoeken aan 

het Turiani Hospital gepland. Het doel van het eerste bezoek is gericht op de uitwerking van 
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het nieuw strategisch plan, het continueren van het ‘meerjaren trainingsprogramma’ voor de 

verpleegkundigen en op het selecteren van de specifieke ingrepen voor het meerjaren scho-

lingsplan. 

 

Het tweede werkbezoek is gericht op de start van de multidisciplinaire trainingen voor de ge-

kozen chirurgische ingrepen, de uitwerking van het meerjarenplan voor scholing, het daarbij 

horende plan voor marketing en bedrijfsvoering en het analyseren van de procedures op de 

operatieafdeling. 

 
2.2.7. Specifieke projectondersteuning 

De verbouwing van een voormalige dokterswoning tot guesthouse is klaar met zeven een-

persoonskamers en twee tweepersoonskamers, allen met douche en toilet. Studenten, bezoe-

kende specialisten en andere gasten kunnen hier comfortabel logeren. Dit project is mogelijk 

gemaakt door donaties van de Stichting GGD Baron van Hardenbroek van de kleine Lindt, Dritte 

Welt Aktion Elten Duitsland, een bevriende donateur en een voormalig tropenarts in Turiani. 

 

Door het initiatief van dezelfde tropenarts is het gelukt om in samenwerking met zijn oud-col-

lega’s en de Wilde Ganzen het geld bijeen te brengen voor een nieuw anesthesie-apparaat. 

Dr. Castus heeft een apparaat uitgezocht waar het ziekenhuis goed mee kan werken en hij 

draagt zorgt voor de daartoe noodzakelijke scholing. 

 

Twee actieve tropenartsen hebben in samenwerking met dr. Castus en de Stichting Medic in 

Apeldoorn een pakket aan OK-instrumenten samengesteld, bestemd voor gebruik op de OK 

en de spoedpoli van het ziekenhuis. Veel instrumenten waren hard aan vervanging toe en een 

deel moest worden aangevuld om de gewenste ingrepen mogelijk te maken. Foundation Medic 

heeft het totaalbedrag gesponsord 

 
 

 
 

2.2.8. Extra ondersteuning 
Vanaf eind januari 2022 zullen drie verloskundigen vanuit Nederland extra ondersteuning 

bieden aan het Turiani Hospital. Een van hen zal ongeveer drie maanden blijven en de andere 

twee lossen elkaar af met een periode van ieder drie weken. In het Turiani Hospital zijn ze zeer 
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welkom en op verzoek van dr. Castus zullen ze vooral hun deskundigheid inzetten voor onder-

zoek naar het voorkomen van ‘Maternal Death’. Ter voorbereiding zijn ze een inzamelingsactie 

gestart bij familie en vrienden om zo een aantal broodnodige medische hulpmiddelen te kun-

nen meenemen voor de zorg van zieke pasgeborenen en prematuren. 

 

Helaas zijn er in de afgelopen en de komende periode geen verpleegkundige stagiaires vanuit 

Groningen in het ziekenhuis te melden. Dit is met name het gevolg van de Corona-maatregelen. 

Daarnaast is de Stichting Vrienden van Turiani op verzoek van dr. Castus op zoek gegaan  

naar medisch geschoolde professionals die als vrijwilliger twee à drie maanden in het zieken-

huis willen werken. Het Turiani Hospital heeft met name behoefte aan specialisten chirurgie, 

kindergeneeskunde, oogheelkunde, algemene geneeskunde, verloskunde en verpleegkunde.  

 

 
Dr. Castus Haule 
 

2.2.9. Nieuw lid comité van aanbeveling 
Aan het eind van het verslagjaar is Linda Maat tot nieuw lid aangetreden van het Comité 

van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van Turiani. Linda is directeur van de Hanze Univer-

sity Foundation.  

 

 

 

  



Stichting Vrienden van Turiani 

Jaarverslag 2021 inclusief Jaarrekening 2021, Stichting Vrienden van Turiani  Pagina 12 
 

III. JAARREKENING 2021 STICHTING VRIENDEN VAN TURIANI 

3.1. Verantwoording en besteding middelen 
 

In het jaarverslag met jaarrekening verantwoordt de Stichting Vrienden van Turiani zich 

jaarlijks over haar inkomsten en uitgaven. Zij geeft daarbij inzicht in de afwegingen bij de be-

steding van de middelen die ter beschikking komen van de Stichting. De jaarrekening van 2021 

is gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie bestaande uit twee vrienden van 

de Stichting die geen deel uitmaken van het bestuur.   

