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Voorwoord voorzitter 
 
Het jaar 2011 was het 28ste jaar in het bestaan van EARDROP. In die 28 jaar heeft onze Stichting 
bijgedragen aan het verbeteren van oorheelkundige zorg in Afrika. Aanvankelijk in Kenia opereren, 
daarna de focus op het opleiden van KNO-artsen en nu de laatste jaren steeds meer gericht op de 
opleiding van basisgezondheidswerkers in Kenia en Ethiopië.  
Hulp geven aan landen met een ontwikkelingsachterstand is veranderd van aanbodgericht naar vraag 
gestuurd. Onze hulp speelt nu in op de vragen en behoeften van oorheelkundige zorg in de regio. Het 
opleiden van de gezondheidswerkers in de eerste lijn is effectief doordat de oorheelkundige problemen 
in een vroeger stadium worden aangepakt en daardoor minder de kans krijgen zich te ontwikkelen tot 
een chronische ooraandoening met alle gevolgen van dien. 
Ook in de audiologische hulp richten wij ons steeds meer, samen met onze Afrikaanse partners, op 
eerdere diagnostiek en behandeling zodat de dove en slechthorende kinderen eerder in een 
revalidatieprogramma terecht kunnen komen met een grotere kans op een betere toekomst.  
Al dit werk komt tot stand door de inzet van onze vrijwilligers die de werkgroepen bemannen en 
anderszins actief zijn. 
Aan het eind van dit jaar hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Dick van Hof en ons 
bestuurslid Peter Spanhaak, die de pr en fundraising onder zijn hoede had. Beide heren hebben een 
grote bijdrage geleverd aan het brengen van goede continuïteit van EARDROP. Hun opvolgers, Tom 
Roos en Marjos Dorjee-Albersen, zullen begin 2012 hun taken overnemen. 
 
Ik dank namens het bestuur en onze doelgroep, de overwegend jonge patiënten met oorproblemen en 
slechthorendheid iedereen die in dit boekjaar heeft bijgedragen in het functioneren van EARDROP. 
En wij gaan door! 
 
 
 
Jan Antvelink, voorzitter EARDROP STICHTING 
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Verslag Bestuur 
 
Algemene informatie  
 
Statutaire naam   Eardrop Stichting 
Opgericht   25 november 1983 
Statutaire zetel    Amsterdam 
Rechtsvorm    Stichting 
 
 

A. verantwoordingsverklaring  

Het bestuur van de Eardrop Stichting onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en 
handelt overeenkomstig de daarin beschreven algemeen geldende principes: 

B. toezicht houden versus besturen/uitvoeren 

Een uitvloeisel van de toekenning van het CBF-keur is dat er een scheiding is aangebracht tussen 
enerzijds het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en het anderzijds daarop toezicht houden. Het 
bestuur heeft in overleg met het CBF gekozen voor een model waarbij het Dagelijks Bestuur toezicht 
zal houden op het door het Algemeen Bestuur vastgestelde (financiële) beleid.  

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris, zij zijn geen lid van een 
van de werkgroepen. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur en de 
voorzitters van de 3 werkgroepen, PR/Fundraising, Medisch-/Technisch Zaken en Audiologie. De 
uitvoering van het beleid gebeurt door de werkgroepen, de voorzitters van deze werkgroepen doen 
verslag en leggen verantwoording af van de uitvoering in het Algemeen Bestuur. 

 

C. optimale besteding van de middelen 

Door het vaststellen van de begroting en de daaruit voortvloeiende jaarplannen en deelbegrotingen, 
geeft het bestuur richting aan de doelstellingen van de stichting. 

Wij streven er naar om de middelen die ons door onze donateurs ter beschikking zijn gesteld zo 
optimaal mogelijk te besteden. Dat betekent dat we kritisch kijken naar de hoogte van de reis- en 
verblijfkosten van de teams die we uitzenden en inkoop van goederen die de teams ter plekke wensen 
te gebruiken. Aan de hand van de projectadministratie geven en houden de werkgroepen inzicht in hun 
kosten in vergelijking met het vooraf goedgekeurde budget. 

