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Inleiding 
De Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden (SANO) is opgericht in 1969 door de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de Nederlandse 
Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG). SANO biedt 
financiële ondersteuning middels leningen en/of schenkingen aan individuele artsen. 
 
De doelstelling: 
‘Financiële ondersteuning van Nederlandse tropenartsen die gaan werken in lage inkomenslanden 
ter bevordering van de gezondheidszorg aldaar en de betrokkenheid van Nederland daarbij.’ 
is in 2020, het jaar dat de wereld werd opgeschrikt door een pandemie van ongekende omvang en 
impact, opnieuw relevant gebleken. De noodzaak om gezondheidszorg mondiaal goed te regelen en 
de waarde van artsen met kennis en ervaring op het gebied van global health voor Nederland werd in 
dit jaar pijnlijk duidelijk.  
 
 
1. Samenvatting activiteiten 2020 
 
De wereldwijde ‘coronacrisis’ heeft ervoor gezorgd dat de wereld in 2020 op slot ging en dit 
veroorzaakte onzekerheid op het gebied van reismogelijkheden en veiligheid voor artsen werkzaam 
in het buitenland. Door deze moeilijkheden was het niet voor iedereen mogelijk werkzaam te blijven 
in het buitenland of om te vertrekken. Mogelijk dat hierdoor de aanvragen voor financiële 
ondersteuning bij SANO in 2020 achterbleven. Het SANO heeft vier aanvragen gekregen in 2020, drie 
aanvragen zijn gehonoreerd en een aanvraag is teruggetrokken door de aanvrager. 
~ 
 
De financiële steunverlening voor AIGT in opleiding is in 2020 voortgezet, dit betreft een schenking 
van 1500 euro na afloop van de opleiding (na inschrijving in RGS en daadwerkelijk gaan werken als 
AIGT in een ‘low income country’). SANO heeft kennis genomen van de subsidie voor de NVTG en het 
OIGT van VWS n.a.v. de motie van mw. Dik Faber van de Christen Unie. Dit heeft tot gevolg dat de 
AIGT die in 2020 het onderdeel buitenland hebben doorlopen niet meer in aanmerking zullen komen 
voor deze regeling. Voor hen is er sprake van een vergoeding door VWS. In 2020 hebben 6 AIGT 
subsidie aangevraagd bij SANO en deze zijn allen gehonoreerd. Zij hebben het onderdeel buitenland 
allen voor 2020 doorlopen. 
~ 
 
Evenals het voorgaande jaar werd de mogelijkheid gecreëerd via de KNMG-voorzitter de 
wervingsbrief via Medisch Contact te versturen. Daarnaast werd de wervingsbrief per post aan de 
leden van de NVTG gestuurd. De wervingsbrief is ook dit jaar niet per mail gestuurd. In verband met 
de privacywetgeving (AVG) is het met ingang van 2016 niet mogelijk om leden op deze wijze te 
benaderen. 
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2. Besteding doelstellingen 2020:  

SANO kreeg vier aanvragen voor een lening voor werk als arts in een ‘low resource setting’ in 2020, 
waarvan een aanvraag na honorering weer werd ingetrokken. Drie AIGT kregen voorschotten in 
verband met uitzending (2 maal 10.000 euro en eenmaal 5000 euro). 
Daarnaast kreeg SANO zes aanvragen van AIGT die met terugwerkende kracht een vergoeding voor 
het onderdeel buitenland aanvroegen, zes AIGT kregen een bijdrage van 1500 euro t.b.v. het 
onderdeel buitenland (totaal 9.000 euro). 
 
In 2020 werd er in totaal een bedrag van 29.000 euro kwijtgescholden; van drie AIGT werd hun lening 
van 3000 euro kwijtgescholden (9.000 euro), van twee AIGT werd de lening van 10.000 euro 
kwijtgescholden aangezien zij 2 jaar in een low resource setting hadden gewerkt als arts (20.000 
euro). 
 
