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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag over kalenderjaar 2020. Hierin zullen wij een terugblik werpen 

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

een samenvatting geven van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar (2020), binnen de 

stichting in brede zin en per werkgroep. Zoals gebruikelijk zal het jaarverslag afgesloten 

worden met de jaarrekening. 

 

2020, hét jaar dat de COVID-19 pandemie grote veranderingen te weeg bracht. Hierdoor 

stonden vele projecten en activiteiten van stichtingen en organisaties stil en hadden we met 

veel onzekerheid te maken. Door COVID-19 ging de vooringenomen reis naar Afghanistan 

wederom niet door.  

Ondanks dat heeft MCAN zich toch in kunnen zetten voor betere medische hulpverlening in 

Afghanistan. Zo werd het project laparoscopie opgezet en werd het COVID-19 online 

webinar project een succes. Er werd daarnaast een COVID-19 richtlijn geschreven en project 

Radiologie werd opgezet.  
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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) met RSIN nummer 85379476 

 

 

Organisatie  

MCAN bestaat momenteel uit een kernteam van 6 personen. Hiervan nemen er 3 zitting in het 

dagelijks bestuur (DB).  

Op dit moment zijn er 4 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. Hieronder valt sinds 2020 ook project laparoscopie  

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

 

In 2020 en 2021 was er gedurende de 1e en 2e COVID-19 golf ook een WG COVID-19 actief. 

Raad van Advies 

In 2020 werden enkele nieuwe leden toegevoegd aan de raad van advies, enkele hiervan waren oud-

MCAN leden. In de raad van advies zitten ervaren mensen die ons gevraagd of ongevraagd voorzien 

van advies over ons beleid. De volledige lijst is te vinden op onze website. 

 

Bestuur 

In 2020 moest het bestuur helaas afscheid nemen van enkele leden en werd een nieuw dagelijks 
bestuur opgezet. De vertrekkende leden waren: Safir Zewari, Hogaei Oriakheil, Siamak Zahmat, 

Derakshan Beekzada en Yasamin Latify. Het bestuur en de kernleden in 2020 bestonden uit:  

 

Algemeen Bestuur 2020 

Razma Paykardjoe, voorzitter, Geneeskunde 
Seyed Qaderi, penningsmeester, Chirurgie 

Zubeer Roshanmal, secretaris, Kindergeneeskunde/Huisartsgeneeskunde  

Parweez Koehestani, Maag Darm en Leverziekten 

Zahir Zomra, algemeen bestuurslid, Huisartsgeneeskunde 

Tahmina Nazari, algemeen bestuurslid, Chirurgie 
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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 puzzelstuk (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 Tahmina Nazari, Seyed Qaderi & 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 de 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 en 

leiden tot betere chirurgische zorg voor de patiënten.  

In de loop van 2019 en begin 2020 werd daarnaast project Laparoscopie in het leven geroepen. 

Ondanks het voorbereidend werk ging de missie in 2019 en 2020 niet door en konden we de 

laparoscopie-simulatoren niet afleveren.  

Voor een uitgebreid overzicht van project laparoscopie verwijzen we naar bijlage 1 (Project 

Laparoscopie) 

 

Werkwijze 

In 2018 heeft de werkgroep Chirurgie in overleg met Incision Academy 89 kosteloze accounts kunnen 

starten voor de arts-assistenten en chirurgen in het KMU, Aliabad Teaching Hospital, en Sardar Daud 
Khan Military Hospital. Tijdens de reis naar Afghanistan is de website www.incision.care uitgelegd 

aan de nieuwe gebruikers. 

 

Uit analyses in 2019 en 2020 viel op dat het gebruik van de 89 accounts tegenviel. De gebruikers gaven 

aan dat dit hoofdzakelijk lag aan de zeer trage internetverbinding die ook vaak uitviel. Daarnaast 

hadden sommigen geen toegang meer omdat hun inloggevens niet waren vernieuwd of deze waren 

zoekgeraakt. Helaas ging de uitzending naar Kabul in zowel 2019 en 2020 niet door, door de 
veiligheidssituatie en de COVID-19 pandemie. Hierdoor konden we als MCAN niet er bovenop zitten. 

