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Jaarverslag 



 

 Aan het bestuur van 
Stichting Improve 
Dorpsstraat 19a 
6678BD Oosterhout 

Oosterhout, 21 juni 2022 

Geacht bestuur,  

Met deze jaarrekening brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 27 
januari 2021 tot en met 31 december 2021 van Stichting Improve te Oosterhout. 
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ALGEMEEN 

Oprichting stichting 

Stichting Improve is op 27 januari 2021 opgericht en is gevestigd te Oosterhout. 

 
Activiteiten 

Het doel van de stichting is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de mondgezondheid voor 

inwoners in West-Afrika, ongeacht sociaaleconomische status. Dit doormiddel van 

kennisoverdracht en het vergroten van de beschikbaarheid van adequate mondzorg. 

 

Bestuur 

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door: 
- de heer M. Wolff (voorzitter); 
- de heer L.P.G. Meijers (penningmeester); 
- mevrouw F. Ligterink (secretaris) 
- de heer H. Westerduin 
- mevrouw M. Westerduin-Tom 
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BESTUURSVERSLAG 

Bestuursverslag 2021 Stichting Improve 

Stichting Improve is opgericht in 2021 door de heer en mevrouw Westerduin. 

1. Algemene gegevens 

Algemene gegevens 

Statutaire naam Stichting Improve 

Organisatietype Stichting 

Opgericht 27 januari 2021 

KvK nummer 81715684 

Bankrekeningnummer NL40 RABO 0366138057 

Bezoekadres Dorpsstraat 19a, 6678BD, Oosterhout gld 

Telefoonnummer 00 31-6 14 44 11 13 

Website www.stichtingimprove.nl  

E-mail info@stichtingimprove.nl  

Bestuur 

Naam Wolff, Mark 

Titel Voorzitter 

Naam Ligterink, Francis 

Titel Secretaris 

Naam Meijers, Luke 

Titel Penningmeester 

Naam Westerduin, Harmen 

Titel Lid 

 

Naam Westerduin-Tom, Marijke 

Titel Lid 

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen 
vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en 
begunstigden. 

Meer informatie over onder andere het bestuur is te vinden in de notariële akte. Deze akte is 
op te vragen bij de penningmeester. 

 

http://www.stichtingimprove.nl/
mailto:info@stichtingimprove.nl


2. Doelgroep 

Met stichting Improve is gekozen voor een focus op het verbeteren van de mondzorg in West-Afrika. In 

dit gebied is er een groot tekort aan mondzorg professionals. Er zijn maar enkele tandheelkunde 

opleidingen, de tandarts-patient ratio is nu gemiddeld 1:180000. Dit ten opzichte van Nederland waar 

deze 1:2000 is. Het gebied bestaat uit 16 landen, zie Wikipedia ‘West-Afrika’. In eerste instantie zullen 

we ons richten op Guinee en de landen waar Mercy Ships de komende tijd gaat werken, dat zijn 

Senegal, Liberia en Sierra Leone. 

3. Strategie 

De stichting zal als een brug fungeren tussen de behoefte die er in West-Afrika is en de bereidheid 

om met kennis en financiën bij te dragen vanuit Nederland. Daarnaast zal Stichting Improve 

komende tijd veel samenwerken met andere organisaties om haar doelen te bereiken. 

Harmen en Marijke Westerduin zullen de komende 2 jaar via Mercy Ships in West-Afrika werken aan de 

bovengenoemde doelen van de stichting. Op het moment dat er concrete projecten zijn die financiering 

nodig hebben en voldoen aan de doelstelling van stichting Improve kan er samen met het bestuur 

gekeken worden of er een project ondersteund kan worden. Denk hierbij aan preventieve projecten op 

scholen, het trainen of ondersteunen van lokale gezondheidswerkers. 

Daarnaast is het plan om de pas opgerichte tandheelkundige studentenkliniek bij de Gamal Abdel 

Nasser Universiteit in Conakry Guinee te ondersteunen met kennis en met de opstart van 

duurzame projecten vanuit deze kliniek. 

