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Bestuursverslag 
Referentie naar plaats van beschikbaarheid 
Het Bestuursverslag is ten kantore van Stichting Artsenhulp: medicamenten voor Oekraïne (hierna: de 
Stichting) beschikbaar. 
 
De Stichting is gevestigd aan de: 
Nassaulaan 25 
2011 PB Haarlem 
www.artsenhulpvooroekraine.nl 
 
 
 
  

http://www.artsenhulpvooroekraine.nl/


   

 

JAARREKENING 2022 
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Balans per 31 december 2022 
Activa 

([Na] voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2022   

2 maart 2022, 
oprichting 
stichting 

  € € € € 

Vlottende activa 
        

Nog te ontvangen donatie dec SV            
             75.000    

Voorraden                      0 
 

  - 

Liquide middelen 
        

Banksaldo 192.727   -   

    267.727   - 

     

Totaal 
  

267.727 
  

- 
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Passiva 

([Na] voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2022   

2 maart 2022, 
oprichting 
stichting 

  € € € € 

Eigen vermogen                                                

 
      

Bestemd resultaat 
56.295    

 

 56.295   - 

Voorzieningen 
 
Kosten afwikkeling Stichting 
 
Orders MEG                                                                                   

 

7.000 

              24.000 

   

 
 31.000   

Overlopende passiva 

  
    

Nog te betalen facturen MEG                    
             68.568    

Nog te ontvangen facturen MEG 111.864   -   

     

    180.432   - 

Totaal 
  

267.727 
  

- 
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Staat van baten en lasten over 2022 

  2022 2021 

  € € 

Ontvangen donaties in geld 1.328.443 - 

Nog te ontvangen donatie SV 75.000  

Ontvangen donaties in natura 0 - 

Totaal ontvangen donaties 1.403.443   

Ingekochte medicamenten -1.270.855 - 

Onkosten vrijwilligers -15.649  

Transportkosten -25.645  

Verzekeringskosten -801  

Dotatie voorziening -31.000  

Oprichtingskosten -1.174  

Bankkosten -2.024  

Totale lasten/besteding donaties -€1.347.148  

Saldo baten en lasten           56.295 - 

Resultaatbestemming                                                                                  

Bestemd resultaat 56.295  
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Algemene toelichting 

Naam rechtspersoon 
Stichting Artsenhulp: medicamenten voor 
Oekraïne 

Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Warmond 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 85664359 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting Artsenhulp, statutair gevestigd te Warmond bestaan voornamelijk uit het 
verlenen van hulp aan Oekraïne, mede door het verschaffen van medicamenten, alsmede het werven 
van financiële middelen voor de financiering daarvan. De doelstelling conform de statuten is als volgt 
geformuleerd. 
Artikel 2: 

De stichting heeft ten doel: 

1. het verzamelen, aankopen en ter plaatse ter beschikking stellen van essentiële medicatie en 
alles dat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt, alles voor de 
slachtoffers lijdende en de zich verdedigende bevolking van de oorlog in Oekraïne, alsmede het 
ontvangen van donaties en werven van financiële middelen voor de financiering van 
medicamenten zoals hiervoor genoemd. 

2. De stichting beoogt het algemeen nut. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Elke winst die de stichting maakt uit mogelijke 

(commerciële) activiteiten zal worden aangewend ten behoeve van het doel van de stichting.  
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
Voor niet-commerciële stichtingen zoals de onderhavige stichting geldt dat het jaarverslag niet 
overeenkomstig de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW hoeft te worden opgesteld. Wel geldt een 
administratieplicht en vereist de belastingdienst publicatie voor ANBI's. De jaarrekening is opgesteld 
volgens de publicatievereisten voor ANBI's van de belastingdienst. Naast deze jaarrekening is het 
standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen ingevuld. Stichting Artsenhulp voor Oekraïne 
kwalificeert als een grote ANBI. Het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen is als bijlage bij 
deze jaarrekening gevoegd. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor waardering activa 

Voorraden 
Voorraden wordt gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Deze lagere marktwaarde wordt 
bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 
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Toelichting op balans 
Nog te ontvangen donatie 

  

 
 
 

Voorraden 

  

  

  

  

 

Voorzieningen 

  31 dec 2022 

2 maart 2022, 
oprichting 
stichting 

  € € 

Voorziening afwikkeling Stichting 
    

Nakomende kosten warehouse Lviv, transport 5.000 - 

Kosten opheffing Stichting waaronder uitlooprisico verzekering 2.000  

MEG orders (medicamenten in bestelling) 24.000  

Totaal 31.000 - 

Stichting Vluchteling (SV) heeft donaties per kwartaal toegezegd. De donatie per kwartaal 
bedroeg €225.000. Over het laatste kwartaal is €150.000 ontvangen. Daardoor blijft 
€75.000 staan aan nog te ontvangen donaties van SV. 

Vlak na oprichting van de Stichting zijn er donaties in natura gedaan. Die bestonden uit 
medicamenten die niet meer werden gebruikt (overtollig). Deze medicamenten zijn 
allemaal aan Oekraine geschonken dan wel terug gestuurd naar de schenkende partij. Per 
jaar einde was er niets meer op voorraad. De schenkingen in natura zijn tegen een waarde 
van nihil opgenomen in de staat van baten en lasten omdat deze medicamenten geen 
(markt)waarde meer vertegenwoordigden. 

Per jaar einde waren er nog medicamenten in bestelling bij MEG waarvan de factuur in januari 
2023 wordt opgemaakt en de uitlevering in januari of februari plaatsvindt. De exacte omvang 
van de order is nog niet bekend. Daarom is hiervoor een voorziening opgenomen. 
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Overlopende passiva 

  31 dec 2022 

2 maart 2022, 
oprichting 
stichting 

  € € 

Nog te betalen facturen MEG                                                                                                                                                                                        68.568  

Nog te ontvangen facturen MEG 111.864 - 

Totaal 180.432 - 

De nog te betalen facturen MEG betreft een 11-tal facturen van bestellingen in november 2022. 
Bij het sluiten van de boeken bleken deze facturen nog open te staan. De facturen zijn op 16 
januari 2023 voldaan. 
 
De nog te ontvangen facturen van MEG betreft een 11-tal facturen van bestellingen in 2022 voor 
leveringen in januari en februari 2023. De facturen zijn in januari 2023 ontvangen (met 
factuurdatum december 2022) en inmiddels betaald (16 januari 2023). 



ARTSEN HULP 
voor Oekraïne 

Overige toelichtingen 

Bestuurders 

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen 

Het Bestuur krijgt voor haar werkzaamheden geen vergoeding voor haar werkzaamheden. 

Toekomst van de Stichting 

De activiteiten, als mede de rechten en verplichtingen gaan met ingang van 1 januari 2023 over naar 

Stichting Vluchteling. De Stichting houdt daarna op te bestaan. 

Ondertekening: 

Mw. 1. Schend 

Dhr. J. de Milliano 

Mw. 1. Toxopeus 

13 Geen accountantscontrole toegepast 
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Bijlage: standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 
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Standaardformulier 
publicatieplicht 
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer 
van Koophandel (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*) Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3

Bestuurslid 4

Bestuurslid 5

Overige informatie 
bestuur (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van alle baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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