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Onze stichting mag het ANBI-logo gebruiken. Dat houdt in dat uw
donatie onder bepaalde voorwaarden op uw belastbaar inkomen in
mindering kan worden gebracht.
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Voorwoord
2015 was een jaar om met tevredenheid op terug te kijken, al kende het ook een teleurstelling.
Tevredenheid omdat sponsors en donateurs hun vertrouwen getoond hebben in het werk van Stichting
Op Gelijke Voet, dat wordt gepraktiseerd in het kleine land Congo-Brazzaville.
Aanvankelijk was het doel van onze stichting om kinderen te helpen die getroffen waren door polio.
Gelukkig hebben zich sinds 2002 geen nieuwe poliogevallen in Congo-Brazzaville voorgedaan. Daarom
is de inzet van Stichting Op Gelijke Voet nu gericht op het verrichten van orthopedische operaties en
hulp aan kinderen met beperkingen van neurologische aard. Die laatste groep betreft vooral kinderen
met beperkingen ten gevolge van problemen tijdens de geboorte.
Tevredenheid omdat onze neurologische equipe in najaar 2015 zes weken in het land kon verblijven en
in totaal 133 kinderen heeft gezien. Helaas kunnen deze kinderen niet genezen. Het doel is om ze met
hulpmiddelen betere leefomstandigheden te bieden. Nog belangrijker is dat door onze deskundige
vrijwilligers een onderwijsplan wordt gerealiseerd om lokale paramedici te scholen in nieuwe
methoden. Uiteindelijk doel is dat onze stichting zich hiermee in tien jaar overbodig zal maken.
Doelstelling in 2016 is om twee neurologische equipes uit te zenden.

Teleurstelling omdat onze orthopedische equipe – na alle voorbereidingen – op
het laatste moment niet kon vertrekken. Instabiliteit in het land maakte het
afreizen onmogelijk. De uitgestelde missie hopen wij in voorjaar 2016 te
realiseren, met een vervolg in de maand oktober.
Wij concluderen dat nog veel nuttig werk in Congo-Brazzaville te doen is en dat
ons einddoel nog niet is bereikt. In 2015 konden wel goede stappen worden gezet,
vooral met betrekking tot de opleiding van lokale paramedici.
Vanaf deze plaats spreek ik de wens uit ons werk te mogen voortzetten en dank
alle vrijwilligers en sponsoren van Stichting Op Gelijke Voet ieder voor zijn of haar
bijdrage.
Leendert S t r u ij s
Voorzitter

Tevredenheid ook omdat gesprekken met de Congolese overheid leiden tot een intensieve aanpak om
ons Willem Struijs Centrum in Brazzaville (officiële naam Centre National d´Appareillage Orthopédique
Brazzaville Willem Struijs) een commerciëlere uitstraling te geven. Er zijn teveel mensen in CongoBrazzaville die de hulp van het centrum – dat wij in 1997 hebben gebouwd – ontberen, omdat ze het
niet kennen. De directievoering zal hiertoe worden aangepast. In 2015 is met de vergroting van het
centrum een aanvang gemaakt. Een uitbouw, met daarbij ook een nieuwe etage, zal plaats bieden aan
een modern fysiotherapiecentrum.

Congo-Brazzaville is een klein land in West-Afrika. Het land heeft
ongeveer 4 miljoen inwoners, waarvan bijna 20.000 personen met
een beperking van de ‘onderste extremiteiten’ (benen en voeten).
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Op Gelijke Voet
Stichting Op Gelijke Voet heeft als doel:

Hoe ziet de organisatie van Stichting Op Gelijke Voet eruit?

Hulp bieden aan kinderen tot en met 16 jaar met beperkingen van orthopedische als ook van
neurologische aard, door:
•
zenden van equipes met medische en paramedische specialisten voor de verrichting
van orthopedische operaties en de zorgverlening ter verbetering van
leefomstandigheden;
•
toezien op nazorg; voorzien in fysio- en ergotherapie;
•
verstrekken van orthopedische hulpmiddelen en instrumenten aan kinderen met
beperkingen van neurologische aard;
•
kennisoverdracht aan lokale (para-)medici;
•
inrichten van instrumentmakerijen, orthopedische werkplaatsen en oefencentra
voor fysiotherapie, inclusief speeltuintjes.
Het werkgebied van de stichting strekt zich uit over de daarvoor in aanmerking komende
ontwikkelingslanden. De stichting richt zich nu op Congo-Brazzaville. Daar kunnen in de
toekomst landen bij of voor in de plaats komen.

