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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Medical Action Myanmar

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 3 4 3 4 5 9 5 3

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

Valeriusstraat 205 H

Telefoonnummer

0 2 0 6 7 2 0 1 4 9

E-mailadres

office@mam.org.mm

Website (*)

www.mam.org.mm

RSIN (**)

8 2 0 9 3 8 3 3 6

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Myanmar

Aantal medewerkers (*)

1 3 7 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2 0 0 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Winkler, Alexander Marinus Frans

Secretaris

Mostart, Constant Marie Joseph Albert

Penningmeester

Wigmans, Jikke

Algemeen bestuurslid

van Woensel, Jacobus Bernardus Maria

Algemeen bestuurslid

White, Nicholas John

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

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?

Het redden van mensenlevens en het bevorderen van de gezondheid van de
bevolking van Myanmar, met name de armsten en meest kwetsbaren, alles in de
ruimste zin des woords.

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?

1. Klinische gezondheidszorg voor armen in steden en mensen in afgelegen gebieden.
MAM heeft 12 klinieken opgezet in het hele land in zowel arme stedelijke gebiedenen
als afgelegen gebieden. De klinieken bieden basisgezondheidszorg met speciale
aandacht voor moeder- en kindzorg, reproductieve gezondheid en behandeling, en
zorg voor mensen met hiv/aids, tuberculose en hepatitis C-infecties.
2.Gemeenschapsgerichte gezondheidszorg in afgelegen dorpen.
MAM ondersteunt een netwerk van 2000 dropsgezondheidmedewerkers in de meest
afgelegen gebieden van Myanmar.
3. Onderzoek ter ondersteuning van klinieken en gemeenschapsgerichte
gezondheidszorg. MAM doet onderzoek naar klinische vragen die tijdens de
projectuitvoering naar voren komen. De leidende vragen zijn onder meer; Wat
veroorzaakt koorts? En, hoe kunnen we de diagnose en behandeling van de (koorts)
ziekten verbeteren?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

MAM is gestart in 2009 en financiert haar activiteiten met particuliere donaties van
trouwe donateurs. In de loop van de jaren zijn daar ook contracten met grotere
institutionele donoren bij gekomen zoals Global Fund, Access to Health Fund en VN
organisaties. De jaaromzet voor 2021 bedraagt circa 16 miljoen USD.
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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.

De ontvangen financiering wordt voornamelijk uitgegeven door onze eigen organisatie
via onze aanwezigheid in Myanmar. Het grootste deel van het geld wordt direct
besteed aan salarissen van zorgpersoneel in Myanmar en medicijnen. MAM staat
bekend om haar beperkte administratieve en indirecte kosten en haar efficiënte
manier van werken. Gemiddeld kost een dokters consultatie in onze klinieken slechts
ongeveer 6,5 USD. Dit dekt alle kosten inclusief salarissen van zorgpersoneel,
medicijnen, laboratorium onderzoeken, transport vergoedingen, lopende kosten van
de kliniek en indirecte kosten voor financiën en logistiek.
Daarnaast ondersteunt MAM ook lokale ethnische organisaties die zorg bieden in
afgelegen gebieden.

https://mam.org.mm/assets/beleidsplan-mam-2022.pdf

Open

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

Het bestuur doet haar taken op vrijwillige basis en wordt niet betaald.
Beloning voor de directeur is vastgesteld door het bestuur. Details zijn te vinden in het
jaarverslag, zie URL in dit document. Het personeel in dienst van de organisatie wordt
betaald op basis van belonigsbeleid vast gesteld door de directie.

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.

