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Inleiding
Dit is het jaarverslag 2018 van stichting iSTEPup. Het jaar waarin iSTEPup werd opgericht, is inmiddels
afgerond. Tijd voor iSTEPup om de balans op te maken, maar ook om verder te dromen. Het was
zonder meer een succesvol jaar.
Reeds in 2017 werden de eerste plannen voor iSTEPup uitgewerkt en werd het beleidsplan
geschreven. Daarna werd met vereende krachten de stichting van statuten, website en kickstart
voorzien. Op 21 februari 2018 werd de stichting officieël opgericht. Sindsdien hebben we niet stil
gezeten en hebben we veel, zeer gewaardeerde, hulp ontvangen.
Zo werden we genomineerd voor de Albert Schweitzerprijs 2018, die ons helaas niet de uiteindelijke
prijs heeft opgeleverd, maar wel veel aandacht. Tevens hebben we de opgezette kickstart gestart
succesvol afgerond en hebben we met hulp van Bureau Strak een transparante tweetalige website
gemaakt. Ook heeft iSTEPup het keurmerk Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) toegekend
gekregen en zijn de eerste studenten in het programma gestart.
In het afgelopen jaar hebben we een energierijk en flexibel iSTEPup team opgebouwd. Met elkaar
werken we aan de missie van de stichting: het creëren van kansen voor jonge en gemotiveerde
studenten die onvoldoende financiële middelen genieten om een professionele zorgverlener te
worden. Zo wil iSTEPup bijdragen aan de opbouw van de lokale economie en duurzame
gezondheidszorg in low and middle income countries (LMIC’s).
Op de volgende pagina’s kunt u lezen wat iSTEPup het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt.
Daarnaast is ook de financiële verantwoording in dit jaarverslag opgenomen. Op deze manier hoopt
de stichting op transparante wijze inzicht te geven van haar werkzaamheden aan de donateurs en
sponsoren.

Jan Henk Dubbink
Voorzitter stichting iSTEPup
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Het bestuur
De stichting is opgezet door Jan Henk Dubbink (voorzitter), Nikki van der Velde (secretaris) en Nick
Blok (penningmeester). Het afgelopen jaar hebben de volgende mensen een functie binnen het
bestuur ingenomen.
Laura Umbgrove heeft in haar tussenjaar tijdelijk de rol van social media manager op zich genomen.
Op dit moment is zij actief betrokken bij de stichting als buddy van Allen Kaaya.
Dominique van Dongen is binnen het bestuur aangesteld als fundraising manager. In het afgelopen
jaar heeft zij een fundraising plan opgesteld en de eerste fondsen aangeschreven. Dit zal in 2019
verder uitgebreid worden.
Janienke Lier heeft de functie van social media manager op zich genomen. Zij heeft de website
bijgewerkt en plaatst updates op onze sociale media kanalen (Facebook, Twitter en LinkedIn). Tevens
maakt zij de nieuwsbrief die elke 2 tot 3 maanden uitkomt.
Bente Hagen is als laatste bij het bestuur gekomen. Zij is als student supervisor aangenomen om de
band met onze studenten en hun buddy's te versterken. Tevens is zij degene die alle aanmeldingen
als eerst beoordeeld. Voor bestaande studenten vormt zij het eerste aanspreekpunt, doet zij
halfjaarlijkse evaluaties met de studenten en hun buddy's en houdt de studentenpagina's bij.
De Raad van Advies is een onafhankelijk adviesorgaan binnen stichting iSTEPup en wordt gevormd
door Jonas Rosenstok en Koen Vliegenthart. Zij zijn beiden gekozen op basis van hun expertise in
specifieke werkvelden waardoor ze een goede ondersteuning kunnen bieden aan het bestuur. Ze
worden geraadpleegd bij belangrijke beslissingen en ze kunnen zowel gevraagd als ongevraagd
advies leveren aan het bestuur.