De beheer- en administratiekosten van Eardrop zijn zeer laag, mede omdat er alleen maar met 
vrijwilligers wordt gewerkt. Het percentage van deze kosten bedroeg in 2011 4,4% (ter vergelijking in 
2010 was dit 6,3%) 

 

D. relaties met belanghebbenden 

Eardrop streeft naar een goede relatie met al haar Nederlandse donateurs, sponsoren, instanties en 
vrijwilligers die zich voor Eardrop inzetten. Door middel van een nieuwsbrief die meerdere keren per 
jaar aan alle relaties wordt gezonden wordt over de diverse activiteiten (achtergrond) informatie 
verstrekt. De nieuwsbrieven zijn ook op de website terug te vinden, tezamen met meer strategische 
informatie. 

Ook dit jaar hebben ons geen klachten bereikt over de uitvoering  van onze werkzaamheden. 
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E. bestuursbeleid 

Eardrop zet zich sinds 1983 belangeloos in voor dove en slechthorende kinderen in Kenia. In Kenia is 
slechthorendheid bij kinderen een groot probleem. Slechthorendheid wordt daar vaak niet begrepen en 
uitgelegd als "achterlijkheid" waardoor de kinderen snel geïsoleerd raken en van hun toekomst 
beroofd. 

Statutair heeft Eardrop als doel “het verzorgen van onderwijs en opleidingen van keel-, neus- en 
oorartsen in opleiding, clinical officers, audiologen en leraren van dovenscholen in Kenia en 
omringende landen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn”. Hieraan wordt invulling gegeven door het uitzenden van operatie- en 
opleidingsteams naar Kenia en Ethiopië, en het uitzenden van onderwijsteams naar Kenia voor de het 
ondersteunen van dovenscholen en verstrekken van apparatuur om zodoende de 
levensomstandigheden van deze kinderen te verbeteren. 

Eardrop geeft reeds meer dan 25 jaar met succes invulling aan haar doelstellingen. In die jaren is er 
veel bereikt. Er zijn meer dan 5000 kinderen geopereerd, meer dan 50 Keniaanse KNO-artsen 
opgeleid, meer dan 4500 kinderen op dovenscholen zijn geholpen en onderwijzers op die scholen 
opgeleid. Daarnaast is veel apparatuur aangeschaft die in Kenia en recentelijk ook in Ethiopië wordt 
ingezet om ons doel te bereiken: een betere toekomst voor het armlastige slechthorende Afrikaanse 
kind. 

Om een verdere invulling te geven aan die doelstelling is in 2011 gestart met het samenwerken met de 
Keniaanse tak van AMREF. Gezamenlijk wordt invulling gegeven aan het zogenaamd outreach 
programma’s van AMREF, waarbij artsen en verpleegkundigen in die gebieden waar geen 
ziekenhuizen zijn “spreekuur” houden. Het KNO gedeelte is daarbij onderbelicht en wordt nu  
ingevuld door uitgezonden Nederlandse “Eardrop-artsen” en locale artsen en verpleegkundigen. 

Eardrop streeft er naar de optimale inzet van vrijwilligers in Nederland alsmede in Kenia en Ethiopië 
en dat op een integere wijze te laten plaatsen. De verantwoording van al haar activiteiten en 
aanwending van de ter beschikking gestelde middelen dient transparant te zijn en beschikbaar voor 
alle belanghebbenden. 

De administratie van onze donateurs en sponsoren en andere belanghebbenden wordt beheerd door 
Qualitative Management Support BV te Enschede.  