 
3. Financiële middelen 
Kascommissie 
In 2020 heeft er een kascontrole plaatsgevonden over de jaarrekening van 2019 door een externe 
kascommissie, te weten dhr. J. Dusseljee en dhr. B. Kral. De kascommissie heeft nuttige 
aanbevelingen gedaan en heeft het bestuur geadviseerd de penningmeester te dechargeren voor het 
over 2019 gevoerde financiële beleid en verantwoording daarvoor. 
 
Donaties 
De financiële middelen van het SANO-fonds zijn vooral afkomstig van de jaarlijkse donaties van 
Nederlandse medici, maar ook van erfstellingen en legaten.  
Donaties 2020 betroffen 27.790 euro een verhoging van enkele duizenden euro’s ten opzichte van 
2019. 
 
Beleggingen 
Het beleggingsresultaat was in 2020, ondanks de dalingen op de beurs bij het begin van de 
coronacrisis, positief.  
 
Kosten bedrijfsvoering 
In 2019 werd de dalende trend van kosten voortgezet en waren de kosten voor bedrijfsvoering 
conform de afgelopen jaren.  
 
Vermogen 
De inkomsten van donaties en de uitgaven ontliepen elkaar niet veel in 2020. Het vermogen daalde 
in 2020 met circa 2500 euro.  
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4. Het bestuur 
Het bestuur van de stichting is in principe gelijkwaardig samengesteld uit leden van de KNMG en de 
NVTG. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn éénmaal 
herbenoembaar. Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie met een bescheiden 
onkostenvergoeding. 
 
Vergaderingen 
In 2020 werd tweemaal vergaderd, locatie Utrecht, te weten 22 januari, 10 september. 
 
Bestuurswisselingen 
Mevr. K. Slieker is vanaf 01-08-2015 onderdeel geweest van het SANO bestuur (namens KNMG), zij is 
per 10-09-2020 afgetreden. Het bestuur dankt haar voor haar inzet! Haar werkzaamheden inzake het 
onderhouden van de website van SANO zijn overgenomen door C Blaauw. 
Mevr. I. De Vries is vanaf 10-9-2020 toegetreden tot het bestuur. 
 
Bestuur 
Het bestuur was bij aanvang 2020 als volgt samengesteld: 
Dhr. W. Heres, voorzitter (vanaf 20-02-2018, daarvoor lid sinds november 2015, namens NVTG)   
Dhr. J. Schagen van Leeuwen (vanaf april 2014 namens NVTG, lid 
Dhr. B. Hugen namens NVTG (penningmeester vanaf 30-11-19),  
Mevr. M. Goudswaard namens KNMG (vanaf 23-09-19, secretaris vanaf 30-11-19),  
Dhr. R. Schats namens NVTG (vanaf 23-09-19), lid 
Mevr. I. De Vries namens KNMG  (vanaf 10-09-2020), lid 
 
Secretariaat 
Het secretariaat en algehele administratieve ondersteuning werd professioneel verzorgd door mevr. 
C. Blaauw, waarvoor dank vanuit het bestuur! 
Ook wil het bestuur dhr. P. Van Blanken bedanken voor zijn boekhoudkundige/ administratieve hulp 
het afgelopen jaar. Dhr. P. van Blanken is werkzaam als accountant in het ZGT waar mw. C. Blaauw 
ook werkzaam is en heeft mw. C. Blaauw ondersteund bij het opzetten van een boekhoudkundig 
programma welke nu door de penningmeester wordt gebruikt.  
 
Donaties 
Namens de ontvangers van de financiële ondersteuning via SANO bedankt het bestuur alle gulle 
gevers. Met name is het bestuur erkentelijk voor het vertrouwen van de vaste jaarlijkse donateurs 
die continuïteit aan het werk van de stichting geven. 
 
Doelstelling 2021 
SANO beoogd in 2021 te onderzoeken op welke manier er nog beter invulling gegeven kan worden 
gegeven aan de doelstelling en hoe SANO mee kan gaan met de tijd in een veranderend klimaat.  