Bestuursindeling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Fundraising Manager
Social Media Manager
Student Supervisor
Webmaster
Raad van Advies

2018
2019
Jan Henk Dubbink
Jan Henk Dubbink
Nikki van der Velde
Nikki van der Velde
Nick Blok
Nick Blok
Dominique van Dongen
Dominique van Dongen
Laura Umbgrove opgevolgd Janienke Lier
door Janienke Lier
Vacant
Bente Hagen
Vacant
Vacant
Jonas Rosenstok
Koen Vliegenthart

Jonas Rosenstok
Koen Vliegenthart
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Onze huidige studenten
Paul Kalungi (verpleegkunde, Oeganda) zit inmiddels in het derde jaar van
zijn verpleegkunde opleiding. Behoudens één herkansing verloopt zijn
opleidingstraject geheel naar wens. Bovendien is hij verkozen tot Minister
of special Needs vanwege zijn inzet voor anderen. Donateurs zijn zeer
betrokken bij het verhaal van Paul, wat blijkt uit de donaties die hij wist
binnen te halen: 1375 euro. De totale studiekosten van Paul zijn 1900 USD
(1702 euro) per jaar; wij hebben daar in 2018 de helft van betaald omdat
het eerste gedeelte van zijn studiegeld reeds was overgemaakt voor de
start van iSTEPup.

Paul Kwofi (geneeskunde, Ghana), is inmiddels bezig met zijn tweede jaar
van de opleiding geneeskunde. Met zijn buddy Lilian van Uhm wist hij in
2018 145 euro binnen te halen. Bovendien zorgde Lilian voor een mooie
advertentie voor iSTEPup in het agrarisch tijdschrift Agrio wat ook de nodige
donaties heeft opgeleverd. Paul is een voorbeeld student: hij behaalt goede
resultaten en zijn inzet is groot. Paul bewijst ook dat een kleine donatie al
van groot belang kan zijn, zijn studiekosten bedragen over het studiejaar
2018/2019 322 euro.

Rehema (verloskunde, Tanzania) rondt eind 2019 haar studie opleiding
verloskunde af en is daarmee de eerste iSTEPup alumni. Wij hopen
Rehema voor onze stichting te kunnen behouden om als buddy voor
nieuwe studenten te fungeren. Ook hopen wij dat zij heel veel gezonde
baby’s ter wereld zal brengen in Tanzania! Wat betreft studiekosten van
Rehema; deze waren net voor de oprichting van onze stichting voldaan en
hebben wij dus niet meegenomen in ons financieel jaarverslag.

Allen Kaaya (geneeskunde, Tanzania) helpen wij op dit moment met zijn
aanmelding voor de studie geneeskunde. Momenteel is hij nog bezig met het
voortraject van de opleiding geneeskunde. Bij het starten van zijn studie
geneeskunde zal Laura Umbgrove fungeren als zijn buddy. Zij heeft reeds
1100 euro opgehaald met een privé inzamelingsactie.
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Nieuwe studenten voor 2019
In december van 2018 kregen wij de aanmelding van Caroline Anyait uit Uganda binnen. Een jonge
gemotiveerde vrouw die al in het eerste semester van haar opleiding geneeskunde zat, maar de
kosten van het vervolg van haar opleiding niet meer kon opbrengen en op het punt stond te moeten
stoppen. Zij werd in januari 2019 opgenomen in ons programma en is nu hard aan het werk om haar
eerste jaar af te ronden. Wij hopen dat nu de financiële stress is verdwenen, zij zich weer kan
focussen op het behalen van goede cijfers. Caroline’s buddy Eva Wouda een tropenarts in opleiding
zal haar begeleiden de komende jaren.
Daarnaast kregen wij die maand de aanmelding van Ellis Meuleman over haar zwager Nurudeen
Yakubu binnen. Een 27 jarige man uit Ghana die graag een opleiding in de gezondheidszorg wilde
doen. Op dat moment was nog niet duidelijk wat hij precies wilde gaan doen. In 2019 heeft hij
zichzelf aangemeld voor de opleiding tot health assistant nurse. In juni 2019 heeft hij hiervoor een
sollicitatiegesprek. Mocht hij worden toegelaten worden tot de opleiding zal ook hij officieel worden
opgenomen in het iSTEPup programma met Ellis als zijn buddy.