 

F. Bestuursmutaties per 1 januari 2012 

Begin 2012 hebben Dick van Hof en Peter Spanhaak, als penningmeester respectievelijk voorzitter van 
de werkgroep PR/Fundraising afscheid genomen en  hebben Tom Roos en Marjos Dorjee hun 
werkzaamheden overgenomen. 

 

De samenstelling bestuur/werkgroepen  per 31 december 2011 

Bestuur Stichting Operation Eardrop 

Dhr. J.B. Antvelink, voorzitter 
Dhr. D.H. van Hof, penningmeester 
Dhr. B.J.H.L. Brouwer, secretaris 
Dhr. G.J. Hordijk 
Dhr. F. Marinus 
Dhr. P. Spanhaak  
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Rooster van aftreden van het bestuur 
Naam    functie  (her)benoemd  jaar van aftreden 
J.B. Antvelink   voorzitter  2010    2013 
D.H. van Hof   penningmeester  2007    2011 
B.J.H.L. Brouwer  secretaris  2008    2012 
G.J. Hordijk   bestuurslid  1996    2011 
F. Marinus   bestuurslid  2010    2014 
P. Spanhaak    bestuurslid  2007    2011 
 
 
 
Werkgroep audiologische revalidatie 
Dhr. F. Marinus, voorzitter 
Mw. C. ter Huurne 
Dhr. M. Roos 
 
Werkgroep PR / fundraising 
Dhr. P. Spanhaak, voorzitter 
Dhr. A.J.T. Hissink 
Mw. N. Mostert 
Mw L. Tamarinof 
 
Werkgroep medisch- technisch zaken 
 
Dhr. G.J. Hordijk, voorzitter 
Dhr. C.F.G.M. Smit 
Dhr. M. van der Torn 
Dhr. D. Kupperman 
Dhr. G.F. Westerbeek 
 
 
G. public relations en fondsenwerving  
 
Het jaar 2011 was op het gebied van de fundraising een goed jaar. Onze gezamenlijke activiteiten op 
dit gebied genereerden een bedrag van € 110.084,-. 
Dit bedrag is afkomstig van een vijftigtal particulieren, bedrijven, stichtingen, verenigingen en 
serviceclubs. Bij deze willen wij onze sponsors van harte bedanken. 
De communicatie met onze ( potentiële ) sponsors en andere belangstellenden vond plaats op 
individuele basis, via onze website en door middel van twee fraai uitgevoerde nieuwsbrieven, waarin 
wij verslag deden van onze activiteiten. Wij prijzen ons gelukkig dat wij in 2011 de beschikking 
kregen over een promotiefilm, die via onze website is te zien. 
Eardrop bestaat uit vrijwilligers met verschillende maatschappelijke achtergrond en, die zich inzetten 
in het bestuur, in werkgroepen en in het veld. Al deze mensen werken onbezoldigd aan een betere 
toekomst voor dove en slechthorende kinderen Afrika. 
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H. medisch-technische zaken 
 
In 2011 zijn  9 medische teams naar Kenia en Ethiopië uitgezonden. In zowel Kenia als Ethiopië is 
gestart met het bezoeken van de nieuwe ziekenhuizen in Bushulo en Gambo (Ethiopië) en Nazareth en 
Mumias(Kenia), naast de programma's in Attat/Wolisso (drie maal) en Nairobi (twee maal) Het 
programma in het ziekenhuis te Eldoret kon in 2011 geen doorgang vinden wegens ernstige financiële 
problemen van deze instelling. 
Omdat meer en meer de nadruk komt te liggen op het opleiden van lokale professionals behoren de 
grote aantallen geopereerde patiënten  tot het verleden. Opleiden kost nu eenmaal tijd. In 2011 werden 
246 patiënten geopereerd, een aantal werd aan beide oren geopereerd. 
De opleiding van clinical officers/clinical nurses kreeg in 2011 verder gestalte door het starten van het 
programma in Nazareth en Mumias. Hier werd aan 47 professionals vaardigheids onderwijs gegeven. 
In Attat werd voor de medewerkers van de Health Centra een eerste cursus gegeven. 
De aangekondigde samenwerking met AMREF in Kenia is in 2011 van start gegaan in de vorm van de 
zogenaamde “outreachprogramma’s”. Dit is het programma van AMREF waarbij meerdere locale 
specialisten periodiek worden uitgezonden naar plaatsen waar deze zorg niet aanwezig is. Eardrop 
ondersteunt dit programma door deze locale artsen op te leiden en samen met hen te opereren in deze 
ziekenhuizen. 
 