Ondanks verwoede pogingen in 2019 en 2020 om het gebruik van INCISION te vergroten lukte dit 

maar beperkt. In overleg met INCISION werd besloten de account voor het jaar 2020 nog actief te 

houden.  

 

 

 

 
 

http://www.incision.care/
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3.2 Werkgroep Fondsenwerving 

Samenstelling: 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 2020 ontving stichting MCAN donaties van stichting Ontwikkelingshulp van de Radboud 

Universiteit. Hiermee werd de website volledig vernieuwd, werd er een knowledge center gecreëerd 

en werd het COVID-19 en radiologie project gedeeltelijk mee gefinancierd. Daarnaast ontving MCAN 

een kleine donatie van the Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC), dit 

betrof een vergoeding voor een voordracht. 

 

3.3 Werkgroep Nederland 

Samenstelling: Zahir Zomra & Razma Paykardjoe 

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 werkgroep Nederland in samenwerking met werkgroep Fondsenwerving 
deelname georganiseerd aan de nacht van de vluchteling (Rotterdam-Den Haag). 5 leden en 1 

vrijwilliger deden namens MCAN mee aan de 40 km lange nachtelijke wandeltocht.  

Er werd namens MCAN ruim 1200 euro opgehaald voor Stichting Vluchteling.  

 

3.4 Werkgroep UpToDate 

Samenstelling: Razma Paykardjoe, Seyed Qaderi & 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 



Jaarverslag 2020 Medical Committee Afghanistan Netherlands | www.mcan.nu 

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 

Het project wat in 2016 voor 1 jaar werd geïnitieerd bleek na uitgebreide evaluatie in 2017 zeer 

succesvol. Derhalve werd besloten om het project te continueren. Ondanks het streven om vanuit 

Afghanistan (overheid, internationale donoren) het project te bekostigen bleek dit op korte termijn 

niet haalbaar. Gezien de hoge nood werd dus besloten om zelf op zoek te gaan naar fondsen voor het 

tweede jaar van dit project.  

Na een tijdelijke onderbreking van het project konden we in 2018 genoeg fondsen vergaren om het 

project te herstarten. In April 2018 konden 3 leden van MCAN naar Kabul afreizen om UpToDate te 

herintroduceren.  

In 2019 konden we helaas niet meer de abonnementskosten van ruim 20.000 euro bij elkaar brengen 

voor verlenging van het Uptodate project. Deze is sinds 2019 tot nader order opgeschort. 

 

3.5 Werkgroep COVID-19 en Radiologie 

Samenstelling: Alle leden en externe professionals. 

 

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. 

Hierbovenop eiste de COVID-19 pandemie een grote tol, qua slachtoffers en belasting op de medische 

sector.  

Veel van onze lopende activiteiten vielen stil door de onzekerheden en dreiging van de pandemie.  

MCAN heeft hierdoor tijd gehad om gedurende de 1e golf de eigen leden en vooral externe 

professionals te mobiliseren t.b.v. twee nieuwe projecten: Project COVID-19 en hetproject Radiologie. 

 

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.  

Organiseren van een support-platform voor zorgverlener betrokken bij de COVID-19 zorg. Hierbij 

werden de ervaringen in Nederland gedeeld met de artsen in Afghanistan.  

Werkwijze 

Project COVID-19 werd gedurende de eerste golf in het voorjaar en zomer 2020 geïnitieerd. MCAN 

leden spraken met verschillende zorgprofessionals in Nederland en in het buitenland over de COVID-

19 zorg. Er werd een mail en social media groep gecreëerd waarin verschillende artsen die in 

Nederland actief betrokken waren bij de COVID-19 zorg in Nederland(longartsen, IC artsen, 



Jaarverslag 2020 Medical Committee Afghanistan Netherlands | www.mcan.nu 

anesthesiologen, huisartsen o.a.) werden verenigd om te discussiëren over de pandemie, de 

onzekerheden ervan en de patiëntenzorg.  

Zo werd een werkgroep samengesteld die een evidence-based COVID-19 richtlijn heeft samengesteld. 

De richtlijn werd in de zomer van 2020 overhandigd aan het Ministerie voor Volksgezondheid in 

Kabul en deze werd hierna verspreid via alle mogelijke kanalen. De richtlijn is tevens te vinden op 

onze website. 