Onze 3 principes:
1. Wij zoeken samenwerking met lokale partijen voor een blijvend rendement.
Wij zien ons zelf meer en meer als aanjager van lokale initiatieven. Stichting Op Gelijke Voet
wordt in Congo-Brazzaville vertegenwoordigd door de Fondation Sur un Pied d’Égalité (SUPE).
Deze stichting heeft een lokaal bestuur en onderhoudt de contacten met de lokale overheid en
de ziekenhuizen waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten. Dit garandeert
continuïteit en daarmee ‘best value for money’.
2. Wij houden onze overheadkosten laag.
In 2015 ging 90,3 % van de inkomsten naar onze projecten in Congo-Brazzaville. (In 2014:
99,3%.) Om de continuïteit van ons werk te borgen hebben we eind 2014 besloten met een
professionele fondsenwerver te gaan werken. De afhankelijkheid van ons eigen netwerk voor
fondsen nam daardoor af. Wij streven er naar om de kosten van fondsenwerving onder de 10%
te houden. Hiermee blijven we ruim beneden de 25% die het CBF als grens stelt.
3. Wij koppelen zo snel en direct mogelijk terug waar uw geld naartoe is gegaan.
Naast informatie op onze internetsite stichtingopgelijkevoet.nl en onze facebookpagina brengen
wij nieuwsbrieven uit om u te informeren. Ook werken wij aan de opzet van een
monitoringsysteem om de nazorg van ‘onze’ kinderen te volgen.

De organisatie in Nederland is als volgt opgezet:
Het bestuur
In 2015 heeft een wisseling van bestuursleden plaatsgevonden. Het bestuur van Stichting
Op Gelijke Voet bestaat uit zeven personen, ieder met een specifieke taak en
verantwoordelijkheid.
•Leendert Struijs – voorzitter
•Wilko Brink – penningmeester
•Getty Datema – secretaris
•Marie- Françoise van der Does – lid
•Marjo ten Kate – lid
•John Rutten – lid
•Menno Coehoorn – lid
Vrijwilligers
Stichting Op Gelijke Voet kan haar werkzaamheden verrichten dankzij de belangeloze inzet
van een groep van 23 vrijwilligers, bestaande uit orthopedische chirurgen,
revalidatieartsen, operatieassistenten, gipsmeesters, zaalverpleegkundigen, fysio- en
ergotherapeuten, technisch schoenspecialisten en dergelijke.
Voor elk taakgebied benaderen wij vrijwilligers om met ons mee te werken. Wij zoeken
momenteel naar een graficus die ons ondersteunt bij de samenstelling en verzending van
onze periodieke nieuwsbrieven.
Alle betrokkenen zetten zich vrijwillig in. Bestuursleden zijn voor onbepaalde periode
benoemd.
Bestuur in Congo-Brazzaville
In Congo-Brazzaville werken we via onze zusterstichting Fondation Sur Un Pied d’Égalité.
Het bestuur bestaat uit:
Ghislain Louppe, voorzitter
Guy Lovic Kinkonzi, penningmeester
Constance Louhambanou, secretaris
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Kerngetallen
De bestuursleden van Fondation Sur Un Pied d’Égalité dragen op zowel logistiek als
financieel vlak zorg voor de opvolging van onze projecten. Alle drie lijden ze dagelijks aan de
gevolgen van polio en ze zijn bijzonder gemotiveerd.

Ghislain Louppe heeft als voorzitter gezorgd voor goede contacten tussen het Ministerie van
Sociale Zaken en Familie en onze stichting, met als gevolg dat het ministerie participeert in
onze projecten. Dit kan zowel financieel zijn of in de vorm van diensten (vervoer, onderdak).
Fondation Sur Un Pied d’Égalité is in 2008 opgericht en heeft een officiële status. Daarmee is
bereikt dat dagelijkse controle wordt uitgeoefend op de voortgang van de projecten en dat
donaties op de juiste wijze worden besteed.