Voor de benodigde toolkits werd in 2011 een ruime aanbesteding geplaatst. 
De werkgroep kwam in 2011 een 4 tal keren bijeen. De samenstelling van de werkgroep veranderde in 
2011 niet. 
 
 
I audiologische revalidatie 
 
In februari 2011 is de werkgroep Audiologische Revalidatie gestart met een pilot project “Early 
Intervention”. De meeste kinderen met een auditieve beperking kunnen in Kenia pas vanaf hun zesde 
jaar, maar vaak ook pas veel later op school terecht. Hierdoor gaat waardevolle tijd verloren, op 
school, maar door gebrek aan mogelijkheden van communicatie met het eigen gezin ook thuis.  
Samen met onze Keniaanse teamleden hebben we trainingen gegeven en intensieve zorg opgezet op 3 
units voor slechthorende kinderen in Nairobi en op de dovenschool in Mumias, in het Westen van 
Kenia. Voor dit pilot project hebben we bewust gekozen voor een “rural” en “urban” setting, omdat de 
mogelijkheden in beide situatie erg verschillend zijn.  In het project worden leerkrachten en ouders  
getraind en er worden lesmaterialen ontwikkeld die in het vervolgtraject gebruikt worden voor het 
opleiden en trainen van andere leerkrachten.  
Dit project is erg enthousiast ontvangen door de deelnemende scholen. Toch zien we ook een aantal 
beperkingen waaraan we in de komende tijd nog moeten gaan werken. Het doorbreken van oude 
(les)routines blijkt niet altijd eenvoudig en kost tijd. Ook de logistiek rondom hoortoestellen en het 
onderhoud daarvan zal nog beter moeten.  
 
 
Gesterkt door het enthousiasme van de ouders en deelnemende docenten hebben we het idee dat we op 
de goede weg zitten. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Impulsis. 
 
De groep van 7 Keniaanse experts waar Eardrop mee samenwerkt, heeft door onze trainingen een 
goede naam verworven. Ze worden dan ook veelvuldig ingezet bij activiteiten van het Ministerie van 
Onderwijs, Eardrop Kenia en andere NGO’s. De twee soundproof rooms die in 2011 in Mombasa en 
Kisumu gereed gekomen zijn hebben het werk van onze teamleden daar weer een extra 
kwaliteitsimpuls gegeven.  
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Ook dit jaar hebben we weer een groot aantal kinderen van hoortoestellen kunnen voorzien. Soms 
nieuwe, maar soms ook goede gebruikte toestellen. De door ons opgeleide technicus bij de Kenyan 
Society for Deaf Children  (KSDC) verricht uitstekend werk. Veel scholen en organisaties weten hem 
te vinden voor reparatie van hoorapparatuur. Verder wordt er regelmatig een beroep op hem gedaan 
voor het repareren of kalibreren van audiometers. Voor zover ons bekend  is hij de enige in de Oost-
Afrika regio die dit momenteel kan doen en die daarvoor ook de geschikte instrumenten heeft.  
Nicoline Mostert en Christine ter Huurne hebben in 2011 afscheid genomen van het Nederlandse 
team. Beiden hebben zich vele jaren verdienstelijk gemaakt voor onze werkgroep waarvoor we ze zeer 
erkentelijk zijn. Inmiddels hebben Betty Maas (gepensioneerd docent dovenonderwijs / 
spreekleerkracht) en Els Gelders (logopedist/audioloog) hun plaats in de werkgroep overgenomen. 
Hierdoor zijn we er van overtuigd dat ook de komende jaren de kwaliteit van ons werk gewaarborgd 
blijft.  
 
