
SANO financiële verantwoording  2016 
 

1.     Introductie 
In deze notitie wil het bestuur   verantwoording afleggen over het gevoerde financieel beleid 
gedurende het jaar 2016.  

Alle genoemde bedragen zijn te herleiden op uitgaven en inkomsten op kasbasis, zoals 
opgenomen in de financiële jaarverslagen. Om inzicht te geven in de veranderingen  van de 
laatste 4 jaar worden de bedragen van  2013, 2014 en 2015 ook vermeld in deze 
verantwoording . 

2.     Financieel beheer 
SANO gaat  zorgvuldig om met de door donateurs aan haar ter beschikking gestelde gelden. 

De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financieel beleid, alsook de 
financiële administratie en verslaglegging. De penningmeester wordt daarbij secretarieel 
ondersteund . Deze ondersteuning  bestaat uit   louter administratieve handelingen; alle 
financiële transacties worden door de penningmeester geautoriseerd. In het jaar 2016 is  de 
systematiek van   de financiële  handelingen en verslaglegging  verder  gedigitaliseerd  om 
hiermee de administratieve handelingen  en het aantal bankrekeningen te beperken .  

Jaarlijks stelt de penningmeester een financieel jaarverslag op, nadat de financiën aan een 
externe kascommissie controle zijn onderworpen. Het kascommissieverslag, het financieel 
jaarverslag alsook een begroting voor het komende jaar wordt aan het bestuur aangeboden. Na 
bespreking verleent het bestuur formeel decharge aan de penningmeester voor de financiën 
over het afgelopen jaar en keurt zij de begroting goed voor het nieuwe jaar. 

3.     Verantwoording inkomsten en beheer reserves 
De SANO heeft twee  inkomstenbronnen; de inkomsten uit de jaarlijkse wervingsbrief 
,terugbetalingen uit verleende renteloze voorschotten  en inkomsten uit rente over vermogen. 
Daarbij ontvangt de SANO terugbetalingen  uitverleende renteloze voorschotten SANO heeft 
een ANBI goedkeuring, zodat donateurs overgemaakte gelden fiscaal kunnen aftrekken als 
gift. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De  gelden ontvangen van tropenartsen, zogenaamde terugbetalingen zijn conform 
contractuele afspraken (zie verder par. 4) 

In de jaren   2013 ,2014, 2015  en  2016    ontving de SANO  per jaar                           
                 : 

 2013 2014 2015 2016 
Giften en donaties 33.590 43.934 47.004 29.119 
Overige ontvangsten * 28.487 21.447 21.966 39.850 
Totaal 62.077 65.381 68.970 68.968 

*overige ontvangsten zijn rente inkomsten  en terugbetalingen van  verleende renteloze 
voorschotten. De stijging van dit bedrag in 2016 , ondanks de dalende rente inkomsten, wordt 
verklaard  door een sterk toegenomen bedrag van terugbetalingen . 

 

 4.     Verantwoording uitgaven 
Uitgaven overeenkomend met de doelstelling van SANO, zoals leningen, suppleties en 
ondersteuning aan opleidingen voor uitzending naar de tropen, worden uitsluitend op basis 
van bestuursbesluiten en vastgelegd in contracten verstrekt. De ontvanger krijgt de gelden 
uitgekeerd als renteloos voorschot. Mettertijd kan dit voorschot geheel of gedeeltelijk, in 
overeenstemming met het SANO vergoedingenbeleid, worden kwijtgescholden. Met 
betrekking tot het eventueel terug te vorderen deel wordt een afspraak gemaakt met de 
ontvanger; bij in gebreke blijven worden aanmaningen gestuurd. Mocht ook dit niet baten 
wordt een curator ingeschakeld. 

Door het beleid t.a.v. schenkingen versus leningen wordt een deel van de uitgaven conform 
doelstelling ook weer terug ontvangen om andermaal te kunnen worden ingezet.  

 

 

 

 

 



 

In totaal werden in de jaren  2013 , 2014 , 2015 en 2016  de volgende uitgaven gedaan: 

 2013 2014 2015 2016 
Geëffectueerde garantiestellingen 
aan Nationale Tropen 
Cursus(NTC)           

NVT NVT NVT NVT 

Bijdrage aan 
studiekosten/beurzen (zoals 
MPH)                                      

16.250 11.700 9.100 11.050 

Kwijtscheldingen  uitzendingen 17.445 10.570 10.058 10.010 
Leningen en 
voorschotten/suppleties 

35.000 30.000 55.000 60.000 

In de jaren 2013 , 2014 ,2015 en 2016 heeft de SANO  de garantie stelling aan de NTC niet 
hoeven effectueren vanwege voldoende deelname aan de georganiseerde cursussen.  

 

                                                                                                                    

Overige uitgaven 

SANO maakt onkosten om te kunnen functioneren en geld te ontvangen. Het gaat om kosten 
voor administratieve ondersteuning, de jaarlijkse wervingsbrief,  vergaderingen en website . 

Jaar Buro en 
vergaderkosten  

2013 12.635 
2014 14.137 
2015 15.093 
2016 9.329 

De overige uitgaven zijn in 2016 gedaald ten opzichte van eerdere jaren , dit wordt vooral 
verklaard door lagere kosten voor de wervingsbrief en lagere secretariaatskosten 

   

 

 5.     Financiële reserves 
SANO stelt haar doelstelling centraal. Wanneer er meer beroep op SANO wordt gedaan dan 
hanteert SANO geen financiële limieten; het voldoen aan het door het bestuur goedgekeurde 
beleid is maatgevend. In 2016 werden er  meer aanvragen voor ondersteuning ingediend dan 
in 2015 In totaal is in 2016 hieraan  €60.000,= uitgekeerd  



De continuïteitsreserve in het jaar 2016  is gestegen   met  € 17.527  door een  mutatie 
reservering kwijtschelding. Deze reserve   is door relatief hoge terugbetalingen in 2016 
verlaagd  met €15.000,= .   

Zorgelijk is de daling van inkomsten uit donaties en rente . Door het niet meer kunnen 
benaderen van alle KNMG leden middels email berichten  door veranderende privacy 
regels,heeft de SANO haar verzoek tot donatie per ingesloten brief met het KNMG tijdschrift 
Medisch Contact verzonden. Mogelijk verklaard deze handelwijze de daling van donaties.  

De continuïteitsreserve  worden conform een door het bestuur goedgekeurd, risicomijdende 
wijze aangehouden, d.i. voornamelijk op depositorekeningen  en geeft vanwege alsmaar 
dalende rentes  een vermindering van de rente inkomsten .  
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