
 

 

 
 

Stichting Smarter Hospital 

Jaarverslag 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Stichting Smarter Hospital  Jaarverslag 2016 

2 

Inhoudsopgave 
 

Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 2 
1. Voorwoord ............................................................................................................................. 3 
2. Uitgevoerde Projecten ............................................................................................................ 4 

2.1 Afronding Renovatie Scholen Yele ................................................................................. 4 
2.2 Teach de Teacher ............................................................................................................. 5 
2.3 CBF Erkenning ................................................................................................................ 6 

3. Organisatie ............................................................................................................................. 7 
3.1 Missie ............................................................................................................................... 7 
3.2 Werkgebied ...................................................................................................................... 7 
3.3 Bestuur en Stichting ......................................................................................................... 8 

4. Publiciteit ............................................................................................................................... 9 
4.1 Website Stichting Smarter Hospital ................................................................................. 9 
4.2 Website Lion Heart Foundation ....................................................................................... 9 
4.3 Website IBM 100 jaar ...................................................................................................... 9 
4.4 Website onderweg Kerk Hoge Soeren ............................................................................. 9 
4.5 Website Actions4School .................................................................................................. 9 
4.6 Externe contacten ........................................................................................................... 10 

5. Financieel jaaroverzicht ....................................................................................................... 11 
5.1 Balans ............................................................................................................................. 11 
5.2 Baten en Lasten .............................................................................................................. 12 

 

 

  



Stichting Smarter Hospital  Jaarverslag 2016 

3 

 

 

1. Voorwoord 
 

2016 was een jaar van overdracht, bezinning en het opstarten van een nieuw project inclusief 

donatie verwerving.  

 

Op 18 Juni 2016 zijn de gerenoveerde schoolgebouwen officieel geopend door minister van 

Onderwijs, Wetenschap en Technologie in Sierra Leone Dr. Bah daarmee heeft de Stichting 

de gerenoveerde scholen opgeleverd aan de schoolhoofden. Tijdens de festiviteiten hebben 

alle 2.400 kinderen een tas ontvangen met schoolmateriaal zoals pennen, potloden en papier.  

 

Op 28 Mei heeft de Stichting ook de CBF-Status bereikt, een mijlpijl in het beheren van een 

kwalitatieve gecontroleerde Stichting.  Onze Stichting behoort hiermee tot de voortrekkers 

die zich vanaf 1 juli 2016 een ‘erkend goed doel’ mogen noemen. 

 

Een nieuw project is inmiddels opgestart waarbij het doel is door middel van een Teach-the-

Teacher programma het onderwijsniveau in Yele op een hoger plan te brengen. We zijn in 

2016 in gesprek geweest met EducAid, een gecertificeerd opleidingsinstituut in de UK dat 

deze trajecten al langer uitvoert in Sierra Leone. Inmiddels zijn begin 2017 alle gewenste 

donaties aanwezig en zal er begin April worden begonnen met dit project. 

 

Ik mag wel zeggen zowel op het gebied van project afronding, start van een nieuw project en 

donatieverwerving 2016 een zeer succesvol jaar is geweest. 

 

Gert Kroon 

Penningmeester en Secretaris 
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2. Uitgevoerde Projecten 

2.1 Afronding Renovatie Scholen Yele 

 

Na 2 jaar van voorbereiding, fondsenwerving, plannen en verbouwen van de vijf basisscholen 

in Yele, Sierra Leone zijn deze volledig gerenoveerd en hebben zij nieuw educatief materiaal 

ontvangen. Op 18 juni heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap en Technologie in Sierra 

Leone dr. Bah de gerenoveerde scholen geopend. Dankzij Wilde Ganzen, Action4schools, 

Lion Heart Foundation en Stichting Smarter Hospital en vele vrijwilligers maakten we dit 

project tot een succes. Speciale dank gaat uit naar Ruurd van Rooijen en Sander Maarleveld. 

