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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.



Voorwoord 3
In 2017 hebben de orthopedische en neurologische teams die wij uitzonden 219 consultaties verricht, 
101 kinderen zijn geopereerd en 35 kinderen zijn geholpen met de zogenaamde Ponseti-methode.
Ik zou wensen dat u kon meemaken hoe blij ouders en kinderen zijn met onze medische interventie. 
Ook hebben onze medische vrijwilligers veel tijd aan kennisoverdracht aan de Congolese 
professionals kunnen besteden.

In Congo-Brazzaville leeft vijftig procent van de bevolking onder de welstandsgrens. Nu het land in 
een economische recessie is terechtgekomen, is de situatie voor velen nog nijpender geworden. 
Vanwege achterstallige salarissen hebben artsen maandenland gestaakt. Het aantal kinderen dat 
onze teams kreeg ‘aangeboden’ is hierdoor sterk toegenomen. Vanwege de groeiende achterstand in 
medische hulp in Afrika voelen wij ons geroepen de activiteiten in 2018 uit te breiden. Congo-
Brazzaville is een land met heel veel jonge kinderen, helaas ook velen met bewegingsbeperkingen 
van orthopedische aard. Klompvoeten en extreme X-benen voeren daarbij de boventoon.

Een andere groep voor wie het in Afrika aan zorg ontbreekt zijn kinderen met hersenaandoeningen, 
veelal ontstaan tijdens de geboorte. Rond deze kinderen met een beperking bestaan sociale 
vooroordelen: zij zouden behekst kunnen zijn en daardoor levensgevaarlijk voor anderen. Onze 
equipeleden hebben veel van deze kinderen uit de verborgenheid weten te halen. We zijn volop 
bezig om Congolese paramedici en ouders goede behandelmethoden voor deze groep kinderen te 
leren. En dat werkt! De eerste oudervereniging is al opgericht en ook het ministerie geeft nu 
aandacht aan deze groep.

U begrijpt, onze hulpverlening is in 2018 wederom hard nodig. Wij hopen dan ook opnieuw op uw 
bijdrage te mogen rekenen. Samen kunnen we vele kinderen in Congo-Brazzaville een betere 
toekomst bieden.

Leendert Struijs
Voorzitter

Congo-Brazzaville ligt 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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2013 2014 2015 2016 2017

Eigen fondsenwerving 106.540 59.754 168.114 116.989 146.887

Organisatiekosten als % 
eigen fondsenwerving *) 0,8% 0,7% 10,3% 8,6 % 10,0 %

Structurele hulp

Materialen 52.672 4.725 13.532 68.114 14.185

Uitvoeringskosten CB 15.722 16.180 18.383 11.606 14.070

Opleidingen 5.802 2.461 1.295 - -

Kosten equipe **) 21.921 9.933 18.097 23.674 72.466

Kengetallen

*) Van onze organisatiekosten in 2017 is € 13.841 aan fondsenwerving besteed. Om de 
continuïteit van ons werk te borgen is besloten met een professionele fondsenwerver te gaan 
werken. 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 equipekosten zijn gestegen omdat wij 3 equipes hebben kunnen uitzenden.



Stichting Op Gelijke Voet heeft als doel:

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- en orthopedische 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.

Hoe ziet de organisatie van Stichting Op Gelijke Voet eruit?

De organisatie in Nederland is als volgt opgezet:

Het bestuur
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 30 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. 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:

Aimée Koulounda, voorzitter

Constance Louhambanou, penningmeester en secretaris
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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 nationale overheid 
en de ziekenhuizen waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten. Dit garandeert 
continuïteit en daarmee ‘best value for money’. Helaas moeten wij melden dat de Congoleze 
overheid sinds 2016 financieel niet meer bijdraagt.

2. Wij houden onze overheadkosten laag.

In 2017 ging 88% van onze inkomsten naar onze orthopedische en neurologische projecten in 
Congo-Brazzaville. In 2017 is € 13.841, dat is 9,4%, aan eigen fondsenwerving besteed (2016: 
8,6%). 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 brengen wij nieuwsbrieven uit 
om u te informeren.
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Realisatie van onze doelen 2017

Doelstelling voor 2017 Realisatie in 2017

1. Uitzending van 2 equipes voor 
uitvoering van orthopedische 
interventies.

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.

