Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Global Dermatology

Nummer Kamer van
Koophandel

5 4 8 6 3 2 5 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Gracht 15

Telefoonnummer

0 5 6 1 4 8 1 5 9 5

E-mailadres

info@globaldermatology.nl

Website (*)

www.globaldermatology.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Gezondheid - Genezing en zorg
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Tanzania, Brazilië, Ethiopië, Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P.N. Blauw

Secretaris

F.A. Naafs-Loman

Penningmeester

F.A. Naafs-Loman

Algemeen bestuurslid

M.W. van Diggelen

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1.
a. Het bevorderen van optimale dermatovenereologische en lepra-zorg, tevens
onderzoek in deze disciplines in Nederland en in landen met een laag en gemiddeld
inkomen alsmede het bevorderen van de dermatologie in deze landen;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van
onderwijs en het instigeren van onderzoek in de onder 1 genoemde disciplines.
3.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting is direct betrokken bij dermatologisch onderwijs in ontwikkelingslanden, in
het bijzonder in Tanzania en Ethiopië en tevens bij armoededermatologie en
lepraonderzoek in Brazilië.
In het bijzonder is er samenwerking met het Regional Dermatology Training Center in
Moshi, Tanzania, de Ayder University, Makelle, Ethiopië en het Instituto Lauro de
Souza Lima in Bauru, SP, Brazilië.
Onderzoek aan deze instituten wordt gesteund.
Voor dermatologen in ontwikkelingslanden, het scheppen van mogelijkheden om
onderwijs aan gespecialiseerde instituten te volgen, en deel te nemen aan nascholing.
Sinds Corona is de dermatoloog niet in het buitenland geweest, wel geeft hij dagelijks
adviezen en diagnoses via internet, evenals begeleiding bij onderzoek. Hij schrijft en
redigeert artikeleken en hoofdstukken in boeken. De bijdrage is het verhogen van de
kennis in het doelgebied.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Donaties
Vergoeding voor consulten
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Door bestuur en de betrokken dermatoloog wordt bepaald hoe en waaraan inkomsten
worden besteed.
De stichting bezit een rekening-courant en een spaarrekening.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, noch voor de tijd
die zij aan de stichting besteden.
De leden van het beleidsbepalende orgaan zijn dezelfde bestuursleden.
Personeel is er niet.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

2021 was weer een jaar waarin Covid dr Naafs’ werk tot thuiswerk maakte.
In januari werd via Zoom aan de CME in Moshi meegewerkt, voorzitter van een tweetal
sessies en een voordracht: Why can’t we control leprosy. In Amsterdam-zuid een
college: Kind met de donkere huid. In Manaus, Brazilië, over Neurological Manifestations of Leprosy. In april op een Covid congres in Rome: COVID-19 in The North,
and The South of the World, ook twee dagen deelname aan de discussie van projecten
binnen LRI. In de loop van 2021 Webinars als discussiant, georganiseerd door de
WHO, Gloderm en ISNTD. Hij heeft het curriculum voor de te starten opleiding tot
dermatoloog doorgelicht, initiatief van ex-pupillen, in Rwanda. Hij begeleidt een
promovendus in Botswana (Bwanali Haji Ntaibu Jereni) en een dermatoloog in
opleiding in Tanzania (Nelson Mosha).
De situatie in Mekelle, Tigray, Ethiopia, blijft verschrikkelijk; er is amper contact
mogelijk. Er zijn geen geneesmiddelen, die kunnen ook niet worden gestuurd. Er wordt
gewerkt aan een artikel over bacillaire angiomatosis.
Er is steun gegeven aan een Nederlandse lepra patiënt, aan een patiënt in Ethiopië en
één in Tanzania. Dr Naafs heeft voor dr Boer (Deventer) en voor Prof. dr Jemec,
University of Copenhagen, samenwerking binnen zijn netwerk gefaciliteerd
(epidemiologische studie naar Hidradenitis Suppurativa).
Janssen Pharmaceutica geadviseerd over de donkere huid, voor de opleiding van hun
artsen. 34 artikelen voor internationale tijdschriften beoordeeld en 330 e-dermatologische consulten gedaan. WIKI pagina is verschenen: Ben Naafs. Veel hoofdstukken
en publicaties nog in druk, drie zijn verschenen. Alles door Corona vertraagd.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

€

0

€

0

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

8.165

€

7.504

+
€

+
7.504

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

8.165

€

+
€

€

8.165

+

€

8.165

7.504

+
€

8.165

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

7.504

7.504

+
8.165

+
€

7.504
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

490

+

€
€

0

336

+
0

€
€

11.699

+

€
€

11.699

12.686

+
12.686

€
€

221

100

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

12.409

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

2.398

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

13.122

€
€

7.180

2.000

€
€

2.170

1.020

€

5.364

11.749

€

8.384

661

€

4.739

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

