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2. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag over kalenderjaar 2016. Hierin zullen wij een terugblik werpen op het
beleid van het afgelopen jaar en de realisatie hiermee. Dit zullen wij doen door kort een samenvatting
te geven van de ontwikkelingen van afgelopen jaar (2016), binnen de stichting in brede zin en per
werkgroep. We zullen het jaarverslag afsluiten met de jaarrekening.
Aan het begin van 2016 werd een belangrijke mijlpijl van MCAN bereikt: Het project UpToDate werd
na lange voorbereidingen op de medische faculteit van Kabul Medical University (KMU) en het
aangrenzend ziekenhuis “Aliabad” gestart. Begin april reisden zes leden af naar Kabul, de hoofdstad
van Afghanistan, om dit project te implementeren. Het project werd positief ontvangen door de
studenten, docenten en nationale media van Afghanistan. De reis was niet alleen belangrijk voor het
project UpToDate; ook zijn er belangrijke stappen gezet in het verwezenlijken van het project
eLearning Chirurgie en is het Brillenproject volbracht. Deze projecten zullen wij uitgebreid bespreken
in de latere hoofdstukken.
Terwijl onze collega’s belangrijk werk in Kabul aan het doen waren, zijn onze collega’s in Nederland
in de aansluitende maanden bezig geweest met het opzetten van het evenement Meet MCAN. Tijdens
deze bijeenkomst hebben wij onze projecten gepresenteerd en konden geïnteresseerden kennis maken
met MCAN als stichting. Daarnaast hebben we onze donateurs, sponsoren en andere partijen die onze
stichting een warm hart toedragen, willen trakteren op een heerlijk Afghaans diner.
2016 is ook het jaar dat MCAN de ANBI status heeft gekregen. Sinds 1 januari 2016 mogen wij ons een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) noemen. ANBI’s zijn door de belastingdienst aangewezen
instellingen die zich inzetten voor het algemeen nut. In de praktijk betekent dit dat MCAN van
bepaalde belastingvoordelen gebruik mag maken; zo hoeft MCAN geen belasting te betalen over
giften en legaten. Voor onze donateurs levert dit ook voordelen op. Zo kunnen ze vanaf bovenstaande
datum hun giften in mindering brengen bij de belastingdienst in hun belastingopgave.
Onze stichting ondervond in 2016 ook enkele uitdagingen. Dit betreft Public Relations (PR) en
fondsenwerving. We merken dat het onderhouden van een goede PR-campagne en realiseren van
duurzame fondsenwerving een uitdaging is voor MCAN leden die overwegend geneeskundigen zijn
en weinig tot geen ervaring hebben met PR, belastingen en het aanschrijven van fondsen. Om dit te
verbeteren zijn wij halverwege het jaar begonnen met het opzetten van werkgroep PR en
Fondsenwerving. Hoewel we dit jaar (2016) een begin hebben gemaakt, worden deze uitdagingen
onze speerpunten voor het jaar 2017. We zullen aankomende periode creatief moeten nadenken over
het mobiliseren van eigen potenties om fondsen te werven en het verbeteren van ons PR.
Foto 1Van links naar rechts: Siamak Zahmat, Razma
Paykardjoe, Hogaei Oriakheil, Zahir Zomra, Safir Zewari
en Khoshal Khorrami op de dag van presentatie project
UpToDate te Kabul Medical University
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3. MCAN als stichting
De Stichting Medical Committee Afghanistan-Netherlands (MCAN) is bij notariële acte opgericht op 5
maart 2014 en is statutair gevestigd te Utrecht en heeft ten doel:
A. Het bevorderen van internationale samenwerking en het creëren van gezamenlijke
prioriteiten tussen Afghaanse en met name Nederlandse medici en paramedici ten behoeve
van de verbetering van de gezondheidszorg in Afghanistan en het bevorderen van de
gezondheid van Afghaanse Nederlanders;
B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Utrecht onder nummer 60173491. De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als zijnde
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Organisatie
MCAN bestaat momenteel uit een kernteam van 13 personen. Hiervan nemen er 9 zitting in het
dagelijks bestuur (DB). In 2016 zijn we afgestapt van de steungroep die eerder in 2015 in het leven was
geroepen. De leden van de steungroep, Derakshan Beekzada en Yasamin Latify zijn halverwege het
jaar samen met Tahmina Nazari aangenomen als kernleden. Alle leden nemen deel in verschillende
werkgroepen om projecten te realiseren.
Op dit moment zijn er 3 werkgroepen actief.
1. WG Nederland: houdt zich bezig met projecten binnen Nederland, zoals symposia,
voorlichtingsavonden etc.
2. WG UpToDate: houdt zich bezig met het project UpToDate voor Kabul Medical University.
3. WG E-learning Chirurgie: houdt zich bezig met een e-learning tool voor de opleiding
chirurgie van Kabul Medical University.
In het laatste kwartaal is de werkgroep Fondsenwerving opgericht die zich zal bezig houden met de
fondsenwerving.
Raad van Advies
In 2016 zijn we ook begonnen met Raad van Advies. In raad van advies zitten ervaren mensen die ons
gevraagd of ongevraagd voorzien van advies over ons beleid.
Bestuur
Het bestuur en de kernleden in 2016 bestonden uit:
Algemeen Bestuur 2016
Safir Zewari, voorzitter, Longgeneeskunde
Hogaei Oriakheil, vice-voorzitter, Interne geneeskunde
Razma Paykardjoe, secretaris, Geneeskunde
Yama Issa, penningmeester, Chirurgie
Parweez Koehestani, Maag Darm en Leverziekten
Siamak Zahmat, algemeen bestuurslid, Huisartsgeneeskunde
Zahir Zomra, algemeen bestuurslid, Huisartsgeneeskunde
Arwin Noor, algemeen bestuurslid, Traumachirurgie
Khoshal Khorami, algemeen bestuurslid, Neurologie
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Kernleden
Morsal Samim, Radiologie
Hamed Sahak, Tandheelkunde
Derakshan Beekzada, Geneeskunde
Yasamin Latify, Apotheker
Tahmina Nazari, Chirurgie

