
Mercy Ships Holland
Mercy Ships is een christelijk goed doel. Wij geloven in medische zorg voor iedereen, zodat we
recht doen aan elk mensenleven.

CBF Erkenningspaspoort

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.

Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen
5 miljard mensen hebben geen toegang tot veilige, betaalbare
chirurgische zorg. Jaarlijks sterven hierdoor ruim 17 miljoen mensen,
meer dan drie keer het sterftecijfer van malaria, HIV en tuberculose
samen. Mercy Ships maakt veilige, chirurgische zorg toegankelijk.

Dit is waar we trots op zijn
Jaarlijks maken 1.200 professional-vrijwilligers het werk aan boord
mogelijk. Zij betalen hun eigen kost en inwoning en betalen hun
eigen reis. Dit maximaliseert het resultaat dat donateurs en partners
krijgen voor hun investering in versterkte gezondheidsystemen en
operaties.

Dit willen we bereiken
Naast het bieden van
levensreddende operaties, wil Mercy
Ships in samenwerking met partners
de gezondheidszorg op een hoger
niveau achterlaten.

Dit gaven we uit in 2018

€ 5.210.561

13%

81%

Maatschappelijk doel 81%

Wervingskosten 13%

Kosten administratie
en beheer

6%

Zo bereiken we ons doel
1. Aanbieden van directe medische

zorg en chirurgie aan de lokale
bevolking.

2. Opleiden en begeleiden van
lokale gezondheidswerkers.

3. Verbeteren van de infrastructuur
van de gezondheidszorg.

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

€ 4.215.646

100%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

100%

Voorlichting en
bewustwording

0%

http://www.mercyships.nl
https://www.cbf.nl/uploads/paspoort/jaarverslag-incl-jaarrek-accountantsverkl-2018-mercy-ships-holland-id-103908.933539.pdf


Dit waren onze inkomsten in 2018

€ 5.301.328

26%

8%
61%

Particulieren 61%

Bedrijven 8%

Organisaties zonder
winststreven

26%

Overig 4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de
doelstelling

€ 1.138.000
6%

37%

57%

Continuïteitsreserve 57%
Nodig om risico’s af te dekken en aan
toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen.

Bestemmingsreserves 37%
Bestemming door het bestuur bepaald.

Overige reserves 6%
Bestemming (nog) niet door het bestuur
bepaald.

Medewerkers 13 fte

Vrijwilligers 100

Sector Internationale hulp en
mensenrechten

Actief  in 8 landen
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