Uitzending van 1 equipe voor uitvoering 
van kennisoverdracht aan lokale 
paramedici, ter verbetering van hulp aan 
kinderen met beperking van 
neurologische aard. Wij hebben 35 
kinderen gezien.

3. Inrichting speeltuin in Pointe 
Noire.

Het is nog steeds niet gelukt om de 
container met de speeltuin te 
dedouaneren. Wij houden hoop dat dit in 
2018 wel lukt.

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

Wij zijn in overleg met de overheid. De 
eerste resultaten inzake meldingen zijn er.

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

Overleg is gestart maar er zijn nog geen 
resultaten te melden. Beide betrokken 
ministers zijn zich bewust van 
verbeterpotentieel.

Doelen en realisatie
Doelen 2018

1. Uitzending van 2 equipes voor uitvoering van orthopedische 
interventies.

2. Uitzending van 2 equipes voor uitvoering van kennisoverdracht aan 
lokale paramedici en ouders van betrokken kinderen.

3. Inrichting speeltuin in Pointe Noire.

4. Ondersteuning van Willem Struijs-centrum (CNAOB) met 
schoentechnicus Marc Vandewiele.

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 onjuist geplaatste vaccinaties.
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Training locale paramedici
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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. In 2017 zijn vooral zogenaamde 
klompvoeten, die in Afrika acht maal meer voorkomen dan in Nederland, behandeld.

In 2017 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 bezoekt onze 
equipe sinds 2014 Pointe Noire en Brazzaville om volgens de Zuid Afrikaanse Hambisela-
methode paramedici, maar vooral de ouders van heel jonge kinderen met neurologische 
aandoeningen te onderwijzen. De Hambisela-methode gaat uit van het principe dat ouders 
dagelijks met hun kind oefenen en dat de vaak kostbare gang naar de fysiotherapie tot het 
minimum beperkt blijft. 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. Met opzet is onze equipe begonnen met onderricht aan ouders van heel jonge 
kinderen, omdat de verwachting is dat deze kinderen tien jaar of langer begeleid moeten 
worden.

Projecten 6
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Begroting 7

Toelichting op begroting 2018

Hoewel wij in 2017 meer donaties hebben 
ontvangen dan begroot, stellen wij de 
begroting voor 2018 op € 100.000.
Wij streven er naar om in 2018 twee 
orthopedische equipes en twee 
neurologische equipes uit te zenden. Ook 
richten wij ons vanwege politieke 
onzekerheden in Congo-Brazzaville op een 
tweede, Centraal-Afrikaans land. Wij blijven 
de lokale stichting SUPE ondersteunen.
Wij hebben een ervaren schoentechnicus en 
een orthopedisch schoenmaker gevonden 
om het management van het Willem Struijs 
Centrum te trainen.
Wij hebben besloten de samenwerking met 
een professionele fondsenwerver voort te 
zetten. Onze donaties blijven hierbij op een 
niveau om minimaal 4 equipes per jaar te 
kunnen uitzenden en zo ons werk in Congo 
en wellicht een ander Afrikaans land voort 
te kunnen zetten. Hiervoor zullen we ook 
onze financiele buffer gebruiken.

Realiteit 2017 Begroting 2017 Begroting 2018

Donaties 146.887 100.000 100.000

Interest 673 200 800

147.560 100.200 100.800

Orthopedie equipe en materialen
(2 equipes) 66.785 80,000 100.000

Neurologie equipe en materialen
(1 equipe) 19.866 20.000 20.000

Speeltuinen 0 0 6.000

Uitvoeringskosten in Congo-
Brazzaville 14.070 16.000 12.000

Inrichting Willem Struijs Centrum - 5.000 5.000

Management Willem Struijs Centrum 0 20.000 20.000

Marketing/acties 0 4.000 1.000

Commissie fondsenwerving 13.841 5.000 8.000

Kantoorkosten 6.763 1.000 2.000

121.325 151.000 174.000

Overschot/Tekort 26.235 -50.800 -73.200
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Jaarrekening
Staat van baten en lasten in € 2017 2016