Algemene werkwijze
Een aantal kernelementen acht de stichting belangrijk als het gaat om het opzetten van projecten in
Afghanistan.
1. Kwaliteit boven kwantiteit: het is uiterst belangrijk dat de projecten van goede kwaliteit zijn.
Onze doelstelling is niet om zoveel mogelijk projecten te beginnen. We starten met een project
pas als we ervan overtuigd zijn dat het een reële kans van slagen heeft en tegelijkertijd
duurzaam is.
2. Effectiviteit: de projecten moeten daadwerkelijk resulteren tot verbetering van medische
kennis en uiteindelijk verbetering van de gezondheidszorg. De projecten moeten toegankelijk
zijn voor alle of zoveel mogelijk individuen (van het doelgroep) ongeacht financiële, sociale of
religieuze status.
3. Efficiëntie: gebruik van nieuwe leermethoden en e-learning wordt geprefereerd boven
traditionele methoden. Tevens wordt er per probleem/hulpvraag zorgvuldig bekeken wat al
eerder is gerealiseerd door andere instanties. Alvorens we ons eigen puzzelstukje (project) ten
uitvoer brengen, zal er dus naar het totaalplaatje van de Afghaanse gezondheidszorg worden
gekeken.
4. Demand driven: projecten worden alleen geïnitieerd in overleg en na goedkeuring van onze
partners in Afghanistan. Dit zijn instanties waar we hulp aan verlenen zoals het medische
universiteit van Kabul.
5. Transparantie: transparantie over de status van onze projecten en het doel achter een bepaald
project staat centraal. Alles zal via onze website en social media worden gecommuniceerd
richting geïnteresseerden.
6. Vanzelfsprekend moeten de projecten voldoen aan onze kernwaarden zoals in statuten
benoemd. De belangrijkste hiervan is dat de projecten op geen enkele wijze gestoeld zijn op
politieke, religieuze of andere factoren anders dan het helpen van de medemens op een
onvoorwaardelijke wijze.
Voordat een project daadwerkelijk van start gaat, zal dus kritische bekeken en gerapporteerd worden
of het voldoet aan alle elementen die MCAN belangrijk acht.
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4. Terugblik per werkgroep
4.1 Werkgroep Brillenproject
Samenstelling: Yama Issa & Hogaei Oriakheil
Een van de projecten die in het jaar 2016 is volbracht, is het brillenproject. Afgelopen jaren heeft de
werkgroep ca. 1200 tweedehands brillen samen met drie meetinstrumenten, welke gedoneerd zijn
door opticiens, verzameld. Deze brillen en meetinstrumenten wil de werkgroep doneren aan Afghan
Eye Doctors Society (AEDS).
Doelstelling
Het bieden van brillen voor kansarme slechtzienden in Afghanistan
Werkwijze
Aanvankelijk wilde de werkgroep de brillen per post verzenden. Echter dit bleek duurder uit te vallen
dan gedacht. Het project was daarom on hold gezet. Zodra de reis van Kabul bekend werd, zijn deze
dozen als bagage meegenomen naar Kabul. Daar aangekomen zijn de dozen gedoneerd aan dr. Said
Nazir Miri, lid van AEDS.

