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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag over kalenderjaar 2017. Hierin zullen wij een terugblik werpen 

over het beleid van het afgelopen jaar en de realisatie hiermee.  Ook dit jaar zullen we kort 

een samenvatting geven van de ontwikkelingen van afgelopen jaar (2017), binnen de 

stichting in brede zin en per werkgroep. En zoals gebruikelijk zullen het jaarverslag afsluiten 

met de jaarrekening. 

 

Naast het voortzetten van project UpToDate en het starten van project eLearning Chirurgie, 

stond 2017 stond in het teken van fondsenwerving en PR: Terwijl het PR-team werkte aan 

het vernieuwen en verbeteren van ons website, was werkgroep Fondsenwerving  bezig met 

het creatief nadenken over het werven van fondsen: Dit leidde al gauw tot ons allereerste 

benefietdiner: Op 26 juni 2017 mochten wij ons eerste benefietdiner in het mooie “Helai 

restaurant” houden. De avond werd in grote aantallen bezocht. We blikken dan ook terug op 

een geslaagde avond. 

 

Tevens werd binnen de werkgroep Nederland de eerste plannen gemaakt voor 

informatieavonden voor Afghaans-Nederlandse ouderen.   
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2. 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 12 personen. Aan begin van 2017 is ons team 

versterkt door twee nieuwe leden, namelijk Parastoe Nabizada en Seyed Qaderi. Vertrek leden: Arwin 

Noor, Khoshal Khorrami, Hamed Sahak en Morsal Samim en Siamak Zahmat (tijdelijk) 

Op dit moment zijn er vier 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. 

4. WG Fondsenwerving houdt zich zoals de naam suggereert met fondsenwerving. 

   

Raad van Advies 

In 2016 zijn wij 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 2017 bestonden uit:  

 

Algemeen Bestuur 2017 

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 

Derakshan Beekzada, algemeen bestuurslid, Geneeskunde 

Yasamin Latify, algemeen bestuurslid, Apotheker 

Tahmina Nazari, algemeen bestuurslid, Chirurgie 

Seyed Qaderi, algemeen bestuurslid, Chirurgie 
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Parastoe Nabizada, docent Nederlands 

 

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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3. Terugblik per werkgroep 

 

3.1 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 doet Incision door het uitvoerig in kaart 

brengen van alle stappen van chirurgische ingrepen, 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 Ali Abad 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 

In 2017 zijn de stappen gezet om het project te verwezenlijken in 2018. In 2017 heeft de werkgroep 

Chirurgie veel overleggen gehad met de betrokken partijen om het project goed te laten verlopen. Zo 

is het voorstel meerdere malen besproken met Ritsaart van Montfrans (CEO Incision), Charles 

Pallandt (CCO Incision) en dr. Samad Omar (hoofd Ali Abad Teaching Hospital). De nauwe 

samenwerking tussen betrokken partijen is nodig om het project goed van de grond te krijgen. 

 

 In 2017 heeft werkgroep Chirurgie in samenwerking met Incision Academy en academische 

universiteit van Kabul en Ali Abad ziekenhuis een E-learning tool getracht op te zetten in 

Afghanistan. De e-learning tool zal het wetenschappelijke, anatomische en klinische kennisniveau van 

de assistenten in opleidingen tot chirurg middels 2D-3D filmpjes (van het operatieprocedure) 

proberen te verbeteren.  Het project zou in de loop van 2017 in Kabul van start gaan wanneer een 

aantal leden van MCAN naar Afghanistan zouden reizen. Alhier zouden onze leden het project met 

een gezamenlijke training starten. Werkgroep chirurgie is in 2017 hard bezig geweest om de 

financiering van de reis rond te krijgen. De reis naar Afghanistan, alsmede de start van het project is 

uitgesteld tot 2018.  

 

Het project zal uit drie fases bestaan, welk hieronder uiteen is gezet: 

Fase 1: Een geselecteerd deel van artsen in opleiding tot chirurg in aangegeven ziekenhuizen in 

Afghanistan gedurende één jaar toegang tot Incision Academy procedures krijgen.  