 
J. financieel 
 
De financiële positie van Eardrop kende een omslag ten opzichte van de voorgaande jaren: de reserves 
namen af. Conform de begroting is er meer uitgegeven aan de activiteiten, die vallen binnen de 
doelstelling, dan dat er inkomsten waren. Gezien de ruime en in het jonge verleden steeds toenemende 
financiële reserves  was er geen behoefte aan om nog meer bufferkapitaal op te bouwen. Dit loopt 
samen met een afnemende bereidheid om grote donaties aan Eardrop te schenken. Het teruglopen van 
het vermogen is evenwel in veel  mindere mate opgetreden dan begroot. Terwijl de inkomsten vrijwel 
uitkwamen op het begrootte bedrag van € 113.000,- vielen de uitgaven aan de doelstelling flink lager 
uit. De besteding hieraan kwam uit op € 137.000,- (begroot: € 215.000,-). Dit werd mede veroorzaakt 
door de annulering van een missie naar Kenia van het Medisch-technisch team en vertraging in de 
oplevering van een soundproof room.  Ten opzichte van het begrote verschil van -/- € 132.000 kwam 
het tekort uit op -/- € 39.000.  
De beheerskosten en kosten voor PR en fondsenwerving  waren samen met ca. € 16.000,- bijna 50% 
lager dan de begroting van € 30.000,-. 
De financiële middelen, die niet direct nodig zijn worden op deposito bij onze huisbankier Rabobank 
gezet. Door de lagere uitgaven nam het deposito navenant minder af en kwamen de rentebaten hoger 
uit dan begroot. 
 
 
Mede vanwege de resultaten in 2011 blijft de strategische reserve op niveau en is deze voldoende 
groot om de exploitatiekosten voor een vol  jaar  te dekken.    
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Ondertekening  Bestuur 

Amsterdam,  

 

Bestuur  

Dhr. J.B. Antvelink, voorzitter 
 

Dhr. G.J. Hordijk 

Dhr. B.J.H.L. Brouwer, secretaris 
 

Dhr. F. Marinus 

Dhr. Th.J.M. Roos, penningmeester Mw. M. Dorjee 
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Jaarrekening  
 

Balans per 31 december 2011 
       
        
     
(na resultaatbestemming)      
     31 december 2011 31 december 2010
ACTIVA     €  € 
        
VLOTTENDE ACTIVA    
      
Vorderingen en overlopende activa A                    13.276                           5.161  
      
Liquide middelen   B                  336.497                       398.808 
      
      

TOTAAL ACTIVA                    349.773                      403.969  

     
     
     
     
     
    31 december 2011 31 december 2010
    € € 
PASSIVA   
    
Reserves en fondsen   
Reserve     C
    * Continuïteitsreserve                    200.000                   200.000
    * Bestemmingsreserve  126.701                     165.707
     
     

KORTLOPENDE SCHULDEN D
                    23.072 
  

                       38.262 
 

      
        

TOTAAL PASSIVA                     349.773                       403.969  
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Staat van baten en lasten over 2011   
        
     Werkelijk 2011 Begroot 2011 Werkelijk 2010 
     € € € 
        
BATEN        
        
Baten uit eigen fondsenwerving  E    88.286 110.000 186.277 
Baten uit acties van 
derden   F    21.798 - - 
Overige baten   G      3.619     3.000     4.158 

        

Som der baten    113.703 113.000 190.435 
     
LASTEN    
     
Besteed aan doelstelling  H 137.008 215.000 131.526 
        
Kosten eigen fondsenwerving  I1   8.778 15.000   10.313 
        
Kosten beheer en administratie   I2   6.924 15.000   11.951 

        
Som der lasten    152.710 245.000           153.790 
     

Resultaat    -39.007 -132.000 36.645 

     
Resultaatbestemming 2011/2010   
Toevoeging/onttrekking aan:     

* Continuïteitsreserve   -39.007 - 36.645 
        

Totaal     -39.007 - 36.645 
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Toelichting behorende bij de jaarrekening 2011  
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling  
 
Algemeen 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  
 
Transacties in vreemde valuta 
Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de 
transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per 
balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers.  
 