Foto 2: De dozen met de brillen aangekomen in het kantoor van AEDS.
Foto 3: Collega's Zahir Zomra en Safir Zewari met dr. Said Nazir Miri en andere leden van AEDS.
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4.2 Werkgroep Chirurgie
Samenstelling Derakshan Beekzada, Parweez Kohistani, Tahmina Nazari, Yama Issa & Zahir Zomra
In het huidige klimaat hebben medische studenten en artsen in Afghanistan beperkte toegang tot
adequate faciliteiten en kennisbronnen. Dit beperkt in grote mate de ontwikkeling van een student tot
een bekwame arts. Het realiseren van toegang tot adequate kennisbronnen kan een essentiële bijdrage
leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg in Afghanistan. INCISION Academy is een online
bron dat artsen in opleiding tot chirurg helpt om hun (chirurgische) vaardigheden te verbeteren.
INCISION Academy is een platform waar kennis, vaardigheden en expertise op het gebied van
chirurgie wordt gedeeld met andere professionals. Dit doen zij door het uitvoerig in kaart brengen
van alle stappen van een chirurgische ingreep, waarbij gebruik wordt gemaakt van duidelijke
chirurgische taal, animaties en hoge kwaliteit aan video’s. Op deze manier kan een arts voorafgaand
aan een operatie alle stappen van een operatie doorlopen en zo zich beter voorbereiden op een
operatie. De academy is ontwikkeld volgens internationale richtlijnen en staat onder toezicht van
ervaren chirurgen.
Doelstelling
Met het project “E-learning Surgery” willen wij artsen in opleiding tot chirurg en hun superviserende
chirurgen van het Aliabad Teaching Hospital toegang geven tot het INCISION Academy. Dit zal
bijdragen aan het verbeteren van de chirurgische vaardigheden van de artsen te verbeteren en leiden
tot betere chirurgische zorg voor de patiënten.
Werkwijze
Begin april 2016 zijn de eerste stappen gezet richting het verwezenlijken van het project in 2017.
Tijdens onze reis naar Kabul werd het project gepresenteerd aan de chirurgen en chirurgen in
opleiding van Aliabad Teaching Hospital. Het doel van deze presentatie was tweeledig; ten eerste was
het bedoeld ter kennismaking met het project en ten tweede werd geïnventariseerd of dit project
voldeed aan onze ‘’demand driven principe’’. Zowel de reacties van de stafleden als van artsen in
opleiding waren zeer positief, waarbij het project als zeer nuttig en een waardevolle aanvulling werd
geacht voor het ziekenhuis.
Na de initieel positieve reacties werden er meerdere gesprekken met dokter Samad Omar
(projectleider op het Ali Abad Teaching Hospital) en dokter Shirin Aqa Zarif, directeur van het Kabul
Medical University (KMU) gevoerd om het project verder vorm te geven. Het doel van deze
gesprekken waren discussiëren hoe we het beste dit project kunnen opstarten.
Zoals bij elk project vinden we het belangrijk om objectief te evalueren of een project daadwerkelijk
nuttig is en juist wordt gebruikt. Het oorspronkelijke plan om middels een pilot de effectiviteit van het
project te testen is opnieuw geëvalueerd. Het idee was om een cross over studie op te zetten om twee
groepen (n=10) te vergelijken. De toetsing zou op twee manieren uitgevoerd worden; een kennis - en
een praktische toets. De praktijk toets zou gefilmd worden om dit later te beoordelen, zonder bias.
Van dit plan is uiteindelijk afgezien vanwege de moeilijkheidsgraad om het onderzoek op te zetten,
waarbij de mate waarin de verzamelde data concrete betekenis zou hebben te klein zou zijn.
Het nieuwe plan is onderverdeeld in drie fases. Allereerst zullen 45 chirurgie assistenten en vijf
superviserende chirurgen van het Ali Abad Teaching Hospital een jaar toegang krijgen tot INCISION
Academy. Een delegatie van MCAN zal bij de start aanwezig zijn om de gebruikers wegwijs te maken.
Hierna zal werkgroep Chirurgie de gebruikers online blijven ondersteunen. Achteraf zal de evaluatie
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van het project plaatsvinden middels een gevalideerde vragenlijst naar de bruikbaarheid en de
tevredenheid.