Fase 2: Aan het begin van het project zullen een aantal leden van MCAN naar Afghanistan reizen om 

de artsen in opleiding tot chirurg in Afghanistan een eenmalige training te geven. Hierna zal 

zo nodig online hulp aangeboden worden vanuit Nederland.  
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Fase 3: Na een jaar zal het effect geëvalueerd worden. Indien er sprake is van een positief effect zal het 

project gecontinueerd en indien nodig uitgebreid worden met meerdere procedures. De 

bedoeling is dat Incision uiteindelijk een deel van het curriculum gaat uitmaken.  

 

3.2 Werkgroep Fondsenwerving 
Samenstelling: Hogaei Oriakheil, Razma Paykardjoe, Seyed Qaderi & 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 

In 2017 heeft de werkgroep  
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3.3 Werkgroep Nederland 

Samenstelling: Derakshan Beekzada, 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 

Voorlichtingsavonden 

Afgelopen jaar heeft werkgroep Nederland het project Voorlichtingsavonden opgezet. Het doel van 

deze avonden is voorlichting geven over veelvoorkomende chronische ziekten aan Afghanen zonder 

een medisch achtergrond. Het doelgroep bestaat met name uit oudere generatie Afghanen met een 

taalbarrière, die minder te maken hebben met de digitale wereld.  

 

In totaal zijn er twee voorlichtingsavonden georganiseerd in Zoetermeer en in Oosterhout. Tijdens 

deze avonden heeft werkgroep Nederland het onderwerp Diabetes Mellitus middels een presentatie 

in Dari besproken. Na de presentaties was er gelegenheid voor vragen binnen en buiten het 

avondthema.  Deze avonden werden goed ontvangen en zullen naar andere steden uitgebreid 

worden.   
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3.4 Werkgroep UpToDate 

Samenstelling: Hogaei Oriakheil, 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 

Na de succesvolle lancering van het project in 2016, werd in 2017 met name de focus gelegd of 

evaluatie van het project. UpToDate werd ruim 3000 maal gebruikt in dit jaar door studenten en 

artsen van KMU. Verder ontvingen we positieve feedback vanuit de studenten (contactpersoon van 

Jawanan Fahal) als door stafleden en decaan (dr. Zarief) van KMU. Ondanks uitdagingen (niet 

optimaal functioneren van internet was de behoefte aan UpToDate groot. Een kanttekening was wel 

dat richting het einde van het jaar UpToDate minder werd gebruikt dan tijdens het beginperiode, 

waarbij leden van MCAN intensief training gaven in gebruik ervan.  

Na alles overwogen te hebben werd besloten om het project voort te zetten met enige aanpassingen. 

Voor het volgende jaar willen we graag ook een groep studenten uit Kabul intensiever trainen om zelf 

als ‘trainers’weer alles te kunnen leren aan de nieuwe studenten. Verder werd met de staf van KMU 

besproken om het gebruik extra te stimuleren door b.v. bij examens toets vragen te stellen die vanuit 

bronnen in UpToDate komen.  

Helaas kon dit jaar niet genoeg fondsen worden vergaard om het project te continueren. Derhalve 

werd het project tot nader order gestaakt bij gebrek aan fondsen. MCAN blijft zich wel inzetten om 

het project z.s.m. te herstarten.  
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5. Financiële verslag & jaarrekening 

ANBI-status: Onze organisatie wordt door de Belastingdienst aangemerkt als zijnde een ANBI, een 

Algemeen Nut Beogende Instelling. De aan ons geschonken giften kunnen door de geldgever fiscaal 

worden verrekend, met inachtneming van de daarvoor geldende regels. De aftrek geldt alleen voor 

het gedeelte dat uitkomt 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 met 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 2017 konden met enige inspanningen beschikken over financiële middelen om in de projectkosten 

van project UpToDate te voorzien.  In februari 2017 vond er een overdracht plaats van het 

penningmeesterschap. Om onze financiële huishouding structureel en duurzaam te maken werd 

begin 2017 de werkgroep fondsenwerving opgericht waar de penningmeester de leiding heeft.  

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 2017: 

In 2017 werd een bedrag van € 13.922,79 aan donaties en sponsorgelden ontvangen. 

Hiervan was een bedrag van € 509,32 afkomstig van rechtspersonen (bedrijven, ziekenhuizen, 

stichtingen, verenigingen) en € 1080,00 van contributie eigen leden. De overige € 12.333,47 kwam van 

(overige) particulieren.  