Daarnaast werden er in 2020 6 COVID-19 Webinars gepresenteerd via Zoom; gedurende de 

presentaties werden verschillende aspecten van COVID-19 onder de loep genomen en konden er in de 

Q&A sessies vragen beantwoord worden. 

De ervaringen met deze Webinar serie was erg goed; tientallen tot wel soms 100 deelnemers uit 

verschillende provincies in Afghanistan (Kabul, Herat, Farah, Balkh o.a.) namen deel.  

In verband met de grote behoefte van kennis rondom diagnostiek van COVID-19, voornamelijk de rol 

van beeldvorming werd in de loop van 2020 project Radiologie in het leven geroepen.  

Er werden in 2020 vier Webinars gehouden voor artsen in Afghanistan en Nederland. Hierbij werd 

per sessie een beeldvorming modaliteit uitgelicht. 

De onderwerpen in 2020 waren : 1) longfoto (X-thorax), 2) CT-scan (Chest-CT), 2) Intra-arteriële 

trombectomie. 

De Webinars-opnames zijn te vinden op onze website onder het kopje Knowledge Center 
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Financiële jaarverslag 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naam instelling: Stichting Medical Committee Afghanistan-Netherlands (MCAN) 

Kamer van koophandel registratienummer: 60173491 

Fiscaal nummer: 853794765 

ANBI status: Actueel 

RSIN nummer: 85379476 

 

 

Voor u ligt het financiële overzicht van kalenderjaar 2020; 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.  
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Echter, schenkt u 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 2020 hebben we fondsen kunnen werven van de stichting ontwikkelingssamenwerking van de 

Radboud Universiteit. Hiermee hebben we de nieuwe website gerealiseerd en is project laparoscopie 

en COVID-19 mee opgezet.   

Financieel overzicht kalenderjaar 2020: 

In 2020 werd ontvangen aan donaties en sponsorgelden een bedrag van €3021. Hiervan was 2421 euro 

afkomstig van stichtingen en NGO’s. Het resterend bedrag was afkomstig van de vrijwillige bijdrage 

van de eigen leden.  

Inkomsten naar herkomst en bestemming 

 Contributie eigen leden       € 600,00 

 Sponsoring VDIC tbv lezing MCAN      € 250,00 
 Donatie stichting Penn Ontwikkelings Fonds Radboud Universiteit  € 2171,00 

 

Totaal          € 3021,00

    

De totale uitgaven ten behoeve van onze doelstellingen bedroeg €2395,10. Hieronder is de specifieke 

kostenpost beschreven 

 Kosten gebruik zakelijke rekening ING Bank     € 165,98 

 Kosten maken nieuwe website                    € 1900,76 

 Kosten Zoom abonnement       € 89,82 

 Overige kosten (declaraties)       € 238,54 

 

 

Totaal                         € 2395,10 

 

Netto                         € 625,90 

 

Saldo zakelijke betaalrekening op d.d. 31-12-2020                                                                     € 3.306,05 

Saldo zakelijke spaarrekening op d.d. 31-12-2020                                      € 5.039,14 

Hieronder de belangrijkste getallen van stichting MCAN, vanaf de opr ichting t/m 2020 

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 2018 2019 2020 

Baten 800 1320 1912,82 5760,94 9101,11 13922,79 17526,16 1800,00 3021.00 

Kosten 800 132,68 479,72 3868,74 10610,00 472,92 14529,00 291,68 2395,10 

Balans 0 1187,32 1433,10 1892,20 -1508,89 13449,87 2997,16 1511,59 625,90 
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Toekomstvisie op fondsenwerving en financiële huishouding.  

 

Korte termijn: 

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

horen. Trachten hen te bewegen enige actie te ondernemen.  

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 Sociaal media (Facebook, 

Twitter, Instagram) en op de website. 

 Nadruk op fondsenwerving van rechtspersonen met het doel duurzame en structurele 
financiële middelen te verwerven.  

 

Lange(re) termijn: 

 Meer het accent verleggen 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 

verantwoording, beheer van de bankrekeningen, verrichten van betalingen en het maken van 

financiële overzichten.  

Omdat 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: de financiële stukken kunnen aangeboden worden aan de 

adviseurs ter beoordeling.  

 


