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Directie en bestuur  

 
De directeur van de stichting is H.J. van Schothorst. De samenstelling van het bestuur op 31 
december 2015 is als volgt: 

 L. van de Weerd, voorzitter 

 D.J. Vermeer, penningmeester 

 G. van Ekeren, secretaris 

 Mevrouw G. van Silfhout, communicatie/onderwijs 
Mevrouw J.C. van Scholthorst-van der Velde ondersteunt bestuur en directie.  
 
Activiteiten 
 
Werkbezoeken 
In 2015 is driemaal een werkbezoek aan Oekraïne gebracht, in februari, april en 
november/december. Het bezoek in februari bestond met name uit voorbereiding 
van de cursussen en in het kader van de erkenning van de cursus door de 
plaatselijke en provinciale overheid.  
In april werd de eerste cursus gegeven met als onderwerp otitis media.  
Cursusmaterialen werden in Zhytomir gedrukt. De cursus is verzorgd door de heer 
H. van Schothorst, directeur van de stichting en de heer B. van Leeuwen, audicien, 
die met name het praktijkgedeelte voor zijn rekening nam. Deelnemers ontvingen 
een studenten-otoscoop voor eigen gebruik. Bij de evaluatie aan het einde van de 
cursus werd tevens een begin gemaakt voor een vervolgcursus met uitbreiding van 
het onderwerp: het onderzoek van het kind. 
In december is de tweede cursus gegeven. Die bestond uit herhaling van de 
voorgaande cursus, aangevuld met een belangrijk stuk praktische vaardigheid en de 
inleiding van van een nieuwe cursus: “Het onderzoek van het kind”. 
Tijdens dit bezoek vond er ook een overleg plaats over eventuele uitbreiding van de 
scholingsactiviteiten naar de rest van de oblast Zhytomir , met onder meer 20 
perifere ziekenhuizen. 
 
Contacten in Nederland 
In 2015 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden. Er zijn contacten gelegd 
en onderhouden in Nederland t.b.v. de stichting, waarbij het ging om contacten 
zowel op organisatorisch als  vakinhoudelijk/medisch gebied, gericht op kwaliteit 
van zorg en onderwijs. Als eerste de Raad van deskundigen, waarbij wordt gestreeft 
naar een breed forum van deskundigheid in de breedte, zoals hierboven genoemd. 
Daarnaast de klankbordgroep voor het voorbereiden en maken van een training en 
trainingsprogramma. Meerdere artsen vormen samen de Huisartsen Klankbordgroep 
FSK N-U, om zo de kwaliteit van de cursussen te waarborgen vanuit de NHG-standaarden. 
Deze worden vertaald in het Russisch om Oekraïense medici bij te scholen. De 
klankbordgroep kwam drie keer bij elkaar: in juli, september en oktober. 



Tenslotte zijn contacten onderhouden met de vaste tolken en vertalers Russisch en de 
trainers die hebben meegeholpen de trainingen in Zhytomir te geven.   
 
Contacten in Oekraïne 
Er zijn contacten gelegd en onderhouden in Oekraïne, zoals het voortzetten van de 
contacten in het Stads Kinderziekenhuis met haar poliklinieken in Zhytomir,  en het 
contact met een van de volwassen poliklinieken en de contacten met het Shupyk 
instituut in Kiev. Ook het contact met de Nederlandse Ambassade maakt hiervan 
deel uit, waarbij verdere informatie is uitgewisseld. 
Verder vonden er vijf bestuursvergadering plaats, die genotuleerd zijn. 
Onderwerpen die zijn behandeld: voortgang projecten en contacten, samen stelling 
en uitbreiding bestuur, website, funding en public relaties, ANBI -status en 
planning. Naar aanleiding van de bestuursvergaderingen zijn het beleids- en 
jaarplan op de website gepubliceerd. 
 
Website 
Een website is noodzakelijk, zowel voor communicatie, bekendheid, funding en 
transparantie. De secretaris van de stichting, George van Ekeren heeft de website gebouwd 
en verder ontwikkeld. De documenten die op de website staan, zijn ook in het Engels 
vertaald. Op korte termijn kan dus ook de Engelse versie van de website worden gelanceerd.  
 

ANBI-status 
Met blijdschap kon het bestuur in het jaarverslag opnemen dat per 14 oktober 2015 de 
ANBI-status is verkregen, nodig om te kunnen komen tot funding. De status geldt voor 
onbepaalde tijd en vanaf de oprichtingsdatum 23 december 2014. 
 
Financiën 
In 2015 bleef de funding achter bij de nodige uitgaven voor de uitvoer van het werk.  
Desondanks kon het werk toch doorgaan op basis van een particuliere financiële 
borgstelling tot 1 januari 2017 bij de penningmeester. Door een mailing zijn de 
eerste stappen gezet om op korte termijn funding gestalte te geven. Alleen met 
uitbreiding van mankracht en financiën is verdere uitbreiding haalbaar en uitvoorbaar. De 
vraag vanuit Oekraïne ligt er voor zowel de jeuggezondheidszorg als voor de volwassenzorg. 
 
 
 