Foto 4: Chirurgen en chirurgen in opleiding van Aliabad Ziekenhuis tijdens presentatie project Chirurgie.

Foto 5: Collega Safir Zewari presenteert project Chirurgie aan chirurgen en chirurgen in opleiding in Aliabad Ziekenhuis.

Foto 6: Collega’s in gesprek met dr. Omar over het implementeren van Project Chirurgie.
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4.3 Werkgroep Fondsenwerving
Samenstelling: Khoshal Khorrami, Morsal Samim, Razma Paykardjoe & Tahmina Nazari
Om onze projecten te kunnen financieren is fondswerving een essentieel onderdeel voor onze
stichting. Om deze reden is in het laatste kwartaal van het jaar de werkgroep fondsenwerving
opgezet.
Doelstelling
Het bieden van structuur en handvatten bij aanvragen van fondsen.
Werkwijze
Afgelopen jaar heeft de werkgroep gebrainstormd over wijzen van fondsenwerving. Om meer
gestructureerd te werk te gaan, heeft de werkgroep de Handleiding Fondsenwerving geschreven die
de leden handvatten geeft bij het schrijven van projectvoorstellen en het aanvragen van fondsen.
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4.4 Werkgroep Nederland
Samenstelling: Derakshan Beekzada, Hamed Sahak, Siamak Zahmat, Yasamin Latify & Zahir Zomra
Doelstelling
• Het doel van werkgroep Nederland is het verkleinen van de interculturele kloof in de
gezondheidszorg in Nederland. Met behulp van jaarlijkse evenementen worden culturele
dilemma’s en taboes bespreekbaar gemaakt.
• Het organiseren van Meet MCAN en andere bijeenkomsten binnen Nederland. De werkgroep
is betrokken bij alle in Nederland georganiseerde evenementen.
Werkwijze
Afgelopen jaar heeft WG Nederland getracht een symposium over orgaandonatie te organiseren.
Helaas bleef de invulling van het programma met sprekers een uitdaging, waardoor de plannen zijn
uitgesteld.
De werkgroep heeft later in het jaar het evenement Meet MCAN georganiseerd met als doel het kennis
laten maken van ons achterban met MCAN en de lopende projecten. MCAN leden uit verschillende
werkgroepen kregen de kans om lopende projecten te presenteren. Het was een gevarieerde avond,
met ook ruimte voor persoonlijke ervaringen en een muzikaal intermezzo. De avond werd goed
ontvangen en we kregen veel positieve reacties.

Foto 7,8,9, 10: Enkele foto’s van het evenement Meet MCAN. Foto 8: Collega Siamak Zahmat is bezig met presenteren
over zijn ervaringen tijdens onze reis naar Kabul. Foto 9: Collega Zahir Zomra vertelt over onze projecten in Nederland.
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4.6 Werkgroep UpToDate
Samenstelling: Hogaei Oriakheil, Khoshal Khorrami, Razma Paykardjoe, Safir Zewari & Zahir Zomra
De Afghaanse gezondheidszorg heeft heden ten dagen te maken met vele uitdagingen en
moeilijkheden. Een groot probleem blijft het gebrek aan toegang tot goede medische
kennisbronnen/literatuur voor artsen en medische studenten. Het is verontrustend dat de huidige
generatie van Afghaanse medische studenten niet over dezelfde actuele kennis beschikken als
medische studenten elders in de wereld. MCAN wil zich inzetten tot het realiseren van toegang tot
actuele evidence based kennis. Om deze doelstelling te realiseren, zijn er inspanningen nodig om
toegang te verkrijgen tot betrouwbare bronnen welke internationaal erkend zijn, zoals UpToDate.
UpToDate is een digitaal kennisbron met de meest actuele medische informatie voor medici. Het
bevat informatie over ruim 9000 onderwerpen verdeeld over 20 medische specialisaties. Deze service
wordt geleverd door Wolters Kluwer Health division.
Doelstelling
Het verbeteren van medische kennis van Afghaanse medische professionals en medische studenten
door het toegankelijk maken van internationaal geaccepteerde kennisbronnen, welke betrouwbare en
de meest recente informatie bevatten.
Werkwijze
In 2016 is werkgroep UpToDate (UTD) begonnen met het implementeren van het project UTD, dat in
2013 was bedacht. Vanaf 2013 heeft de werkgroep het project verder uitgewerkt en vormgegeven: In
deze periode zijn collega’s naar Afghanistan afgereisd, hebben de data voor het project
geïnventariseerd, contact opgenomen en onderhandeld met de leverancier van UpToDate en contact
onderhouden met de medische universiteit in Kabul, namelijk Kabul Medical University (KMU). Na
deze inventarisatie van de mogelijkheden en uitvoerbaarheid, is de werkgroep op zoek gegaan naar
fondsen opdat het project te laten financieren.