Zij hebben beide dit traject als Programma Manager gerund. Sander vanuit Nederland en 

Ruurd ter plaatse in Yele.  
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2.2 Teach de Teacher 

 

Na het succesvol afronden van het schoolgebouw renovatieproject van de 5 basisscholen in 

Yele, hebben wij in samenwerking met de lokale schoolhoofden besloten om een 

vervolgtraject op het zetten. Om de kinderen een betere kans te geven in de toekomst zal de 

kwaliteit van het onderwijs moeten worden verhoogd. Dit kan gedaan worden door het 

verbeteren van het onderwijsmateriaal, maar ook door het verbeteren van de vaardigheden 

van de leraren (51 in totaal). Het meest optimale is om deze vaardigheden in hun huidige 

omgeving te verbeteren zonder onderbreking van het leerproces van de schoolkinderen. In 

samenwerking met EducAid, een gecertificeerd opleidingsinstituut in de UK, zijn wij een 

programma gestart om de kwaliteit van lesgeven op de 5 scholen in Yele te verbeteren. Eind 

Maart zal de overeenkomst met EducAid worden getekend en de verwachte startdatum zal in 

April zijn.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaid.org.uk/
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2.3 CBF Erkenning 

 

Op 28 Mei jongstleden is de Stichting Smarter Hospital door het Centraal Bureau 

Fondsverwerving (CBF) erkend. Onze stichting behoort hiermee tot de voortrekkers die zich 

vanaf 1 juli 2016 ‘erkend goed doel’ mogen noemen. 

  

Deze nieuwe erkenningsregeling zorgt ervoor dat er een eenduidige en door de sector breed 

gedragen erkenning ontstaat. Donateurs en andere belanghebbenden weten daardoor zeker dat 

erkende organisaties aan heldere spelregels voldoen, weten wat ze willen bereiken en daar 

open en begrijpelijk over communiceren. Ook andere partijen, zoals banken, loterijen en 

gemeenten, vragen steeds vaker om deze erkenning. Bovendien versterken de toetsing en het 

toezicht door het CBF het maatschappelijk vertrouwen in de sector als geheel. 

  

Op 1 juli 2016 heeft Erdi Huizenga namens onze stichting het certificaat officieel in 

ontvangst genomen op het Feest van (h)Erkenning in Amsterdam. 
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3. Organisatie 

3.1 Missie 

De Stichting Smarter Hospital is een gezamenlijk initiatief van bevriende medici en IBM 

medewerkers. 

In samenwerking met de Lion Heart Foundation en IBM Nederland heeft de Stichting 

Smarter Hospital zich tot doel gesteld: 

 

• Het verwerven van fondsen om het ziekenhuis Yele in Sierra Leone te voorzien van 

medicijnen en medische uitrustingen. 

• Het verbeteren van educatie mogelijkheden in Yele in Sierra Leone. 

• Het opzetten van computer educatie mogelijkheden voor scholen in Yele. 

 

 

 
 

3.2 Werkgebied 

Stichting Smarter Hospital is onder andere actief in het Afrikaanse Sierra Leone, dat qua 

oppervlakte net zo groot is als Nederland en België. Het land is door de VN uitgeroepen tot 

één van de landen met de slechtste leef condities. Alles moet opnieuw worden opgebouwd na 

een gruwelijke burgeroorlog 11 jaar geleden.  

 

Met name de medische voorzieningen zijn vooral in de landelijke gebieden erg slecht. 

Ziekenhuizen en andere medische voorzieningen zijn slecht bereikbaar, kwalitatief onder de 

maat en onderbemand. Mede door het gebrek aan goede elektriciteit voorzieningen is er een 

groot gebrek aan goede behandel- en diagnostisch-apparatuur. Daarnaast is er een groot 

tekort aan medicijnen van goede kwaliteit.   