 
• Inkomsten 
De gelden die binnenkomen en die de stichting uitgeeft voor de algemene ondersteuning 

van het Turiani Hospital, voor de verwerving van giften en donaties en aan organisatiekosten 

worden verantwoord in de resultatenrekening. De donaties die bestemd zijn voor specifieke, 

geoormerkte acties lopen via de balans. 

 

De inkomsten van de Stichting bestaan uit eenmalige en periodieke donaties. Elke donatie 

wordt door een persoon of een organisatie bijeengebracht, soms voor een specifiek project 

waarvoor de Stichting zich inspant. Vaak stelt de donateur de donatie zonder specifiek label 

ter beschikking voor de projecten waaraan de Stichting werkt. Bij alle inkomsten uit donaties 

noteert de Stichting de herkomst en waar nodig het specifieke doel. In 2021 zijn de wervings-

acties van de Stichting gericht op de afrondende verbouw van het guesthouse, het Whole Sale 

Pharmacy project, reparatie ambulance, instrumenten ten behoeve van de operatiekamers, 

aanschaf van een nieuw anesthesieapparaat en voor de ICT-infrastructuur.  

 

De acties voor de omvangrijkere projecten onderneemt de Stichting in samenwerking met 

Wilde Ganzen, die de opbrengsten van de fondswerving vermeerdert. Ook mogen in dit ver-

band twee andere stichtingen niet onvermeld blijven die een belangrijke bijdrage leveren in de 

financiering van de projecten, te weten de ‘Stichting GGD Baron van Hardenbroek van de Kleine 

Lindt’ uit Eindhoven en de ‘Dritte Welt Aktion Tansania’ uit Elten. Een overzicht van de omvang 

van de diverse projecten is opgenomen onder paragraaf 3.4. 

 

• Uitgaven 
De uitgaven door de Stichting betreffen deels het rechtstreeks doorstorten van bedragen 

naar het betreffende specifieke doel. Sinds 2019 kent de Stichting drie werkgroepen die elk 

gebruik kunnen maken van een eigen budget. Daarnaast reserveert de Stichting een jaarlijks 

budget voor versterking van de facilitaire infrastructuur in het Turiani Hospital. Een deel van 

de uitgaven staat gebudgetteerd voor reis- en verblijfkosten die gemaakt worden voor werk-

bezoeken naar Turiani om het ziekenhuis ter plaatse te ondersteunen en training en scholing 

te verzorgen. De Stichting hanteert als stelregel dat twee of drie keer per jaar op verzoek en in 

opdracht van de stichting een werkbezoek aan het Turiani Hospital kan worden afgelegd. Een 

dergelijk bezoek duurt ongeveer twee weken en biedt projectbegeleiding en ondersteuning ter 

plekke; onbezoldigd, maar met vergoeding van de kosten voor de reis naar en het verblijf in 

het ziekenhuis. In het verslagjaar 2021 is van dit beschikbare budget geen gebruik gemaakt. 

 

 Tenslotte gaat een heel beperkt deel van de uitgaven naar kosten die de Stichting maakt 

om te kunnen functioneren; bank-, vergader-, administratiekosten etc. Ook In 2021 is dat nog 

geen 1 % van de totale baten inclusief de specifieke projecten. 
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3.2. 
Balans Stichting Vrienden van Turiani per 31-12-
2021 

 
  

 In Euro’s 
  

  
 

  
  

  
  

  
31-12-20 

31-12-21 
 

 
31-12-20 

 
31-12-21 

  
 

 
 

 
 

  
  

Financiële vaste activa 
 

 
 

Eigen verm
ogen 

7.500  
 

7.500  
N

og te ontvangen uit 5-jaars contracten N
oodhulp 

2019 en Guesthouse 2020 > 1 jaar 
      14.000 

8.000 
 

Bestem
de reserves 

 
 

  
Vlottende activa 

 
 

 
O

rg. &
 Bedrijfsv. Turiani Hospital 

6.750 
 

8.762  
N

og te ontvangen uit 5-jaars contracten N
oodhulp 

2019 en Guesthouse 2020 < 1 jaar  
                            
6.000 

                               
6.000 

 
Zorgkw

aliteit &
 Scholing 

10.313 
 

 
15.006  

N
og te ontvangen rente                                                      1 

N
og te ontvangen incidenteel t.b.v. Guesthouse                

 850 
                2 

        0 
 

 Faciliteiten Turiani Hospital 
5.750 

 
 

9.103  

 
 

 
 

Overlopende passiva 
 

 
  

 
                          

         
 

N
og te betalen kosten 

15  
 

15  

Parate penningen 
 

 
 

Overige 
 

 
  

Rabobank rekening courant 
         8.056  

7.557 
 

Verplichting giften X-Ray 
0  

 
 0  

Rabobank doel reserveren 
6.826  

      18.828 
 

Verplichting giften Guesthouse 
        2.050 

 
0  

  
 

