Huishoudelijk reglement Stichting "SKB4Gambia"
1.

Inleiding
Artikel 10 van de oprichtingsakte bepaalt als volgt:
1.
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in
artikel 11 lid 1 van toepassing (Het besluit moet worden genomen met
algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn).

2.

Doel
Artikel 2 lid 2 bepaalt dat de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
het verzorgen van operaties in, en het aanbieden en verzorgen van trainingen door
medewerkers van het SKB aan het General Hospital in Serekunda, het verzorgen van
voorlichting op het gebied van hygiëne, het verzorgen van onderwijs en het verzorgen
van ondersteuning op het gebied van automatisering. Daarnaast tracht de stichting eens
per jaar, danwel zo vaak als mogelijk, een team van het SKB het General Hospital in
Serekunda te laten bezoeken.

3.

Kernteam
Naast het bestuur beschikt de stichting over een zogenaamd kernteam. Dit kernteam
bestaat uit een aantal medewerkers, een directielid en eventueel medisch
specialisten of oud specialisten van het SKB, welke ondersteuning bieden voor het
realiseren van de in artikel 2 genoemde doelen.

4.

Financiële regelingen teamleden
Voor de leden van het team dat het General Hospital in Serekunda bezoekt zijn de
volgende regelingen van kracht m.b.t:
a.
aansprakelijkheidsverzekering, deze zal voor zover mogelijk gedekt worden
via de aansprakelijkheidspolis van het SKB (thans Centramed)
b.
reisverzekering met dekking voor arbeidsongeschiktheid, dient door het teamlid
zelf te worden afgesloten.
c.
reis- en verblijfkosten van een teamlid komen bij een eerste bezoek aan Gambia
volledig voor eigen rekening. Voor een eventueel volgend bezoek van het
teamlid, zullen de kosten, voor zover mogelijk gedekt worden uit de geldelijke
bijdrage van het ziekenhuis ad € 2.500 voor het gehele team. Indien de totale
kosten voor reis-en verblijfkosten hoger uitvallen, zullen, afhankelijk van de
financiële speelruimte, deze meerkosten door de stichting worden vergoed. Is dit
niet mogelijk, dan wordt een eigen bijdrage van het teamlid gevraagd.
d.
indien door teamleden, ter voorbereiding op een bezoek aan Gambia,
noodzakelijke reiskosten van enige omvang worden gemaakt, dan kunnen
deze worden gedeclareerd tegen het fiscaal vrije tarief (thans € 0,19 per
kilometer)
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e.

f.

de verzuimde werktijd van de SKB medewerker komt, in overleg met de
verantwoordelijk teammanager, tijdens het bezoek aan Gambia voor de helft
van de contractuele arbeidstijd, voor eigen rekening (eigen vakantiedagen).
vaccinaties worden uitgevoerd door de Travel Health Clinic. De hiermee gepaard
gaande kosten worden, voor zover niet vergoed door de eigen
ziektekostenverzekeraar, door het SKB voor rekening genomen.

5.

Vermogen
Het vermogen van de stichting zal, behoudens een door het bestuur verantwoord
geachte buffer, geheel worden aangewend voor het doel van de stichting.

6.

Sponsoring
Door de directie van het SKB is een sponsorbeleid vastgesteld, waarin jaarlijks
€5.000 beschikbaar wordt gesteld aan de Stichting SKB4Gambia. Hiervan is € 2.500
cash beschikbaar voor de reis- en verblijfkosten van het medisch team dat Gambia
bezoekt, de overige € 2.500 kan worden aangewend in de vorm van compensatie van
de verzuimtijd.

7.

Bestuursvergaderingen
Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. Het bestuur stelt
hiertoe een vergaderschema op.

8.
Boekjaar en jaarstukken
De penningmeester dient per het einde van het boekjaar een balans en een staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar op te maken. De penningmeester kan deze
werkzaamheden eventueel uitbesteden aan een deskundige derde. Naast deze financiële
stukken stelt het bestuur een jaarverslag op, waarin aan het maatschappelijk verkeer
verantwoording wordt afgelegd over de realisatie van de doelen.
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