 

Een groot gedeelte (60%) van de inwoners in Sierra Leone is analfabeet en ondanks dat het 

basisonderwijs gratis is, hebben de meeste ouders geen geld voor de aanschaf van 

schooluniformen en schoolbenodigdheden. 

 

De activiteiten van de Stichting Smarter Hospital in Sierra Leone richten zich op het dorp 

Yele waar zowel een ziekenhuis als diverse basis en middelbare scholen zijn gevestigd. Het 

dorp Yele bevindt zich in het Gbonkolenken Chiefdom in Tonkolili, één van de vijf armste 

districten in Sierra Leone. 

 

Stichting Smarter Hostpital verricht haar activiteiten ter ondersteuning van de millennium 

doelstellingen van de Verenigde Naties. De stichting Smarter Hospitaal focussed zich op de 

volgende doelstellingen:  

• Het bereiken van een universele basiseducatie 

• Het verminderen van kindersterfte 

• Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten 

• Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling 
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3.3 Bestuur en Stichting 

 
 

Het bestuur van de stichting bestaat uit; 

 

 

Bouke van der Voet  Voorzitter 

Nevenactiviteiten;  

IBM medewerker: TSM voor IBM West Africa 

 

Erdi Huizenga Chief Medical Officer 

Nevenactiviteiten; 

Tropenarts in het ziekenhuis in Yele  (SL) 

 

Gert Kroon   Penningmeester en Secretaris 

Nevenactiviteiten; 

Eigenaar en CEO PranaGEO en 

Eigenaar Bodrix 

 

 

De vrijwilligers in de stichting: 

 

Sander Maarleveld  Project Educatie verbetering  

 

Monique Lelijveld  Project Educatie verbetering 

 

 

Eind 2016 heeft Peter den Hertog besloten de website onderhoud activiteiten te stoppen, deze 

zijn overgenomen door Gert Kroon. 
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4. Publiciteit 
 

4.1 Website Stichting Smarter Hospital 

www.smarter-hospital.com en www.smarter-hospital.nl 

De website wordt gehost en onderhouden door Gert Kroon.  

 

4.2 Website Lion Heart Foundation  

http://www.lion-heart.nl/  

 

4.3 Website IBM 100 jaar 

Cash? Maybe. Sustainable healthcare and education? Definitely 

 
http://www-

03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/stories/november_2011_ss_netherlands.html 

 

4.4 Website onderweg Kerk Hoge Soeren 

http://www.pkn-apeldoorn.nl/onderwegkerk-hoog-soeren-weer-van-start-in-de-

zomermaanden/ 

 

4.5 Website Actions4School  
 

http://www.action4schools.gi/futureprojects/ 

  

http://www.smarter-hospital.com/
http://www.smarter-hospital.nl/
http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/stories/november_2011_ss_netherlands.html
http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/stories/november_2011_ss_netherlands.html
http://www.pkn-apeldoorn.nl/onderwegkerk-hoog-soeren-weer-van-start-in-de-zomermaanden/
http://www.pkn-apeldoorn.nl/onderwegkerk-hoog-soeren-weer-van-start-in-de-zomermaanden/
http://www.action4schools.gi/futureprojects/
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4.6 Externe contacten 

 
 

Smarter Hospital werkt samen met de volgende organisaties; 

 

IBM Nederland B.V. 

Stichting Smarter Hospital neemt deel aan de programma “On Demand Community” Het 

IBM's On Demand Community programma is een wereldwijd initiatief om medewerkers die 

zich inzetten voor een maatschappelijk doel, te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk. Het 

programma is gericht op onderwijs en not-for-profit organisaties, zoals peuterzalen, 

basisscholen en humanitaire stichtingen. Het Celebration of Services is een initiatief naar 

aanleiding van het 100 jarig bestaan van IBM en om vrijwilligerswerk extra te ondersteunen 

 

Lion Heart Foundation 

Werkt in Sierra Leone aan de ontwikkeling van duurzame gezondheidszorg, onderwijs, 

economische activiteiten en kennisoverdracht, met als doel de lokale bevolking en economie 

te helpen zichzelf verder te ontwikkelen. Onze missie is geslaagd als wij onszelf op den duur 

overbodig weten te maken 

 

Actions4school 

Deze stichting werkt mee aan de wederopbouw van Sierra Leone doet vele kleine lokale 

projecten voor de verbetering van infrastructuur en educatie faciliteiten.  

