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Algemeen 
Het doel van de Stichting is het generen van beurzen voor medisch studenten aan de universiteit van 
Stellenbosch, Zuid Afrika, die onvoldoende financiële middelen hebben om hun studie af te ronden.  
Selectie van studenten vindt plaats door Ukwanda centre of rural health in samenspraak met het 
bestuur van de Holland Stellenbosch Medical Foundation. 
De beurs is in principe een lening aan de student die na afstuderen afgelost wordt door minimaal het 
equivalent aantal jaren dat een beurs is genoten ruraal , dan wel in achtergebleven gebieden, te  
werken. 
 
Samenstelling van het Bestuur 
Per 31 december  2016 bestond het Bestuur uit: 
Stijn J.M. Mol, voorzitter 
Maarten, A.M.F. van Nierop, penningmeester 
Walter A.W.O. Jansen, lid 
Thomas J.L.M. Macken, lid 
Dirk van der Lelij, lid  
Mariel, L.J.  van Loosbroek, lid 
Maarten Schurer, lid 
In het verslagjaar heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden. 

Dhr. Thomas J.L.M. Macken en de heer Dirk van der Lelij hebben zich teruggetrokken als lid. De heer 
Niels Claessens is toegetreden als vice-voorzitter.  
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst. 
In 2017 heeft een professionalisering plaats gevonden.  Mevrouw Caroline  van Aken is aangetrokken 
als fondsenwerver, waarbij het in de verwachting ligt dat zij in 2018 toe treedt tot het Bestuur. In het 
professionaliseringsproces is de Stichting ondersteund door de heer Machiel Visser. Tevens is er een 
nieuwe website ontwikkeld.  
 
In 2017 heeft De Stichting heeft vergaderd op 10 april, 22 mei en 16 november. 
 
Algemene en Financiële informatie. 
Het jaar 2017 werd afgesloten met een exploitatie overschot van  € 60.337,55 ten opzichte van een 
tekort in 2016 van € 45.310,96. 
In het kalenderjaar 2017 werd voor € 130.000 aan studiebeurzen ontvangen van sponsoren en 
particulieren.  Er werden in 2017 15 beurzen ad. ZAR 70.000 uitbetaald, waarvan 7 nieuwe.  
Aan Bisset Boehmke MC Trust account in Kaapstad werd ZAR 70.000 overgemaakt met omschrijving 
“Bursaries HSMF”. Bisset Boehmke is de notaris van HSMF in Zuid Afrika die de geldstroom beheerd.  
Vooruitblik : De stichting heeft zich verplicht in 2018 17 beurzen uit te keren a 85.000 ZAR per beurs. 
 
 
Stijn Mol, voorzitter HSMF 

 