Vergelijking met vorig jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
het voorgaand jaar.  
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover nodig is op de vorderingen 
een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis 
van een individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Reserves 
 
Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk 
tegenvallende opbrengsten.  
 
Bestemmingsreserve 
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft 
geen verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 
 
Grondslagen voor resultaatbepaling 
 
Baten uit eigen fondsenwerving 
 
Donaties en giften 
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen, met uitzondering van  
schriftelijke toezeggingen die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin deze toezegging 
wordt ontvangen. Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in 
Nederland. Gedurende het jaar 2011 heeft Eardrop Stichting geen donaties in natura ontvangen. 
 
Kostentoerekening  
Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie op basis van  
direct toerekenbare kosten en niet direct toerekenbare kosten.  
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Toelichting op de balans  
     
A. Vorderingen en overlopende activa     
      31 december 2011 31 december 2010
      € € 
Overige vorderingen en overlopende activa  13.276 5.161 

      13.276  5.161 

        

        
Overige vorderingen en overlopende activa    
      31 december 2011 31 december 2010
      € € 
        
Rente        4.509   4.159 
Vooruitbetaalde kosten                   8.767      752 
Overige vorderingen     -      250 

      13.276              5.161 

        
B. Liquide middelen      
      31 december 2011 31 december 2010
      € € 
Postbank          8.689  28.159 
Rabobank      327.808          370.649 

      336.497          398.808 

        
       
C. Reserves       
      31 december 2011 31 december 2010
      € € 
Continuïteitsreserve     200.000 200.000 
Bestemmingsreserve     126.701 165.707 

      326.701 365.707 
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Continuïteitsreserve      
De continuïteitsreserve wordt gevormd door de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te 
stellen dat Eardrop Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
  
  
Het verloop van deze posten is als volgt:  
      31 december 2011 31 december 2010
      € € 
Stand per 1 januari     200.000 200.000 
Resultaatbestemming     -39.007   36.645 

      160.993 236.645 
Vrijval naar bestemmingsreserve     39.007  -36.645 

Stand per 31 december    200.000 200.000 

        
Bestemmingsreserve      
Op de bestemmingsreserve berust geen verplichting. De bestemmingsreserve betreft een door het 
bestuur vastgelegde reserve ten behoeve van o.a. vervanging van de al wat oudere apparatuur die in 
Kenia wordt gebruikt. 
 
      31 december 2011 31 december 2010
      € € 
Stand per 1 januari     165.707 129.062 
Mutaties       -39.007   36.645 

Stand per 31 december     126.701 165.707 

        
        
        
D. Kortlopende schulden en overlopende passiva   
      31 december 2011 31 december 2010
      € € 
Projectverplichtingen Kenia      17.350 23.784 
Projectverplichtingen Ethiopië           360  7.326 
Accountantskosten         3.500   3.500 
Nog te betalen kosten eigen fondsenwerving      1.862   1.168 
Nog te betalen kosten beheer en administratie  -      395 
Restitutie donatie  -      800 
Nog te betalen kosten Operations Eardrop Kenia   -   1.289 

       23.072 38.262 

        
Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar 
verantwoord.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
   
Baten        
        
E. Baten uit eigen fondsenwerving     
     Werkelijk 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2010 
     € € € 
        