 

EducAid 

Een gecertificeerd opleidingsinstituut sinds 1995 in de UK, wat een programma levert lokaal 

in Sierra Leone door middel van het verbeteren van onderwijs via een “teach-de-teacher” 

aanpak.  
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5. Financieel jaaroverzicht 
Dit jaar is de Stichting Smarter Hospital CBF gecertificeerd en ons financieel jaaroverzicht is 

nu opgesteld conform de CBF Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. (Bedragen zijn in 

euro’s) 

 

 

5.1 Balans 

Per 31-12-2016 

 

Activa       Passiva 

Bestuur rekening      17.376,98   Bestemming fondsen        21.358,79 

Bestuur Spaarrekening      3.981,81    

   

 

Totaal       21.358,79            21.358,79 

      

Balans 
         31 december 2016 

Activa 

Immateriële vaste activa       0,00 

Materiële vaste activa        0,00 

Financiële vaste activa       0,00 

 

Voorraden 

Vorderingen en overlopende activa               277,53 

Effecten           0,00 

Liquide middelen          21.358,79 

 

Totaal            21.636,32 

 

PASSIVA        31 december 2016 

Reserves en fondsen 

Reserves             6.611,32 

Bestemmingsreserves        0,00 

Overige reserve        0,00 

 

Fondsen         

Bestemmingsfonds(en)         15.025,00 

 

Voorzieningen 

Langlopende schulden       0,00 

Kortlopende schulden        0,00 

 

Totaal            21.636,32



 

  

5.2 Baten en Lasten 

 

Baten:           

- Baten van particulieren:       25,00 

- Baten van bedrijven              1.800,00      

- Baten van loterijorganisaties         0,00 

- Baten van subsidies van overheden        0,00 

- Baten van verbonden (internationale) organisaties        0,00 

- Baten van andere organisaties zonder winststreven        13.200,00 

  ========+ 

Som van de geworven baten            15.025,00  

 

Baten als tegenprestatie voor de levering van 

- producten en/of diensten         0,00 

- Overige baten           2,41 

  ========+ 

Som van de baten             15.027,41 

 

Lasten:           

Besteed aan doelstellingen         

  

- Teach de Teacher Project        0,00 

- Certificatie van de Stichting               200,00 

-    

Wervingskosten 

- Kosten beheer en administratie             159,60 

- Activeren van bankpas, tijdelijk             277,53 

 ========+ 

Som van de lasten                637,13 

 

 

Saldo voor financiële baten en lasten 

- Saldo financiële baten en lasten        14.390,28 

-      

 

Bestemming saldo van baten en lasten:   

Toevoeging/onttrekking aan:          

- Overige reserve              390,28 

- Bestemmingsreserves                  0,00  

- Bestemmingsfonds         14.000,00 
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Redactie – Vormgeving - Fotografie    Stichtimg Smarter Hospital 

   

 

Stichting Smarter Hospital 

p/a Jesse Owenshof 62 

1034 WT Amsterdam 

Netherlands 

+9(0)5415147017 of  +31(0)6 533 61040 

info@smarter-hospital.com 

www.smarter-hospital.com 

 

BIC nr:    ABNANL2A 

IBAN/SEPA nr:   NL09ABNA0552434507 

 

KvK 52872912 

RSIN 850641111 

De Stichting Smarter Hospital heeft de ANBI en CBF-status. 

mailto:info@smarter-hospital.com
http://www.smarter-hospital.com/
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