Over het jaar 2021 heef MAM ondanks Covid-19 en de politieke situatie een totaal van
1,314,405 consultaties gedaan. 1,069,707 van deze consultaties waren gedaan door
onze dorpgezondheidmedewerkers. Patienten ontvingen lange termijn behandelingen
voor Tuberculose, HIV en andere niet overdraagbare ziektes zoals diabetes. Door de
zware impact van Covid-19 heeft MAM zich ook ingezet en 2,647 patienten met zware
Covid-19 behandeld in 18 centra door het land.
MAM heeft 244,698 consultaties in de kliniek gedaan over 2021 en daarbovenop ook
nog 8,482 thuisbezoeken uitgevoerd voor patienten met chronische ziektes als TB
en HIV. 13,763 consultaties voor kinderen waren uitgevoerd en 273 gevallen als het
gevolg van mishandeling. MAM heeft teams die gespecialiseerd zijn om hier mee om
te gaan en heeft deze 273 kinderen beschermd. MAM's mobiele teams hebben in
clubs en bordelen meer dan 17,021 patienten bezocht voor informatie ter voorkoming
van en behandeling voor SOA's, met name HIV. In de strijd tegen HIV heeft MAM
3,104 zwangere moeders getest en 77 HIV positieve moeders behand. Momenteel
behandeld MAM 4,856 HIV patienten.
Verder heeft MAM 2,574 patienten voor TB getest en 656 behandeld en 665 patienten
waren behandeld voor hepatitis C. Verder heeft MAM 104,037 lab testen uitgevoerd en
46,065 begleiding sessies voor patienten met chronische ziektes.

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

https://mam.org.mm/assets/2021-mam-annual-report-&-audited-fi
nancial-statements.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

84.599

€

80.022

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

84.599

€

80.022

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€ 23.253.971

€

4.723.859

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

5.119.194

€

2.487.831

+
€ 28.373.165

Totaal

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

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

2.431.917

€

1.839.866

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

31-12-2020 (*)

+
€

+
€

€

1.839.866

Bestemmingsfondsen

€ 24.464.876

€

4.403.339

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

1.560.971

€

1.048.507

Totaal

€ 28.457.764

€

7.291.712

+
€

+

2.431.917

7.211.690

+
€ 28.457.764

+

Passiva

7.291.712

+

Details kunnen gevonden worden in ons financieel jaarverslag welke te vinden is in de link/URL op pagina 6.
Onze jaarcijfers zijn in USD en voor de omrekening naar EURO's is een koers van 1.14 USD per EURO aangehouden.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Overige baten particulieren

€

2.162.129

€

465.299

Som van baten van particulieren

€

2.162.129

€

465.299

Baten van bedrijven

€

0

€

0

Baten van loterijinstellingen

€

0

€

0

Baten van subsidie van overheden

€

0

€

0

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

8.951.677

€

7.103.201

Som van de geworven baten

€

11.113.806

€

7.568.500

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

0

€

0

Overige baten

€

3.312.671

€

1.259.645

Som van de baten

€

14.426.477

€

8.828.145

+

+

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

13.796.986

€

8.103.925

Aankoop en beheer

€

0

€

0

Voorlichting en bewustwording

€

0

€

0

Recreatie, sport en wensvervulling

€

0

€

0

Onderzoek

€

0

€

0

Evangelisatie en zending

€

0

€

0

Educatie, opleidingen en cursussen

€

0

€

0

Lobby en belangenbehartiging

€

0

€

0

€

0

€

0

Besteed aan doelstellingen

€

13.796.986

€

8.103.925

Wervingskosten

€

7.774

€

2.549

Kosten beheer en administratie

€

134.905

€

584.370

Som van de lasten

€

13.939.665

€

8.690.844

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

4.799.199

€

3.793.110

Saldo financiële baten en lasten

€

0

€

0

Saldo baten en lasten

€

486.812

€

137.301

Anders, namelijk (vul hier in)

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.

+

+

+

+

Details kunnen gevonden worden in ons financieel jaarverslag welke te vinden is in de
link/URL op pagina 6. Onze jaarcijfers zijn in USD en voor omrekening naar EURO's is
een koers van 1.14 USD per EURO aangehouden.

https://mam.org.mm/assets/2021-mam-annual-report-&-audited-fi
nancial-statements.pdf

Open