FONDSENWERVING

Baten uit eigen fondsenwerving

- Giften en schenkingen 146.887 116.989

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 146.887 116.989 

Kosten eigen fondsenwerving

- Uitvoeringskosten eigen organisatie 13.841 10.090

Totaal kosten eigen fondsenwerving 13.841 10.090

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 9,4 % 8,6 %

Resultaat eigen fondsenwerving 133.046 106.899

Resultaat beleggingen 673 192

Totaal beschikbaar voor doelstelling 133.719 107.091

BESTEDINGEN

Voorbereiding en coördinatie vanuit NL 6.763 1.564

Structurele hulp

- Materialen 14.185 68.114

- Uitvoeringskosten organisatie in Congo-Brazzaville 14.070 11.606

- Equipekosten 72.466 23.674

Totaal besteed 107.484 104.958

Overschot 26.235 2.133

Overschot toegevoegd aan eigen vermogen 26.235 2.133

Balans per ultimo in € 2017 2016

ACTIVA

Vorderingen en overlopende 
passiva

2.764 3.352

Liquide middelen en beleggingen 195.897 169.991

Totaal 198.661 173.343

PASSIVA

Bestemmingsreserve 158.000 126.000

Continuiteitsreserve 15.000 15.000

Overige reserves 23.955 29.720

Kortlopende schulden 1.706 2.623

Totaal 198.661 173.343
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Toelichting

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Het jaarverslag 2017 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?

De jaarrekening is op kasbasis opgemaakt. Alle bedragen zijn weergegeven in euro's.

Balans

Onze bezittingen zijn in 2017 toegenomen. Per ultimo 2016 bedroeg het totaal van de activa van 
de stichting € 198.661 tegen € 173.343 ultimo 2016. Het bezit bestaat vrijwel geheel uit 
spaargelden en liquide middelen in rekening courant.

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.

Staat van baten en lasten

In 2017 is € 146.887 uit eigen fondsenwerving ontvangen tegen € 116.989 in 2016. Deze 
stijging houdt verband met de inzet van een professionele fondsenwerver. Om de 
continuïteit van ons werk te borgen, heeft het bestuur besloten om door te gaan met een 
professionele fondsenwerver. De afhankelijkheid van ons eigen netwerk voor fondsen neemt 
af, maar dit brengt wel een verhoging van onze uitgaven voor fondsenwerving met zich mee. 
In 2017 is € 13.841, zijnde 9,4% aan eigen fondsenwerving besteed, tegen € 10.090 in 2016, 
zijnde 8,6%. 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. 

In 2017 is in totaal € 107.484 besteed (2016: € 104.958). Het bedrag bestaat uit uitgaven die 
in het kader van ons operatieproject en neuro-opleidingsproject zijn gedaan. Aan reis- en 
verblijfkosten voor 3 equipes is in totaal € 72.466 uitgegeven. Dit was in 2016 € 50.477 voor 2 
equipes. Aan de voor ons operatieproject benodigde materialen en hulpmiddelen is € 13.041
uitgegeven, in 2016 € 13.784. De uitgaven voor coördinatie vanuit Nederland zijn in 2017 
sterk toegenomen, vooral omdat onze penningmeester apart naar Congo-Brazzaville is 
gereisd voor overleg met de overheid en ziekenhuis Talangai.

Maandelijks wordt een 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 is in 2017 € 14.070 uitgegeven, in 2016 € 11.606. Ter voorbereiding van onze 
geplande activiteiten is in 2017 het overschot van € 26.235 (het verschil tussen de baten en 
de lasten) toegevoegd aan het eigen vermogen. In 2016 hadden wij een overschot ten 
bedrage van € 2.133.

Eigen vermogen in € 2017 2016

Bestemmingsreserve orthopedische projecten 120.000 80.000

Bestemmingsreserve neurologische projecten 38.000 46.000

Totaal bestemmingsreserve 158.000 126.000

Continuiteitsreserve 15.000 15.000

Vrij besteedbare overige reserves 23.955 29.720

Totaal 196.955 170.720
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Overige gegevens 10
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