Afwijzingen
Stichting iSTEPup heeft duidelijke voorwaarden voor studenten die zich aanmelden. Iedere
aanmelding wordt zorgvuldig door het bestuur in behandeling genomen. Een aantal studenten dat
zich had aangemeld, voldeed niet aan alle voorwaarden van iSTEPup. Hieronder wordt weergegeven
welke studenten zijn afgewezen en wat daarvoor de reden was.
In 2018 hebben wij 3 aanmeldingen ontvangen waarbij wij in eerste instantie hebben gevraagd om
aanvullende informatie te versturen. Helaas hebben wij van hen nog geen reactie gehad.
Tevens hebben wij een aanmelding ontvangen over een een potentiële student uit Mexico. Helaas
hebben wij deze aanmelding moeten afwijzen vanwege het feit dat de desbetreffende student al een
opleiding tot verpleegkundige had afgerond en wij geen tweede opleiding financieren.
Als laatste ontvingen wij de aanmelding van een afgestudeerde arts uit Ethiopië. Hij wilde graag een
medische specialisatie doen, maar had hier niet de financiële middelen voor. Ook deze student
hebben wij afgewezen, om de reden dat iSTEPup alleen basisopleidingen financiert.
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Keurmerken

In juni 2018 hebben wij het ANBI-keurmerk (algemeen nut beogende
instelling) toegekend gekregen. Deze status is toegekend met
terugwerkende kracht sinds de oprichting, dus 21 februari 2018. Een
stichting kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet
voor het algemeen nut. Stichting iSTEPup heeft als doel om 95% van
de donaties te besteden aan de opleidingen van studenten.
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Financieel jaarverslag
Naast financiële donaties heeft de stichting ook grote donaties in natura ontvangen. Bureau Strak
heeft onze website verzorgd en onderhouden. Lint notarissen heeft geheel kosteloos voor ons de
statuten opgemaakt en goedgekeurd. Erik Kuiper Relatiegeschenken zorgde tegen een gereduceerd
tarief voor het drukwerk van een banner, visitekaartjes en iSTEPup brochure, die Freia Mostert heeft
ontworpen en samengesteld.
In het eerste jaar heeft de stichting met 143 donateurs uit 7 verschillende landen het geweldige
bedrag van 9618,38 euro opgehaald.

Donaties per student
Stichting iSTEPup geeft donateurs de mogelijkheid te doneren voor de stichting in het algemeen of
voor een specifieke student. Op deze manier kunnen studenten met buddy's binnen hun eigen
netwerk fondsen werven. Mocht er onvoldoende geld worden opgehaald, dan kan stichting iSTEPup
vanuit de algemene middelen bijspringen. Onderstaande grafiek geeft inzicht over de financiële
middelen in het afgelopen jaar.
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Vaste donateurs versus eenmalig donateurs
Om een stabiele stroom van inkomsten te generen, hebben wij als doel zoveel mogelijk donaties te
ontvangen van vaste donateurs. Tot op heden komen de meeste donaties nog van eenmalige
donateurs:

Type donateurs
Maar liefst 69.4% van al onze donaties komen van individuele donateurs, 18.5% van bedrijven en
12.2% van inzamelingsacties van Diaconie Hervormde gemeente wijkgemeente Martinikerk en de
oud papieractie van de Protestante Gemeente Hardenberg-Heemse. In 2019 hebben wij als doel om
naast particuliere donateurs ook grotere fondsen en bedrijven aan te schrijven.
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Kosten
De status ANBI verplicht ons om ten minste 90% van de inkomsten in te zetten voor het goede doel.
In onze doelstelling staat zelfs dat wij maximaal 5% kosten mogen hebben ten opzichte van onze
inkomsten in dat jaar. In het eerste jaar zijn de gemaakte kosten voor de stichting, anders dan de
studiefinanciering voor studenten, beperkt gebleven tot 296,13 euro. Dit is slechts 3.08% van de
totale inkomsten. Hieronder volgt een overzicht van de gemaakte kosten.

