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KIT Scholarship Fund
Al 50 jaar leidt het KIT artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidsprofessionals van over de
hele wereld op tot leiders en experts in internationale gezondheidszorg. Studenten van over de
hele wereld volgen Mastersprogramma’s of korte cursussen aan het KIT. Na hun studie bekleden
ze vaak hogere posities waardoor ze kunnen bijdragen aan beleidsvorming van gezondheidszorg
op district, regionaal en landelijk niveau. Op deze manier kunnen ze wezenlijk verschil maken in
de gezondheidszorg in hun land. Vaak geven ze hun kennis ook weer door aan lokale
gezondheidsprofessionals door les te geven aan universiteiten en opleidingsinstituten.
Het KIT Scholarship Fund is opgericht om meer studenten uit ontwikkelingslanden de kans te
geven een opleiding aan het KIT te volgen. Want investeren in toekomstige leiders en experts in
gezondheidszorg draagt bij aan verbetering van internationale gezondheidszorg. De financiële
steun wordt gegeven aan één student maar komt hele gemeenschappen ten goede.
In September 2015 zijn er met de fondsen die sinds de oprichting van de stichting geworven zijn
drie beurzen uitgegeven. Na hun studie aan het KIT kunnen deze mensen een verschil maken in
de gezondheidssituatie in eigen land en bijdragen aan een betere gezondheid van velen.

Dankzij giften van donoren studeert Muhamad Al-Zawawy uit Cairo, Egypte, de Master in
Public Health aan het KIT.
“Eager to perfect my knowledge at a reputable institute, I applied for the master’s programme
at KIT to gain personal credibility, solid knowledge and the skills needed to solve the challenges
Egypt faces. It is my goal to improve health access and quality of service in all aspects of
Egyptians health systems that are being neglected. I focus on policy analysis, policymaking
and providing support for these policies. It is of extreme importance that I share the knowledge
I acquire at KIT with the target population of our work. I intend to share my gained experience
with the organisation that I belong to and also with community groups, doctors and patient
groups. For example, providing trainings was already part of my work, but my studies at KIT
allow me to do this in a more productive and efficient way so many others can learn from my
experience here too.”

Algemene Informatie
KIT Scholarship Fund
Het KIT Scholarship Fund is in juni 2013 opgericht.
Het KIT Scholarship Fund is een subfonds van de stichting KIT Fonds, voor opleiding en onderzoek.
De stichting heeft als doel bij te dragen aan capaciteitsopbouw in lage en midden inkomenslanden
door middel van hoger onderwijs en onderzoek vanuit het Koninklijk Instituut voor de Tropen of in
samenwerking met andere organisaties.
Het KIT Scholarship Fund stelt zich tot doel om studenten uit lage en midden inkomenslanden
studiebeurzen aan te bieden om Masters opleidingen op het gebied van internationale gezondheid
aan het KIT te volgen.
Contact informatie
KIT Scholarship Fund
KIT Fonds, voor opleiding en onderzoek
Bezoekadres: Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam
P.O. Box 95001, 1090 HA Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31(0)20 568 8411
Bestuur KIT Fonds
Voorzitter: Pauline Kruseman
Penningmeester: Jaap van Gent
Secretaris: Gerrit Verburg
Informatie:
ANBI status: toegekend juli 2013
RSIN/fiscaal nummer: 8529 96 688
Inschrijving KvK: 58344837
Beloning
De stichting is strict non profit. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarcijfers KIT Scholarship Fund
Balans per 31 december 2015
Voor winstdeling
31-12-2015

31-12-2014

ACTIVA
Voorraden

0

0

nog te ontvangen subsidie

0

0

Interest

0

0

ABN Rekening Courant

65.107

26.881

Totaal: liquide middelen

65.107

26.881

65.107

26.881

0

0

Beginsaldo

26.881

13.015

Exploitatie saldo

-2.427

13.866

24.454

26.881

Overlopende passiva

40.650

0

TOTAAL PASSIVA

65.104

26.881

Vorderingen

Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Overlopende passiva
Nog te betalen kosten

Eigen Vermogen

Totaal: eigen vermogen

Staat van Baten en Lasten over 2015
31-12-2015

31-12-2014

BATEN
Intrest

0

0

Giften

38.477

14.086

TOTAAL

38.477

14.086

LASTEN

Algemene kosten

254

220

0

0

Beurzen

40.650

0

TOTAAL

40.904

220

Diverse baten en lasten

Explotatiesaldo

2.427,02-

13.866

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015
Activiteiten
De stichting heeft ten doel bij te dragen aan capaciteitsopbouw in lage en midden
inkomenslanden door middel van hoger onderwijs en onderzoek vanuit het KIT of in samenwerking
met andere organisaties.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 het verwerven van middelen bij het bedrijfsleven, overheden, fondsen en
particulieren op basis van voorstellen die door het KIT en/of door de stichting zelf zijn
ontwikkeld;
 het ter beschikking stellen van studiebeurzen aan talentvolle studenten uit lage
en middeninkomenslanden voor het volgen van Mastersprogramma's en korte
cursussen aan het KIT;
 het stimuleren van activiteiten van studenten van het KIT in lage en
middeninkomenslanden op het gebied van studie en
onderzoek door middel van het ter beschikking stellen van subsidies en
beurzen;
 het bevorderen van samenwerking van het KIT en het bedrijfsleven en
maatschappelijk relevante organisaties;
 het bevorderen van de contacten met en ten behoeve van het KIT.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.

Toelichting op de jaarrekening
Baten
Het totaal aan baten bestaat uit giften aan het KIT Scholarship Fund.
In 2016 is 38477 Euro ontvangen. De giften bestaan ten dele uit eenmalige en periodieke giften en
een groot gift is ontvangen van stichting den Brinker.
Lasten
De gemaakte kosten in 2015 bestaan uit bankkosten en uitgegeven beurzen.
Personeelskosten voor fondsenwerving, communicatie, website, administratie werden in 2015
volledig gedragen door het KIT.
Beurzen
In 2015 zijn er twee fulltime en een parttime beurs uitgegeven. 2 studenten zijn begonnen met de
Master in Public Health (MPH) en Master in International Health (MIH) in September 2015. Een
derde student zal beginnen met MIH in maart 2016.
MPH September 2015: Muhamad Al Zawawy- Egypte
MIH September 2015: Cheelo Chinyama - Zambia
MIH Maart 2016: Abdul Wassay Mullahzada - Afghanistan