Kerngetallen
Eigen fondsenwerving
Organisatiekosten als % eigen
fondsenwerving *)

2011

2012

2013

2014

2015

28.331

27.436

106.54
0

59.754

168.11
4

0,2%

4,6%

0,8%

0,7%

9,7%

183

32.019

52.672

4.725

13.532

12.284

17.571

15.722

16.180

19.046

4.573

3.740

5.802

2.461

1.296

-

9.260

21.921

9.933

17.794

Structurele hulp
Materialen
Uitvoeringskosten CB
Opleidingen
Kosten equipe

*) Onze organisatiekosten zijn in 2015 gestegen omdat wij, om de continuïteit van ons werk te
borgen, eind 2014 besloten met een professionele fondsenwerver te gaan werken. De
afhankelijkheid van ons eigen netwerk voor fondsen nam daardoor af, maar onze uitgaven voor
fondsenwerving namen toe. In 2015 is € 16.287 aan eigen fondsenwerving besteed, dat is 9,7%
(2014: 0,7%). Wij streven ernaar om de kosten van fondsenwerving onder de 10% te houden.
Hiermee blijven we ruim beneden de 25% die het CBF als grens stelt.

Ghislain Louppe (rechts) met de minister van Sociale Zaken en Familie
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Projecten
Orthopedisch operatieproject
Na een voorbereiding van twee jaar is Stichting Op Gelijke Voet in 2012 begonnen met het
uitvoeren van orthopedische operaties. Nadat in het eerste jaar 41 kinderen zijn geopereerd,
zijn daar in de volgende jaren vele operaties bijgekomen. Vooral de zogenaamde klompvoeten,
die in Afrika acht maal meer voorkomen dan in Nederland, zijn vaak behandeld.
In 2016 worden de interventies uitgevoerd in het hospitaal Talangaï. Dit ziekenhuis is in 2014
volledig verbouwd en voldoet nu aan de hoge eisen die wij stellen.

Hulpproject voor kinderen met beperkingen van neurologische aard
Onze equipe heeft zich de afgelopen tientallen jaren bezig gehouden met hulp aan kinderen
die door poliomyelitis getroffen werden. Gelukkig is in Congo-Brazzaville sinds 2002 geen
nieuwe poliopatiënt gemeld. In samenwerking met het Congolese ministerie heeft onze equipe
in 2014 de steden Pointe-Noire en Brazzaville bezocht en daar een eerste hulpproject
uitgevoerd voor heel jonge kinderen met neurologische aandoeningen. Het doel is om de
kinderen een beter bestaan te bieden door het aanleren van beter liggen, staan en lopen. Ook
aan het (leren) spreken wordt aandacht geschonken. In 2015 heeft onze stichting negen
soorten speciaal vervaardigde meubeltjes geleverd. Hiermede is voor het merendeel van de
verkeerde houdingen een corrigerende stoel beschikbaar gekomen. In 2015 is verder gewerkt
om deze kinderen samen te brengen in schoolklasjes. Nu worden de kinderen veelal
verscholen gehouden, omdat sommigen ouders menen dat de kinderen behekst zijn. Met
opzet is onze equipe begonnen met hulp aan heel jonge kinderen, omdat de verwachting is dat
deze kinderen tien jaar of langer begeleid moeten worden.
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Samenwerking
Wij werken samen met:

Zcene is gespecialiseerd in innovatieve audiovisuele concepten en verzorgt onze
promotiefilm.

KEES HAGENDIJK | TEKSTPRODUCTIES
Kees Hagendijk helpt ons om de kwaliteit van onze schriftelijke communicatie op een hoger
plan te brengen en te houden.

Bloemendaal Ruigrok treedt geheel belangeloos op als onze externe accountant.
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Doelen en realisatie
Doelen 2016

Realisatie van onze doelen 2015
Doelstelling voor 2015

Realisatie in 2015

1.

Uitzending van 2 equipes voor
uitvoering van orthopedische
interventies.

Door instabiliteit in Congo-Brazzaville
konden de equipes niet vertrekken en zijn
de geplande activiteiten doorgeschoven
naar 2016.

2.