Uitgaven per student
Zoals hierboven beschreven hebben we voor Allen en Rehema dit jaar geen kosten hoeven maken.
De kosten voor het eerste semester van Paul Kalungi bedroegen 910.32 euro, waarin ook 45 euro zit
voor een herexamen wat hij moest maken. De kosten van de studie van Paul Kwofie voor het
studiejaar 2018/2019 bedroegen 321.88 euro die wij al geheel hebben gefinancierd. Totale
studiekosten voor het jaar 2018 waren daarmee 1232.20 euro.
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De balans opmaken
Als we de donaties bij elkaar optellen minus de kosten en de uitbetalingen voor studies, dan komen
wij voor het jaar 2018 op een positief resultaat van 8,116.65 euro. Dit geld staat op verschillende
rekeningen verspreid, zoals in onderstaande tabel is te zien.
31-12-20
18

31-12-2018
Activa

in euro's

Passiva

Paypal

652,31

eigen
vermogen 8116,65

ABN
current

5401,46

ABN spaar

2000

Saldo
Mollie

62,88

Totaal

8116,65

Totaal

in euro's

8116,65

Een deel van het geld is al gereserveerd voor de toekomstige kosten van onze huidige studenten.
Voor 2019 is er ruimte voor meerdere nieuwe studenten binnen ons programma.
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Privacyreglement
Stichting iSTEPup heeft privacy waarborging van haar donateurs hoog in het vaandel staan. Sinds 25
mei 2018 is de Nederlandse “Wet bescherming persoonsgegevens” (Wbp) vervangen door de
Europese “Algemene Vordering Gegevensbescherming” (AVG). Stichting iSTEPup is
“verantwoordelijke” voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar donateurs. Wij
verwerken de gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de geldende wet.
iSTEPup is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Op onze website kunt u
op de pagina ‘Verantwoording’ het privacyreglement vinden met een beschrijving hoe de stichting
omgaat met uw gegevens in het kader van de AVG.
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Jaaroverzicht
Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de activiteiten van iSTEPup in het eerste jaar van de
stichting (februari 2018 tot februari 2019)