1/ Tandheelkundige behandelingen en preventie 

In ontwikkelingslanden is tandheelkundige zorg vaak minimaal aanwezig of onbetaalbaar. Een deel van de 

mensen in Afrika heeft nog nooit een tandarts gezien. Marijke zal in haar rol als Lead Dentist de komende 

twee jaar via Mercy Ships tandheelkundige behandelingen uit 



gaan voeren, en daarnaast andere vrijwilligers en lokale mensen begeleiden om dit ook te doen. Daarnaast 

zal elke patiënt preventief onderwezen worden om een blijvend effect van behandelingen te verkrijgen. 

Komende twee jaar zullen er naar verwachting geen kosten nodig zijn vanuit stichting Improve voor de 

uitvoering van deze behandelingen. 

2/ Opleiden en trainen 

Training en medisch onderwijs draagt bij aan een duurzame verbetering van de gezondheidszorg in een 

land. Door het opleiden van lokale tandartsen, tandtechnici, biomedische technici, kaakchirurgen en 

gezondheidswerkers, kunnen zij anderen trainen. Zo kan de tandheelkundige zorg in een land blijvend 

verbeteren. 

Stichting Improve zal Mercy Ships ondersteunen bij de opleiding van tandartsen in de bestaande 

tandartskliniek Gamal in Guinea die op de Gamal Abdel Nasser Universiteit Conakry in Guinee gevestigd is. Er 

wordt gekeken of er concrete projecten zijn die extra hulp of financiering nodig hebben en die passen bij de 

doelstelling van stichting Improve. Daarnaast wil stichting Improve een bijdrage leveren door het werven en 

stimuleren van vrijwilligers om kennis te delen om het opleiden van tandartsen te ondersteunen. 

3/ Starten van tandheelkundige klinieken 

Lange termijnverbetering zit hem erin dat het land zelf genoeg capaciteit krijgt om 

tandheelkundige zorg te verlenen. Daarom is het hard nodig dat opgeleide tandartsen ook zelfstandig verder aan 

de slag kunnen met voldoende faciliteiten. Stichting Improve wil deze afgestudeerde tandartsen helpen met 

financiering, coaching en begeleiding zodat ze zelf een kliniek kunnen openen. De komende 2 jaar is het plan om 

3 nieuwe klinieken te starten in Guinee. 

4/ Netwerk 

Om de kwaliteit van deze klinieken te waarborgen worden ze aangesloten op een netwerk dat opgezet zal 

worden door stichting Improve. Daarnaast is het doel om elke praktijk te koppelen met een tandartspraktijk 

in Nederland. Hierdoor wordt kennis uitgewisseld, inkoopkanalen voor goede materialen georganiseerd. Zo 

wordt geborgd dat de praktijk de juiste kwaliteit blijft leveren. Daarnaast zorgen we vanuit dit netwerk voor 

gratis tandheelkundige zorg voor mensen die het anders niet kunnen betalen of geen toegang hebben tot 

mondzorg, bijvoorbeeld middels zogenaamde ‘out-reaches’ naar landelijke gebieden. 
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4. Baten 

Stichting Improve ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door 

particulieren en bedrijven. Daarnaast is in deze opstartfase het plan dat specifieke leden uit het bestuur 

zelf giften geven om de doelstelling te verwezenlijken. 

De werving gebeurt op een kleinschalige maar effectieve manier middels relaties, zowel privé als 

zakelijk. Daarnaast kan er voor specifieke projecten geworven worden middels nieuwsberichten op 

social media en op de website. 

 
5. Vrij besteedbaar vermogen 

Stichting Improve is een non-profit organisatie, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van 

bijdragen van particulieren en bedrijven. De stichting werkt met vrijwilligers, deze vrijwilligers 

ontvangen geen vergoeding voor hun werk. 

Onze werkwijze is dat alle voor de stichting te maken onkosten volledig betaald worden vanuit het 

bestuur, zodat alle giften en donaties van derden volledig aangewend kunnen voor de projecten en 

doelgroepen. 