Uitzending van 2 equipes voor
vervolgbehandelingen van
kinderen met beperkingen van
neurologische aard.

Door instabiliteit in Congo-Brazzaville kon
de voorjaarsequipe niet vertrekken. De
najaarsequipe is extra lang in het land
werkzaam gebleven. Zodoende kon de
aanvankelijke planning toch worden
gerealiseerd.

3.

Realiseren van inrichten van een
orthopedisch schoenatelier in
het Willem Struijs Centrum en
realiseren van de uitbouw van
het centrum.

De machines voor de inrichting van het
orthopedisch schoenatelier zijn
aangekomen en geïnstalleerd.

4.

Afstuderen van een Congolese
arts tot orthopedische chirurg,
dr. Fleur Kaya.

Dr. Fleur Kaya is in september 2015
afgestudeerd en is nu onze Congolese
partner, die de voorselectie van
orthopedische patiënten verzorgt.

5.

In samenwerking met de
Congolese overheid komen tot
een meldingsplicht voor
vroedvrouwen als kinderen met
klompvoeten worden geboren.

Besprekingen met het verantwoordelijke
ministerie zijn gevoerd, maar de
meldingsplicht is nog geen feit.

6.

Opzetten van een medisch team
voor nazorg 6 weken na
operatie.

De nazorg is in handen van Congolese
paramedici onder leiding van dr. Kaya.

1.

Uitzending van 2 equipes voor uitvoering van orthopedische
interventies.

2.

Uitzending van 2 equipes voor uitvoering van kennisoverdracht aan
lokale paramedici, ter verbetering van hulp aan kinderen met
beperking van neurologische aard.

3.

Verstrekking van orthopedische hulpmiddelen.

4.

Verstrekking van hulpmiddelen om levensomstandigheden van
kinderen met neurologische beperkingen te verbeteren.

5.

In samenwerking met de Congolese overheid komen tot een
meldingsplicht voor vroedvrouwen als kinderen met klompvoeten
worden geboren.

6.

In samenwerking met de overheid training van medische werkers,
ter voorkoming van onjuiste geplaatste vaccinaties.

Dr. Fleur Kaya aan het werk
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Begroting
Realiteit 2015
Donaties

Interest

Begroting 2015

Begroting 2016

168.114

35.000

100.000

481

450

800

168.595

35.450

Orthopedie (2 equipes)

15.885

20,000

70.000

Neurologie (2 equipes)

15.699

14.500

26.000

0

0

30.000

19.046

15.132

16.000

Inrichting Willem Struijs Centrum

0

0

15.000

Management Willem Struijs Centrum

0

0

20.000

2,229

1.000

5.000

15.643

0

6.000

712

568

1.000

3 speeltuinen
Uitvoeringskosten in CongoBrazzaville

Marketing
Commissie fondsenwerving
Kantoorkosten

Te Kort / Overschot

Toelichting op begroting
100.800
Hoewel wij in 2015 meer donaties hebben
ontvangen dan begroot, houden wij in onze
begroting 2016 voorzichtigheidshalve
rekening met een terugval.
De samenwerking met een professionele
fondsenwerver heeft vruchten afgeworpen.
Onze donaties zijn sterk gestegen. Omdat de
fondsenwerver wordt beloond met een
succesfee zijn de kosten van de
fondsenwerving gestegen.
Wij streven er naar om in 2016 twee
orthopedische equipes en twee
neurologische equipes uit te zenden. Voor
2015 was dit ook zo begroot, maar door
lokale omstandigheden werd deze
doelstelling niet volledig gerealiseerd.

69.213

51.200

189.000

99.382

-15.750

-88.200
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Jaarrekening
Balans per ultimo in €

2015

Staat van baten en lasten in €

2014

2015

2014

FONDSENWERVING

ACTIVA
Liquide middelen en beleggingen

168.587

69.205

Totaal

168.587

69.205

Baten uit eigen fondsenwerving
- Giften en schenkingen

168.114

59.754

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

168.114

59.754

- Uitvoeringskosten eigen organisatie

16.287

438

Totaal kosten eigen fondsenwerving

16.287

438

9,7%

0,7%

151.827

59.316

481

530

152.308

59.846

1.260

4561

- Materialen

13.532

4.725

- Uitvoeringskosten organisatie in Congo-Brazzaville

19.046

16.180

1.296

2.461

- Equipekosten

17.794

9.933

Totaal besteed

52.928

37.860

Overschot

99.382

21.986

Overschot toegevoegd aan eigen vermogen

99.382

21.986

Kosten eigen fondsenwerving
PASSIVA
Bestemmingsreserve

126.000

0

Continuiteitsreserve

15.000

15.000

(in % van baten uit eigen fondsenwerving)