Collecten     -     -   -       

Donaties en giften     72.786   90.000     170.252 

Subsidies     - - - 
Sponsoring    -    5.000 - 
Verkoop van goederen    - -        1.000 
Overige baten uit eigenfondsenwerving (natura) 15.500   15.000      15.025 

     88.286 110.000    186.277 

        
F. Baten uit acties van derden       
    Werkelijk 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2010 
    € € € 

Impulsis                 21.798              -                  - 

       
G. Overige baten       
     Werkelijk 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2010 
     € € € 
Rente baten     4.693 3.000 4.946 

Kosten van beleggingen                  -1.074 -   -788 

Overige baten    - -      - 

     3.619 3.000 4.158 

        
H. Besteed aan doelstelling       
     Werkelijk 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2010 
     € € € 
Besteed aan de doelstelling audiologische   42.076 50.000 45.206 
revalidatie       
Besteed aan de doelstelling medisch-  47.011 75.000 75.636 
technische zaken       
Besteed aan de doelstelling    10.000 10.000 10.684 
Operation Eardrop Kenia      
Besteed aan bijzonder project Medisch        
Technisch AMREF                      7.921 20.000 - 
Besteed aan bijzonder project        
Soundproof Rooms     30.000 60.000 - 
        

     137.008 215.000 131.526 
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Bestedingspercentage      
Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de (doelstellingen) en in relatie met de totale  
baten procentueel weergegeven voor de jaren:     
        
     Werkelijk 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2010 
Totaal bestedingen    137.008 215.000 131.526 
Totaal baten    113.704 113.000 190.436 
Bestedingspercentage   120,50% 190,26% 69,07% 
        
        
        
I. Werving baten       
        
I1 Kosten eigen fondsenwerving   Werkelijk 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2010 
     € € € 
Kosten PR    8.778 15.000 10.313 

     8.778 15.000 10.313 

        
        
Kostenpercentage fondsenwerving      
Onderstaand is de verhouding van de totale kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten procentueel  
weergegeven voor de jaren:       
        
     Werkelijk 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2010 
Kosten eigen fondsenwerving        8.778   15.000   10.313 
Baten eigen fondsenwerving     88.286 110.000 186.277 
Kostenpercentage fondsenwerving     9,94%   13,64%   5,54% 
        
        
        
I2 Kosten beheer en administratie      
     Werkelijk 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2010 
     € € € 
Secretariaatskosten         753 -      687 
Overige algemene kosten      6.171 - 11.264 

       6.924 15.000 11.951 

        
Bij de toerekening van kosten beheer en administratie wordt een consistente methodiek gehanteerd ten 
opzichte van het boekjaar 2010. Alle kantoor en algemene kosten die niet direct toerekenbaar zijn aan 
de doelstelling of het werven van baten, zijn verantwoord als kosten beheer en administratie. 
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Personeelsbestand 
Er zijn geen personeelsleden in dienst van Eardrop Stichting 
 
Bezoldiging van het Bestuur 
Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.  
Aan de bestuurders zijn geen bedragen aan leningen, voorschotten, of garanties verstrekt.  
 
Amsterdam,  13 augustus 2012 
 
Bestuur 
Dhr. J.B. Antvelink, voorzitter 
Dhr. B.J.H.L. Brouwer, secretaris 
Dhr. Th. J. M . Roos, penningmeester 
Dhr. G.J. Hordijk 
Dhr. F. Marinus 
Mw. M. Dorjee 
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Overige gegevens 
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Bijlage 1: Samenstelling van het bestuur  
 
Bestuur van Eardrop Stichting bij ondertekenen jaarverslag 
 
 
Samenstelling 
Dhr. J.B. Antvelink, voorzitter 
Dhr. B.J.H.L. Brouwer, secretaris 
Dhr. Th. J. M. Roos, penningmeester 
Dhr. G.J. Hordijk 
Dhr. F. Marinus 
Mw. M. Dorjee 
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Bijlage 2: Begroting boekjaar 2012 
    
