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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Medicine for Acute Lymfatic Leukemia
(SMALL) opgesteld door het bestuur 2017-2018. Sinds de oprichting heeft een aantal
besturen de revue gepasseerd en is een heldere koers uitgestippeld. Het is van groot
belang deze te handhaven, echter ook waar nodig te verbeteren. Het beleidsplan van
de stichting bestaat dan ook uit de doelstellingen voor het komend jaar.
In het algemeen zal dit jaar in het teken staan van het behouden van de continuïteit
van de stichting, het verbeteren van de communicatie met het Kanti Children’s
Hospital in Kathmandu en het verkennen van nieuwe sponsormogelijkheden. Verder
zult u in dit beleidsplan ook per thema of functie een aantal specifieke ambities
uitgeschreven zien staan. Dit volledige plan zal aan het einde van het jaar worden
geëvalueerd, waarop een digitaal eindverslag zal worden samengesteld en
gepubliceerd.
Dit plan is openbaar toegankelijk, indien u na het lezen inhoudelijke vragen heeft
kunt u contact met ons opnemen via info@medicineforall.nl en zullen wij deze
uiteraard zo optimaal mogelijk proberen te beantwoorden.
Namens het SMALL-bestuur 2017-2018,
Tom Witteveen
Voorzitter
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Kernprincipes en uitgangspunten
De stichting houdt zich bezig met gezondheidszorg ondersteunende diensten. De
belangrijkste doelstelling is het inzamelen van financiële middelen en (medische)
producten of goederen ten behoeve van ernstig zieke kinderen in
ontwikkelingslanden. In het bijzonder richt de stichting zich op kinderen met kanker
in Nepal, mede doordat de stichting daar haar inspiratie ooit heeft gevonden. De
kerntaken hierin zijn het faciliteren van klinische buitenlandstages voor medische
studenten en het organiseren van een jaarlijks benefietcabaret. Het is echter
vanzelfsprekend dat indien zich een mogelijkheid voordoet om hierin op andere
wijze, al dan niet vermeld in het beleidsplan, een rol in te kunnen spelen de stichting
zich hiervoor zal inzetten.
Continuïteit
Het bestuur wil graag de continuïteit in de stichting waarborgen voor de toekomst.
En aangezien het bestuur dynamisch is qua aantal leden, zal dit jaar een stabiele
dakpan constructie ingesteld worden om de continuïteit binnen het bestuur te
behouden. In dit beleidsplan zult u daarnaast nog een aantal aanvullende
doelstellingen vinden om deze continuïteit te waarborgen.
Relatie met Nepal
Dit jaar zal een bezoek aan Nepal gepland worden, met in het bijzonder het Kanti
Children’s Hospital, waarmee al jaren een samenwerking bestaat. De primaire doel
hiervan is om de relatie te optimaliseren met de (nieuwe) contactpersonen in het
ziekenhuis. Daarnaast willen we graag onze doelstellingen aldaar verhelderen en
wellicht nieuwe projecten op te starten binnen of buiten het ziekenhuis. Daarnaast
zal ook het Courage Home voor het eerst bezocht worden en kennis gemaakt worden
met leden van de Dirghajeevi Voluntary Group, welke een coördinerende rol speelt in
een aantal lopende projecten.