Vrij besteedbaar eigen vermogen

27.587

54.205

Resultaat eigen fondsenwerving

168.587

69.205

Resultaat beleggingen

Totaal

Totaal beschikbaar voor doelstelling
BESTEDINGEN
Voorbereiding en coördinatie vanuit NL
Structurele hulp

- Opleidingskosten
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Toelichting
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Het jaarverslag 2015 is ingericht volgens de 'Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen'. Deze richtlijn bevat vormvereisten voor de balans en de staat van baten en lasten,
opdat drie essentiële vragen worden beantwoord:




Welk deel van de giften blijft over voor het goede doel?
Wordt het geld wel besteed?
Wordt het geld daadwerkelijk besteed aan het goede doel?

Staat van baten en lasten
In 2015 is € 168.114 uit eigen fondsenwerving ontvangen tegen € 59.316 in 2014 en €
105.721 in 2013. Deze stijging houdt verband met de inzet van een professionele
fondsenwerver. Om de continuïteit van ons werk te borgen heeft het bestuur in 2014
besloten om met een professionele fondsenwerver te werken. De afhankelijkheid van ons
eigen netwerk voor fondsen nam daardoor af, maar het heeft wel een verhoging van onze
uitgaven voor fondsenwerving met zich meegebracht. In 2015 is € 16.287 aan eigen
fondsenwerving besteed, 9,7% (2014: 0,7%). Wij streven ernaar om de kosten van
fondsenwerving onder de 10% te houden. Hiermee blijven we ruim beneden de 25% die het
CBF als grens stelt.

De jaarrekening is op kasbasis opgemaakt. Alle bedragen zijn weergegeven in euro's.
Balans
Onze bezittingen zijn in 2015 sterk toegenomen, omdat drie geplande reizen niet zijn
doorgegaan. Door lagere olie-inkomsten kon de Congolese overheid niet conform afspraak
bijdragen en bovendien was voor Congo-Brazzaville een negatief reisadvies afgegeven. Per ultimo
2015 bezat de stichting € 168.587 tegen € 69.205 ultimo 2014. Het bezit bestaat geheel uit
spaargelden en liquide middelen in rekening courant.

In 2015 is in totaal € 52.928 besteed (2014: € 37.860). Het bedrag bestaat uit uitgaven die in
het kader van ons operatie- en opleidingsproject zijn gedaan.In totaal is € 17.794 uitgegeven
aan reis- en verblijfkosten. Aan de voor ons operatieproject benodigde materialen en
hulpmiddelen is € 13.532 uitgegeven. Verder wordt een maandelijkse bijdrage aan de lokale
stichting Fondation Sur un Pied d’Égalité in Congo-Brazzaville overgemaakt. Aan de
ondersteuning van de lokale stichting in Congo-Brazzaville, respectievelijk ter voorbereiding
van onze geplande activiteiten is in 2015 € 19.046 uitgegeven. Ook in dit bedrag begrepen
zijn de kosten van een training van de voorzitter van de Congolese stichting in Nederland.

Wij hebben, rekening houdend met de doelstelling van onze sponsoren en de voorgenomen
projecten een onderscheid aangebracht in de bestemming naar orthopedische en neurologische
projecten.

Het overschot van € 99.382 (het verschil tussen de baten en de lasten) is toegevoegd aan het
eigen vermogen. In 2014 hadden wij een overschot van € 21.986.

Eigen vermogen in €

2015

Bestemmingsreserve orthopedische projecten

70.000

Bestemmingsreserve neurologische projecten

56.000

Totaal Bestemmingsreserve

2014

126.000

Continuiteitsreserve

15.000

15.000

Vrij besteedbaar eigen vermogen

27.587

54.205

168.587

69.205

Totaal
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