      
BATEN     € € 
      
Baten uit eigen fondsenwerving   
Donaties en giften                        40.000  
Subsidies                               - 
Sponsoring    - 
Overige baten uit eigen fondsenwerving                      10.000  

      
Baten uit eigen fondsenwerving                      50.000  
Baten uit beleggingen                        3.000  

      
Som der baten                      53.000  
      
LASTEN     
      
Besteed aan doelstellingen    
Doelstelling                      157.000  
      
Werving baten     
Kosten eigen fondsenwerving                       10.000  
      
Beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie                       15.000  

Som der lasten                       182.000  
       

Resultaat                     -129.000 
 
 
 
Toelichting op de begroting boekjaar 2012 
 
Baten uit eigen fondsenwerving 
Gezien het wegvallen van incidentele donaties en vanwege het hoge niveau van het eigen vermogen 
van de stichting is de verwachting, dat het totaal aan baten substantieel lager uitvalt dan in de 
voorgaande jaren. 
 
Besteed aan doelstellingen 
 
Kosten Medisch Technisch Team    € 82.000 
         
Het MT zal vijf teams naar Kenia en drie teams naar Ethiopië sturen. Inbegrepen zijn reis- en 
verblijfkosten van de  teamleden, kosten voor vervanging instrumenten, reparatiekosten voor 
instrumenten en liggelden van de te behandelen patiënten. Tevens zijn opgenomen de licentie- en 
verzekeringskosten van de teamleden.  
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In de bovengenoemde activiteiten  zijn twee teams begrepen, die in samenwerking met AMREF 
een trainingsprogramma uitvoeren. 
In de kosten zijn ook zijn inbegrepen het begeleiden van de inrichting van twee nieuwe ziekenhuizen 
in Ethiopië.  
 
 
Kosten Audiologisch Team     € 65.000 
 
Het AT zal vier opleidingsteams naar Kenia sturen, inbegrepen zijn reis- en verblijfkosten van de  
teamleden, de aan te schaffen spraak audiometrie materialen en instructie apparatuur. Tevens zal een 
financiële ondersteuning aan 5 audiologische centra worden gegeven van € 2.000. 
De totale kosten van bovenstaande activiteiten zijn begroot op  € 50.000. Naast deze activiteiten  is in 
de begroting € 15.000  opgenomen voor het bouwen van audiologische ruimte bij de school van 
Kigunda (Tania School). 
 
Kosten voor ondersteuning OEK    € 10.000 
Door Eardrop Stichting wordt een financiële ondersteuning gegeven voor het uitvoeren van hun 
outreach programma.  
 
Werving baten                             € 10.000 
Deze kosten bestaan uit PR kosten en overige kosten die worden gemaakt ten behoeve van eigen 
fondsenwerving. Hierin zijn ook de kosten begrepen voor het organiseren van het Eardrop 
golftournooi. 
 
Kosten beheer en administratie    € 15.000 
Deze kosten bestaan naast kosten voor aansprakelijkheidsverzekering, juridische advieskosten en 
administratiekosten uit reis en verblijfkosten naar Kenia van bestuursleden voor besprekingen met 
onze counterpart.  
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Bijlage 3: Algemene informatie  
 
      
Algemeen     
      
Statutaire naam    Eardrop Stichting 
Opgericht     25 november 1983 
Statutaire zetel    Amsterdam 
Vestigingsplaats    Apeldoorn 
Rechtsvorm    Stichting  
Inschrijving Kamer van Koophandel  
Amsterdam onder nummer   41039567 
      
Adresgegevens     
Deventerstraat 29     
7311 LT APELDOORN    
Telefoon     0031 (0)6 20639930 
Fax     0031 (0)34 1425528 
Rabobank (Apeldoorn)   37.67.55.962 
Postbank giro    372 
BTW nummer    816080793.B.01 
Internet     www.eardrop.nl 
E-mail     info@eardrop.nl 
 


