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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 2016 zijn er met de fondsen die geworven zijn in academisch jaar 2015-2016 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.

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: Dancker Bijleveld
Penningmeester: vacature
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 2016
Voor winstdeling
31-12-2016

31-12-2015

0

0

nog te ontvangen subsidie

0

0

Interest

0

ACTIVA
Voorraden
Vorderingen

Liquide middelen
ABN Rekening Courant

29.780

65.104

Totaal: liquide middelen

29.780

65.104

29.780

65.104

24.454

26.881

5.326

-2.427

29.780

24.454

0

40.650

29.780

65.104

2016

2015

0

0

Giften

14.450

38.477

TOTAAL

14.450

38.477

124

254

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Eigen Vermogen
Beginsaldo
Exploitatie saldo
Totaal: eigen vermogen

Overlopende passiva
Nog te betalen kosten

TOTAAL PASSIVA

Staat van Baten en Lasten over 2016

BATEN
Intrest

LASTEN

Algemene kosten

Diverse baten en lasten

0

0

Beurzen

9.000

40.650

TOTAAL

9.124

40.904

Explotatiesaldo

Check

5.326,20

2.427,00-

-0,20

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016
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 14.450 Euro ontvangen. De giften bestaan ten dele uit eenmalige, periodieke giften en
een grote gift.
Lasten
De gemaakte kosten in 2016 bestaan uit bankkosten en uitgegeven beurzen.
Personeelskosten voor fondsenwerving, communicatie, website, administratie werden in 2016
volledig gedragen door het KIT.
Activiteiten KIT Scholarship Fund
Bestuur
In 2016 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Mevrouw Pauline Kruseman is afgetreden als
voorzitster. Mr Dancker Bijleveld is benoemd als voorzitter. Daarnaast is Jaap van Gent afgetreden
als penningmeester. Deze functie bleef vacant in 2016.
In 2016 vonden er drie bestuursvergaderingen plaats. Daarnaast werd er gewerkt aan
fondsenwervende activiteiten bij bedrijven, stichtingen en particulieren.
Beurzen
In 2015-2016 hebben 2 studenten aan het KIT gestudeerd met een partiele beurs van KIT
Scholarship Fund.
In 2016 zijn er drie partiele beurzen uitgegeven. 2 studenten zijn begonnen met de Master in
Public Health (MPH) en Master in International Health (MIH) in September 2016. De verwachting is
dat ze September 2017 zullen afstuderen.
Master in Public Health: Daren Paul Katigbak, Philippines
Master in Public Health: Ayadotun Aminu, Nigeria
Master in International Health: Abdul Wassay Mullahzada, Afghanistan
Toezeggingen
In 2016 zijn door een aantal gevers grote toezeggingen gedaan voor bijdragen aan beurzen in
academisch jaar 2017-2018. Het totaal aan toezeggingen is 73.000 Euro.

Students KIT Scholarship Fund 2016-2017
Daren Paul Katigbak, the Philippines
“Since I graduated from college was my dream to pursue a postgraduate study.
Education has been a vital part of my career. I am a graduate of Bachelor of
Science in Nursing (BSN) in a premier university. I am a registered nurse and
midwife by profession. At present, I am working with the Episcopal Commission on
Health Care of the Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP). I am the
program officer of the entire TB program of the church, concerning 86 dioceses all
over the Philippines. I am also the nurse of the HIV Center of the Camillian
Fathers, a church-based initiative to help and support people living with HIV that also offers
preventive services such as testing and health education.
I chose to study the Master of Public Health/International Course in Health Development
(ICHD/MPH) because I want to help my country and my community to have an equal and unbiased
access to health services. I believe that the skills I learn at KIT will help me in my advocacy
towards access to sexual and reproductive health and rights including HIV-related services in my
country. These are my driving forces and my motivations to pursue this master’s programme.
Following the MPH/ICHD at KIT (Royal Tropical Institute) will advance my level of knowledge, and

learning with people from all over the world will help me to learn new and better methods in
addressing public health concerns.
I believe that pursuing this program will be a great help in empowering youth like me in
addressing public health concerns and pushing limits to reach equality on rights and health care. I
humbly take this opportunity to thank KIT Scholarship Fund and the Netherlands Fellowship
Programme (NFP) for granting me this scholarship. I look forward to sharing what I learn in my
community in my constant effort to help those in need. Changing someone’s life for the better is
something to be proud of.
Thank you.”
Daren Paul Katigbak uit de Filippijnen, achtergrond in verpleeg- en verloskunde, studeert de
MPH/ICHD aan het KIT met een beurs van het KIT Scholarship Fund en co-funding van NFP, Nuffic.

Abdul Wasay, Afghanistan
“Being from Afghanistan, I have studied Nursing in Pakistan
while living as refugee.
Since more than ten years I work with the international
humanitarian organization Medicins Sans Frontieres. I
worked over five years in Pakistan as national staff ,
supporting Afghanistan refugees and host population in
remote parts of Pakistan. Since 2011I joined the
international pool of humanitarian aid workers and since
then I have worked in South Sudan, Uzbekistan, Papua New
Guinea and Iraq.
My work ranges from nutrition, reproductive health, outbreak response, emergencies, mass
vaccinations campaigns, MDR, and drugs sensitive TB program, sexual and reproductive health,
communicable and non-communicable disease programs, across the nations, around the
developing world, and in developed nations.
My ultimate goal is to work in Aghanistan with the Ministry of Public health. Studying the Master in
International health and Netherlands Course in Tropical Medicine and Hygiene from KIT will equip
me with both technical and soft skills that I can apply in my daily work as health professional and
in any future work and projects. I look forward to apply these skills in the communities that need
it.”

Abdul Wasay uit Afghanistan, met een achtergrond in Verpleegkunde studeert de Master in
International Health in 2016-2017 aan het KIT met een beurs van KIT Scholarship Fund en
Medecins Sans Frontieres (MSF)

Ayodotun Aminu, Nigeria
“I am a medical doctor who works with the the Hospitals’ Management Board of
Ondo state government in southwest Nigeria. Since my graduation from medical
school seventeen years ago I have worked in different clinical positions, as a
health manager leading healthcare service delivery, as well as working on the
implementation of health programs in rural and semi-urban settings.
In each of these working experiences I realised that in addition to my medical
education, I needed to acquire skills in public health, particularly health system policy and
management in order to approach my task of healthcare service delivery and program
implementation from a broader perspective.
I reached this conclusion because I observed on many occasions that our health system often
leaves gaps that make health interventions difficult.
Coming to KIT for this Master of Public Health and International Course in Health Development is
one right decision I belief I made to launch myself into a realm of new knowledge discovery that
will enhance my continuous and better participation in the process of contribution to health
development in my home state in particular and Nigeria in general. The contribution of KIT
Scholarship Fund to my co-finance scholarship will facilitate my acquisition of these new skills and
knowledge.
I look forward to apply these new skills and knowledge in influencing the government of my state
and country to evolve health policies that favor universal health coverage and improve the health
and well-being of our people.”
Ayodotun Aminuu uit Nigeria, Arts, studeert MPH/ICHD aan het KIT met een beurs van KIT
Scholarship Fund, co-funding NFP, Nuffic, en eigen bijdrage.