4 STICHTING MEDICINE FOR ACUTE LYMFATIC LEUKEMIA BELEIDSPLAN 2017-2018

Secretariële zaken
Dit jaar zal een digitaal archief opgericht worden voor het behoud van bijvoorbeeld
oprichtingsdocumenten, notulen andere relevante documenten aangaande de
stichting en haar geschiedenis.
Daarnaast zal aankomend jaar een nieuwsbrief worden opgezet om geïnteresseerden
zoals donateurs, ambassadeurs en bezoekers van het jaarlijkse Benefietcabaret op de
hoogte te stellen van de bezigheden van de SMALL. Voor deze nieuwsbrief dient een
bestand opgebouwd te worden met emailadressen van geïnteresseerden.
Financiën
Kostenstructuur
De kostenstructuur die binnen de stichting wordt aangehouden is een waardegestuurd model. Er wordt gestreefd om met zo min mogelijk uitgaven zo veel
mogelijk te kunnen bereiken in Nepal. De jaarlijkse omzet is mede afhankelijk van de
hoeveelheid geld dat is opgehaald tijdens onze benefietactiviteiten en welke nieuwe
initiatieven zich jaarlijks voordoen om te steunen. De stichting heeft behoudens de
hosting van de website en het bankverkeer, geen vaste kosten. De steun aan Nepal in
middelen wordt elk half jaar kritisch geëvalueerd, zoals bijvoorbeeld het rapport van
de Dhirgajeevi Voluntary Group welke zij elke kwartaal speciaal voor ons opmaakt. Er
wordt geen beloning verstrekt aan beleidsbepalers.
Vermogensbeheer
De penningmeester van het bestuur beheert het vermogen van de stichting (zie
balans 2017). Daarnaast heeft de voorzitter toegang tot alle bankgegevens en houdt
daarmee het toezicht. Uitgaven zullen in alle gevallen eerst worden besproken in de
bestuursvergadering en alleen worden verricht bij een unanieme goedkeuring.
Jaarlijks wordt zowel de begroting als de realisatie daarvan kritisch besproken.
Inkomsten
SMALL organiseert jaarlijks een benefietcabaret om geld op te halen, in oktober 2017
heeft hiervan de 13e editie plaatsgevonden. Het cabaret wordt elk jaar in
samenwerking met het VU Griffioen Theater georganiseerd. De cabaretiers treden
geheel kosteloos voor ons publiek op en ook het VU Griffioen theater wordt
kosteloos beschikbaar gesteld. Zodoende komt de opbrengst van het Benefietcabaret
in zijn geheel ten goede aan SMALL. Dit jaar willen wij de opkomst proberen te
verhogen door onder andere het cabaret (net als voorgaande jaren) in september te
organiseren. Er zal ook nagedacht worden over nieuwe vormen van promotie.
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Donaties
SMALL krijgt haar donaties van betrokkenen voornamelijk rondom de periode van het
benefietcabaret. Dit jaar zal gekeken worden naar mogelijkheden om hen hiervoor
ook te motiveren gedurende andere periodes van het jaar.
Uitgaven
De uitgaven aan het Dhirgajeevi Courage Home in Nepal waren de afgelopen jaren
minder dan onze inkomsten, hierdoor heeft de stichting spaargeld kunnen
opbouwen. In 2018 gaan wij, middels een bezoek aan Nepal, op zoek naar nieuwe
projecten om een deel van dit geld aan te besteden.
Tabel 1: winst- en verliesrekening 2017
Uitgaven 2017

€

Inkomsten 2017

€

Steun Dirghajeevi
Courage house

€2.324,00

Donaties

€615,50

ING bankverkeer
Benefiet Cabaret
(PR, vrijkaartjes en
bedankjes)
Website

€141,91
€406,86

Cabaret 2017

€2527,52
(nog te ontvangen)