De inkomsten van de stichting kunnen ook worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven 

te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting. Als dit gebeurt worden 

donateurs op de hoogte gesteld middels de website of persoonlijk bij grote bedragen. 

 

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden 

om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe 

activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 
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6. Statutaire doelstelling 

Het doel van de stichting is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de mondgezondheid voor 

inwoners in West-Afrika, ongeacht sociaaleconomische status. Dit doormiddel van 

kennisoverdracht en het vergroten van de beschikbaarheid van adequate mondzorg. 

Oosterhout, 

L. Meijers                     M. Wolff              F. Ligterink                  H. Westerduin               M. Westerduin 



 

31 december 2021 31 december 2020 

ACTIVA 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatbestemming) 

 

€ € € € 
 

Inventaris 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen  - 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 
Overlopende activa 

Liquide middelen 11.022  

- 

11.022 



 

31 december 2021 31 december 2020 

PASSIVA 
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 € € € € 
STICHTINGSVERMOGEN 
Bestemmingsreserves 11.022  

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Schulden aan leveranciers en handelskre-  
dieten   
Overige schulden en overlopende passiva   

  

11.022  

 



 

Autokosten 
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Realisatie 
27.01.2021 / 31.12.2021 

Realisatie 
01.01.2020 / 31.12.2020 

€ € € € 

Baten 
Giften 12.565  

Overige bedrijfsopbrengsten  

Lasten 
Kosten uitbesteed werk en andere externe 

kosten   
Afschrijvingen op immateriële, materiële 

vaste activa en vastgoedbeleggingen   
Huisvestingskosten   
Algemene Kosten  

- 

- 

Verkoopkosten 1.332  

1.332  

11.233  

-210  

11.022  

   
 

Som der bedrijfslasten 

Bedrijfsresultaat 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Netto resultaat 

Resultaatbestemming 

€ € 

Bestemmingsreserve 11.022  

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 27 JANUARI 2021 TOT EN MET 31 DECEMBER 2021 

 12.565  

 12.565  

27.01.2021/ 
31.12.2021
  

01.01.2020/ 
31.12.2020
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Improve is feitelijk en statutair gevestigd op Dorpsstraat 19a, 6678BD te Oosterhout en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 81715684. 

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Het doel van de stichting is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de mondgezondheid voor 

inwoners in West-Afrika, ongeacht sociaaleconomische status. Dit doormiddel van 

kennisoverdracht en het vergroten van de beschikbaarheid van adequate mondzorg. 

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Stichting Improve zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van RJ ck1, uitgegeven 
door RJ en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine onderneming, die uitgegeven 
zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 
tegen de verkrijgingsprijs. 
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Grondslagen 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van 
de activa waarop de subsidies betrekking hebben. 

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen 
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van 
de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht 
op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 

De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. 

Verstrekte subsidies en giften 

Onder subsidies en inkomsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen 
bedragen voor de in het verslagjaar toegezegde bedragen. 
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Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven 
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS  

VASTE ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

31.12.2021 31.12.2020 
 € € 

Liquide middelen 

Rabobank 11.022  



 

Resultaatverdeling 11.022  
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31.12.2021 31.12.2020 
 € € 

Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserve 11.022  

2021 2020 
 € € 

Bestemmingsreserve 
Stand per 1 januari 0 

 

Stand per 31 december 11.022  

 

  
  

 



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN NIET IN DE BALANS OPGENOMEN 

ACTIVA Informatieverschaffing over operationele leases 

De vennootschap heeft geen leaseverplichtingen. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2021 TOT EN MET 
31 DECEMBER 2021 

Realisatie 
27.01.2021 / 

31.12.2021  

Realisatie 
01.01.2020 / 

31.12.2020 

 € € 

Baten 

Giften 12.565  

Verkoopkosten 

Reclame/Advertentiekosten 1.235 

Relatiegeschenken  97 

Financiële baten en lasten 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rente en kosten bank 210  



Mark 
Wolff

Digitally signed 
by Mark Wolff 
Date: 
2022.06.24 
10:06:38 +02'00'