Inkomsten naar herkomst en bestemming 

• Verlenging licentie project UpToDate voor 2018     €9010,72 

Opbrengsten Benefietdiner 2017   

• Periodieke donatie Stichting Rijnstate      € 509,32 

• Inzamelingsactie symposium Europese vereniging     € 2190,00 

voor Afghaanse artsen  

• Donaties         € 1126,74 

• Contributie eigen leden        € 1080,00 

• Rente zakelijke rekening       € 6,01 

 

Totaal          € 13.922,79

    

De totale uitgaven ten behoeve van onze doelstellingen bedroeg €472,92. Hieronder is de specifieke 

kostenpost beschreven 

• Kosten gebruik zakelijke rekening ING Bank:     €138,11 

• Kosten rubab-muzikant voor Benefietdiner juni 2017:                   €250,00 

• Kosten aanpassingen website:                     €108,78 

• Kosten PR-materiaal 2017; oa banner, badges, bedanktgiften:                 €79,78 

 

Totaal                        €472,92 
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Netto                         €13.449,87 

 

Saldo zakelijke betaalrekening op d.d. 31-12-2017                             €2.179,69 

Saldo zakelijke spaarrekening op d.d. 31-12-2017     €14.029,86 

Hieronder de belangrijkste getallen van stichting MCAN, vanaf de oprichting t/m 2017. 

 

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 2017 

Baten 800 1320 1912,82 5760,94 9101,11 13922,79 

Kosten 800 132,68 479,72 3868,74 10610,00 472,92 

Balans 0 1187,32 1433,10 1892,20 -1508,89 13449,87 

 

 

Toekomstvisie op fondsenwerving en financiële huishouding.  

Korte termijn: 

• Blijven koesteren van bestaande sponsors en donateurs door voortdurend van ons te laten 

horen.  

Resultaat: PR-campagne gestart om de stichting meer onder de aandacht te brengen. In 

2017 werd een benefietdiner gehouden waar onze donateurs werden uitgenodigd. 

Daarnaast is de werkgroep PR begonnen met actief berichten in Social media (Facebook, 

Twitter, Instagram) en op de website. 

• Nieuwsbrief verzenden 

Resultaat: In 2017 werd er een nieuwsbrief verzonden 

• Nadruk op fondsenwerving van rechtspersonen met het doel duurzame en structurele 

financiële middelen te verwerven.  

Resultaat: Het FondsenBoek van de Vereniging van Fondsen werd gelezen en 

geëvalueerd en er werd een overzicht gemaakt van de voor onze stichting beschikbare en 

toepasselijke fondsen.  

Lange(re) termijn: 

• Meer het accent leggen op structurele en duurzame fondsenwerving. Essentieel hierin is 

een transparante en gezonde financiële huishouding.  

Resultaat: Er werd een werkgroep opgezet en de penningmeester neemt hierin de leiding. 

De penningmeester heeft zich ook meerjarig verbonden aan de stichting. 

• Publiciteit werven voor onze stichting 

 

Continuïteit geldstromen stichting MCAN: 

Een aantal werkzaamheden vereisen continue aandacht en actie om een blijvende en gezonde 

geldstroom te kunnen veiligstellen in de (nabije) toekomst. Het gaat hierbij om contacten met trouwe 

en gemotiveerde geldschieters, de fiscale voorwaarden en eisen behouden (o.a. ANBI-status, 

rapportageplicht op de website), tegemoetkomen aan wettelijke vereisten m.b.t. verslaggeving en 
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verantwoording, beheer van de bankrekeningen, verrichten van betalingen en het maken van 

financiële overzichten.  

Aangezien onze stichting voornamelijk bestaat uit artsen, al dan niet in opleiding tot specialist en wij 

geen expert op het gebied van accountancy en belastingrecht in onze gelederen hebben, hebben wij de 

hulp gevraagd van onze Raad van Advies; Miep in ‘t Veen zal jaarlijks de financiële stukken 

doornemen met de penningmeester en waar nodig feedback en sturing geven.  

Om toekomstbestendig te zijn, in het bijzonder om jongeren op een aansprekende manier tegemoet te 

kunnen treden is in 2017 de website onder handen genomen, zijn berichtgevingen en 

vorderingsrapportages van onze stichting gepost op Social media (m.n. Facebook). Tevens zijn de 

profielfoto’s van de leden in 2017 eenduidig geüpdatet.  

 

  