 
 

Verplichting giften Pharm
acy              

3.355   
                           0 

  
  

    
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

  
  

  
35.733 

40.386 
  

  
35.733    

40.386  
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3.3. 
Resultatenrekening 2021 Stichting Vrienden van Turiani 

In Euro’s 

  
Begroot 
2021 

31-12-21 
 

 
Begroot 
2021 

31-12-21 
  

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

  
W

erkgroep Com
m

unicatie &
 PR 

500 
36 

 
Rentebaten 

1 
 

2 

W
erkgroep O

rganisatie &
 Bedrijfsvoering Turiani Hospital 

3.000 
955 

 
Giften particulieren algem

een 
1.500 

 
4.955 

W
erkgroep Zorgkw

aliteit &
 Scholing 

7.000 
0 

 
Giften organisaties algem

een 
3.000 

 
4.123 

Faciliteiten Turiani Hospital 
5.000 

2.067 
 

Periodieke giften algem
een 

4.250 
 

4.250 

Adm
inistratie en beheer 

500 
213 

 
Periodieke giften M

JO
P     

         2.000   
                     0 

Saldo resultaat organisatie  
-5.249 

10.058 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
 

 
  

  
  

  
10.751  

13.330 
  

  
10.751    

13.330  
 

Toelichting Resultatenrekening en Balans                                                                                                                                         M
utatie eigen verm

ogen 
- Het project Noodhulp 2019 van € 25.000 is gedekt door een eenm

alige gift van € 5.000                                                                Saldo op 31-12-2020                 € 7.500 
en door € 20.000 periodieke giften w

aarvan nog € 8.000 kom
ende jaren binnenkom

t.                                                                    Saldo resultaat SVvT                   10.058 
- Het project Guesthouse 2020 van € 35.050 is gedekt door eenm

alige giften van € 25.550 en door                                               T.g.v/t.l.v bestem
de reserve   - 10.058 

€ 10.000 uit periodieke giften w
aarvan de kom

ende jaren nog € 8.000 binnenkom
t.                                                                        naar rato vastgesteld budget   

                                                                                                                                                                                                                              Saldo op 31-12-2021              € 7.500 
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 -  
 

 
 

 
 

3.4. 
Overzicht Projecten Stichting Vrienden van Turiani 

 Project 
Periode 

Donaties vrienden 
Bestem

de reserves 
Vrienden van Turiani 

Bijdrage W
ilde Ganzen 

Totaal t.b.v. Turiani 
Hospital 

Generator aan-
sluiting 

2020 
€      850, - 

€    850, - 
n.v.t. 

€   1.700, - 
 

O2 concentrator 
2020 

€   1.000, - 
n.v.t. 

n.v.t. 
€   1.000, - 
 

Corona-hulp 
 

2020 
€   2.960, - 

€ 1.810, - 
€   4.770, - (+100%

) 
€   9.540, - 

Guesthouse 
 

2020/2021 
€ 35.050, - 

  
€ 500, - 

n.v.t. 
€ 35.550, - 

Pharm
acy 

2020/2021 
€   6.660, -  
 

€ 2.000, - 
€   4.330, - (+50%

) 
€ 12.990, - 
 

Reparatie am
bu-

lance 
2021 

€ 4.254, - 
n.v.t. 

€ 2.127, - (+ 50%
) 

€ 6.371, - 
 

Organizational As-
sessm

ent 
2021 

n.v.t. 
€ 955, - 

€ 955, - (+ 100%
) 

€ 1.910, - 
 

Anesthesieappa-
raat 

2021 
€ 14.728, - 

n.v.t. 
€ 7.364, -( + 50%

) 
€ 22.092, - 

Orthopedisch in-
strum

entarium
 

2021 
€ 2.786, - 

€ 138, - 
n.v.t 

€ 2.924, - 

Conference Room
 

online 
2021 

€ 1.211, - 
€ 889, - 

n.v.t. 
€ 2.100, - 
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IV. VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2021  
 

Goedkeuring en vaststelling van de Jaarrekening 2021 van de Stichting Vrienden van Turiani 
in de bestuursvergadering van de Stichting Vrienden van Turiani op 25 maart 2022. 
 
 
 
 

Yvonne Geerdink 
Voorzitter 

 
 
 
 

Hugo Klomp 
Penningmeester 

 
 
 
 

André Kurvers 
Secretaris 

 
 
 
 

Wieneke Boldewijn-van Gaalen 
Lid 

 
 
 
 

Ina van Ingen Schenau 
Lid 
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V. VERKLARING KASCOMMISSIE  
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