Foto 11 en 12: Safir Zewari (links) stelt MCAN voor en Zahir Zomra (rechts) introduceert project UpToDate tijdens de opening van het
academische jaar van Kabul Medical University.
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Aan begin van het jaar is het de werkgroep gelukt om de financiering van het eerste jaar van het
project rond te krijgen. Dit betekent dat de KMU eén jaar toegang krijgt tot UpToDate. Deze
ontwikkelingen in acht nemend, is de werkgroep begonnen met de benodigde voorbereidingen voor
het implementeren van het project en de reis naar Kabul. Deze voorbereidingen betroffen: het plannen
van de reis naar Kabul, het ontwikkelen van een onderwijsprogramma om zo efficiënt mogelijk de
betrokkenen te leren om UTD te gebruiken en het vooraf bespreken van het programma met dr. Zarief
(hoofd KMU). Uiteindelijk zijn alle vijf leden van werkgroep UptoDate samen met collega Siamak
Zahmat op 31 maart 2016 voor tien dagen naar Kabul afgereisd.

Foto 13(links): Safir Zewari in gesprek met de media over project UpToDate op de dag van introductie project UpToDate tijdens
de opening van het academisch jaar van Kabul Medical University.
Foto 14(rechts): Het afgevaardigde team aan het woord met de media over project UpToDate.

Tijdens het verblijf in Kabul hebben de leden het project eerst integraal aan de docenten en studenten
gepresenteerd tijdens de opening van het academisch jaar. Het programma van daaropvolgende
dagen bestond uit het geven van trainingen aan de studenten in kleine werkgroepen zodat zij
vertrouwd raakten met het gebruik van UTD. Daarnaast vonden er op deze dagen verschillende
gesprekken met de directie van KMU, het ministerie van hoger onderwijs en ministerie van
gezondheidszorg van Afghanistan plaats. Tijdens deze gesprekken zijn onder andere de volgende
onderwerpen besproken: adequaat gebruik, de toekomst van UTD en het voorzien/verbeteren van
faciliteiten op KMU zodat studenten maximaal gebruik kunnen maken van UTD.

Foto 15: Khoshal Khorami geeft training over het gebruik van
UpToDate aan studenten van Kabul Medical University.

Foto 16: Medische studenten tijdens training van UpToDate.
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Bovendien heeft de werkgroep om continuïteit van het gebruik van UTD te waarborgen, een groep
jonge studenten/artsen getraind(Jawanhaye Fahal), zodat zij trainingen blijven geven en het gebruik
van UTD door het jaar heen stimuleren.
Teruggekomen in Nederland, zijn er in series verschillende verslagen over het reis en het project
geschreven en zijn ze aan de achterban van MCAN op social media gedeeld. Uiteindelijk heeft de
werkgroep haar reis en activiteit uitgebreid gepresenteerd tijdens het event Meet MCAN.

Foto 17: Het afgevaardigde team in gesprek met Jawanhaye
Fahal over onze projecten.