Vanaf de oprichting van de stichting zijn Paul Kalungi en Paul Kwofie als studenten betrokken in het
iSTEPup programma. In de zomer van 2018 kwamen daar Rehema Sulle en Allen Kaaya bij. Begin
2019 is ook Caroline Anyait aangenomen.
iSTEPup is een samenwerking aangegaan met Medpacker. Medpacker is een platform waar
(medische) studenten met een buitenland stage of artsen die in ontwikkelingslanden willen werken
hun kennis kunnen delen en fungeert als centraal depot waar gedoneerde medische inventaris
uitgewisseld kan worden. Stichting iSTEPup heeft samen met haar partner Medpacker een flyer
ontworpen om beide organisaties onder de aandacht te brengen bij (medische) studenten en
zorgprofessionals. De flyers zijn verspreid op diverse universiteiten en hogescholen. Hopelijk leidt dit
tot meer donaties van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals die bereid zijn via Medpacker
deze donaties op de juiste plaats van bestemming te krijgen. Daarnaast zijn aanmeldingen van
studenten die in het iSTEPup programma kunnen worden opgenomen meer dan welkom.
In het voorjaar van 2018 heeft iSTEPup meegedaan in de selectie voor de Albert Schweitzer Prijs
2018: een startsubsidie van 5000 euro. Het Albert Schweitzer fonds geeft elk jaar fondsen uit voor
verbetering van de gezondheidszorg in Afrika. iSTEPup hoorde bij de laatste 10 kansmakende
projecten, maar won de prijs helaas niet. Wel heeft de stand en posterpresentatie op de bijeenkomst
voor veel aandacht voor de stichting gezorgd.
iSTEPup is ook op de Tropencarrieredag aanwezig geweest in december 2018. Deze dag was bedoeld
voor coassistenten en arts-assistenten met ambitie voor stages of werk in buitenland. Door een stand
en folders heeft iSTEPup hier veel mensen kunnen informeren over het werk van iSTEPup en de
mogelijkheid om een student aan te melden voor het iSTEPup programma.
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Door het hele jaar heen heeft iSTEPup op diverse manieren aandacht gevraagd voor de stichting en
het werk dat zij doet. Er zijn onder andere krantenartikelen en een radiointerview geweest. Dit is ook
terug te vinden op de website onder ‘in de pers’.
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Plannen voor 2019
Als doel voor 2019 hebben wij om minimaal 4 nieuwe studenten de kans te geven om te studeren
binnen het iSTEPup programma, en om de financiering van de huidige studenten te continueren.
Daarnaast hebben we als doel gesteld om minimaal 10.000 euro op te halen via individuele donaties
en donaties van bedrijven.
Wat betreft de website; deze wordt zo snel mogelijk geupdate, net als de studentenpagina’s. Waar
nu het grootste deel van de donaties naar de stichting als geheel gaat, is ons ultieme doel om als
stichting een platform te vormen waarmee de student en buddy zelf voor genoeg donaties kunnen
zorgen om de studie te bekostigen.
Ook zal meer aandacht uitgaan naar promotie van de stichting. Via nieuwe folders aan bureaus
internationale samenwerking van alle medische universiteiten in ons land, willen we medisch
studenten uit Nederland bereiken die internationale studenten voor het programma kunnen
aandragen, of kunnen fungeren als buddy voor een student. Met onze iSTEPup banner, brochure en
visitekaartjes willen we onze naamsbekendheid vergroten.
Naast de samenwerking met MedPackers willen wij nieuwe samenwerkingen aangaan met erkende
opleidingsinstituten in LMIC’s om zo de kwaliteit van de studies verder te waarborgen.
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English Summary
In this English written summary you will find the key messages of the annual report of the iSTEPup
Foundation stated above.
On the 21th of february 2018 iSTEPup was officially founded in Rotterdam, the Netherlands. Many
months before this date Jan Henk Dubbink (chairman), Nikki van der Velde (secretary) and Nick Blok
(treasurer) had started working on the foundation of iSTEPup. Laura Umbgrove and Janienke Lier
(social media manager) made updates on our website and different platforms. Dominique van
Dongen is our fundraising manager and Bente Hagen recently joined iSTEPup as student supervisor.
Jonas Rosenstok and Koen Vliegenhart are two of our Advisory Board members.
Our enrolled students in 2018 are Paul Kalungi (nursing, Uganda), Paul Kwofie (medicine, Ghana),
Rehema Sulle (midwifery, Tanzania) and Allen Kaaya (medicine, Tanzania). Caroline Anyait from
Uganda was able to continue her medicine study via iSTEPup in December 2018 as she had to stop
due to insufficient funds for her studies. Nurudeen Yakubu from Ghana started the iSTEPup
application in December 2018. In June 2019 we will learn if he meets the terms and conditions of
iSTEPup.
Unfortunately, five applicants did not meet the iSTEPup terms and conditions and could not be
enrolled in our programme.
iSTEPup was qualified as a Public Benefit Organisation by the Dutch Tax Administration which is
possible if at least 90% of the institutions efforts are focused on the general good. iSTEPup even uses
95% as their cut-off.
In 2018 the foundation has received a total of 10.368 euro's from 143 different donors from 7
different countries. Seventy-two percent of the donations were general, 28% were specifically for a
student. Eighty-six % of the donations were one-time donations. The remaining 14% were from
recurring donors. Sixty-nine percent of the donations come from individuals, 19% from companies
and 12% from fundraising campaigns.
iSTEPup used 96.9% of their income directly for their cause; helping students get medical education.
This means 3.1% was used for other costs such as: promotion material and money transfers.
We thank our donors for their contribution this year and the possibilities they have created for our
students. For next year we hope to enroll at least four more students and to raise another 10.000
euro’s for iSTEPup. We will work on a new website in order to create a platform where the students
and their buddy’s are able to raise funds in a sustainable and transparent manner. Furthermore, we
will use promotion materials to inform international offices of universities and training centers about
the iSTEPup programme. For 2019 we hope to reach and motivate, more medical interns,
professionals and other people, who are able to bring suitable candidate students to our program.
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