Totaal

€2.942,31

Totaal

€615,50

€69,54

Tabel 2: balans 2017
01-01-2017

31-12-2017

Saldo zakelijke rekening

€ 7.033,57

€ 4.706,76

Saldo spaarrekening

€ 8.710,91

€ 8.715,26
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Public relations
Afgelopen jaar zijn grote stappen gezet wat betreft de public relations van de
stichting. De website is volledig herzien waardoor geïnteresseerden nu snel en
gemakkelijk alles over de stichting op internet kunnen vinden. Een doelstelling zal dit
jaar zijn om de website naast het ook Engels ook weer te geven in het Nederlands.
Daarnaast zal er gestreefd worden naar regelmatig korte social media updates voor
onze volgers met nieuws over onder andere het Kanti Children’s Hospital. Aangezien
er op dit moment vooral bekendheid is binnen de Universiteit Leiden zullen er meer
mogelijkheden worden gecreëerd om de stichting en met name de klinische stages
meer onder de aandacht te brengen onder studenten hierbuiten.
Studenten
De stichting zal aankomend jaar ernaar streven om meer geneeskunde studenten
naar Nepal te sturen voor een stage in het Kanti Children’s Hospital. Er zal ook
gekeken worden of het mogelijk is om studenten van andere studies als
verpleegkunde, pedagogiek of fysiotherapie een stage aan te bieden. Ook gaan we
studenten stimuleren om beeldmateriaal vanuit Nepal mee terug te nemen om deze
met onze achterban te kunnen delen en zo een beter beeld te geven van de
activiteiten van de studenten in Nepal. Studenten zullen ook worden gestimuleerd
om zelf (kleine) projecten op te zetten of te steunen middels het stappenplan dat
afgelopen jaar is opgesteld (zie bijlage).
Ambassadeurschap
In het jaar 2016-2017 is het SMALL-Ambassadeurschap opgericht, welke aan het eind
van het dat jaar vier ambassadeurs telde. Zij ondersteunen met name ter promotie
van de stichting en haar activiteiten, verspreid over de Nederlandse ziekenhuizen
(AMC Amsterdam, UMC Utrecht, Erasmus MC Rotterdam). Het bestuur is van mening
dat dit ambassadeurschap ook bijdraagt aan de continuïteit van de stichting door
bijvoorbeeld het behoud van kennis, waarop de doelstelling is gevormd om elk
aftredend bestuurslid ambassadeur te laten worden om zo dit netwerk te vergroten
en geen kennis verloren te laten gaan.
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Projecten
Courage Home
SMALL steunt het Courage Home in Kathmandu. Dit is een tehuis voor kinderen die
behandeld worden of behandeld zijn tegen kanker in het Kanti Children’s Hospital.
Het Courage Home is een initiatief van de Dirghajeevi Voluntary Group en voorziet
kinderen en hun familie van counseling en verschillende activiteiten. Vier keer per
jaar ontvangt het SMALL bestuur een overzicht met onder andere het aantal kinderen
dat heeft geprofiteerd van de counseling, de soort counseling die is verricht en de
andere activiteiten die hebben plaatsgevonden in het Courage Home.
Kanti Children’s Hospital
Doordat wij studenten stages aanbieden in het Kanti Children’s Hospital kunnen wij
het Oncology Fund van het ziekenhuis steunen. De studenten betalen een bijdrage
van 50 dollar per week aan het fonds. Dit fonds zorgt onder andere voor de
sponsoring van behandeling van kinderen wiens ouders niet voldoende geld hebben
om te voorzien in de kosten van behandeling. Ook heeft het Oncology Fund de
mogelijkheid om verpleegkundigen en artsen naar het buitenland te sturen en zo
kennis te vergaren op het gebied van pediatrische oncologie.
Toekomst
Het SMALL bestuur is continu op zoek naar nieuwe uitdagingen en projecten om te
steunen. Zoals eerder reeds genoemd is dit dan ook de reden dat besloten is om
aankomend jaar een bestuurslid naar Nepal te sturen om op zoek te gaan naar
nieuwe projecten en lokale contacten in Nepal.
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Bestuur
Het SMALL bestuur 2017-2018 bestaat uit zes leden, hieronder vindt u de
samenstelling en functieverdeling. De functieverdeling is dusdanig verdeeld dat,
indien er gestemd moet worden binnen het bestuur, de beiden leden Public Relations
samen één stem vertegenwoordigen.
Tom Witteveen – Voorzitter
Vera Asscher – Secretaris
Chava Ramspek – Penningmeester
Iris Nederlof – Lid Studenten
Myrthe Jongsma – Lid Public Relations
Dennis Rijlaarsdam – Lid Public Relations
Dit beleidsplan is samengesteld en goedgekeurd door het bestuur.
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