Foto 18: Het afgevaardigde team samen met Jawanhaye Fahal
aan het einde van een van de trainingsdagen van het Project
UpToDate.
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4. Jaarrekening & Accountantsverklaring
Voor u ligt het financiële overzicht van kalenderjaar 2016; een inkijk in onze inkomsten en uitgaven.
Het overzicht is opgesteld door de penningmeester.
ANBI-status: Onze organisatie wordt door de Belastingdienst aangemerkt als zijnde een ANBI, een
Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan ons gedaan kunnen door de geldgever fiscaal worden
verrekend, met inachtneming van de daarvoor geldende regels. De aftrek geldt alleen voor het
gedeelte dat uit komt boven 1% van het drempelinkomen. Samen met andere giften uiteraard.
Bovendien geldt er een maximale aftrek aan giften van 10% van dit drempelinkomen.
Echter, schenkt men gedurende 5 jaar hetzelfde bedrag per jaar dan spreekt de fiscus over een
periodieke gift. In dit geval kan jaarlijks het volledige bedrag worden afgetrokken.
Fondsenwerving:
In 2016 is project Uptodate bekostigd en geïntroduceerd op de medische faculteit in Kabul,
Afghanistan. Daarnaast is het brillen-project afgerond. Binnen de stichting is er meer focus gekomen
voor fondsenwerving, helaas zijn er behalve de productie van een handleiding fondsenwerving geen
verdere stappen gezet. Voor de komende jaren wachten ons grote uitdagingen om onze lopende
projecten en toekomstige projecten in Afghanistan en Nederland te kunnen (blijven) financieren.
Financieel overzicht kalenderjaar 2016:
In 2016 werd ontvangen aan donaties en sponsorgelden een bedrag van € 9101,11.
Hiervan was een bedrag van € 4676,11 afkomstig van rechtspersonen (bedrijven, ziekenhuizen,
stichtingen, verenigingen) en € 1025,00 van contributie eigen leden. De overige € 2375,00 kwam van
(overige) particulieren.

Inkomsten naar herkomst en bestemming
•

Bekostiging licentie project Uptodate voor 2016
IOM tegemoetkoming reiskosten

€ 3000,00

•
•
•
•
•
•

Periodieke donatie Stichting Rijnstate
Schuman Europe BV
Medical Device Trading BV
Donaties
Contributie eigen leden
Rente zakelijke rekening

€ 569,73
€ 550,00
€ 550,00
€ 3400,00
€ 1025,00
€ 6,38

Totaal

€ 9101,11

De totale uitgaven ten behoeve van onze doelstellingen bedroegen € 10610,00. Hieronder zijn de
specifieke kostenposten beschreven:
•
•
•
•
•

Kosten licentie jaar 1 Uptodate project
Transactiekosten Uptodate project
Kosten gebruik zakelijke rekening ING Bank:
Meet MCAN kosten(muziek, visitekaartjes, snacks en zaal)
Kosten aanpassingen website
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€ 9678,28
€ 18,67
€ 133,94
€ 579,77
€ 108,78

•
•

Kosten cadeau MCAN’er van het jaar
Kosten cadeaus voor partners in Kabul(decaan universiteit)

€ 25,56
€ 65,00

Totaal

€10610,00

Debet

€ -1508,89

Saldo zakelijke betaalrekening op d.d. 31-12-2016

€ 964,94

Hieronder de belangrijkste getallen van stichting MCAN, vanaf de oprichting t/m 2016.
Tabel 1: Kosten en baten overzicht stichting MCAN. Bedragen in euro's. Officiële inschrijving Kamer van
Koophandel geschiedde in 2014.
Jaar

2012

2013

2014

2015

2016

Baten
Kosten
Balans

800
800
0

1320
132,68
1187,32

1912,82
479,72
1433,10

5760,94
3868,74
1892,20

9101,11
10610,00
-1508,89

Toekomstvisie op fondsenwerving en financiële huishouding. (2017! Of ook verder?)
Korte termijn:
•

•

Onderhouden van warme contacten met donateurs en geïnteresseerden.
Resultaat: PR-campagne gestart om de stichting meer onder de aandacht te brengen.
Voorbereidingen voor een benefietdiner en een Meet MCAN avond waren in 2016 in volle
gang. Daarnaast is de website aangepast.
Nadruk op fondsenwerving van rechtspersonen met het doel duurzame en structurele
financiële middelen te verwerven.
Resultaat: Handleiding fondsenwerving geschreven.

Lange(re) termijn:
•
•

Meer het accent verleggen op structurele en duurzame fondsenwerving.
Publiciteit werven voor onze stichting
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