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Inleiding 
Het jaar 2016 heeft opnieuw in het teken gestaan van het doen van verkenningen en het uitvoeren van 
haalbaarheidsonderzoek naar de beoogde doelen en resultaten van de stichting AAD. 
Na de oprichting eind 2013 zijn in 2014 de eerste verkenningen van de ambities en het onderzoeken van 
de mogelijkheden om vanuit de stichting AAD bij te dragen aan de uitwisseling van kennis en kunde vanuit 
de Nederlandse Zorgwereld naar doellanden voor ontwikkelingssamenwerking opgepakt.  
Het jaar 2016 stond, in navolging van 2015, geheel in het teken van de uitwerking van een concept 
ontwerp voor kennisdeling en het onderzoeken van de haalbaarheid van het bouwen van zogenaamde 
Kennisbruggen in doellanden voor ontwikkelingssamenwerking. 
Eind 2016 is opnieuw de balans opgemaakt en vastgesteld dat er grote kans met uitgebreide 
mogelijkheden bestaat voor het starten van een AAD Kennisbrug initiatief met het AZP (afdeling SEH – 
Urgentie chirurgie) om te komen tot zogenaamde Kennisbruggen tussen zorgorganisaties in Nederland en 
zorgorganisaties in doellanden voor ontwikkelingssamenwerking, in dit geval Suriname, Paramaribo.  Het 
aanvullende haalbaarheidsonderzoek bracht opnieuw overzicht en gaf nog meer inzicht in de te 
bewandelen routes om te komen tot een gezamenlijke opstelling vanuit wederkerigheid en voorzien van 
commitment teneinde op basis daarvan een start te kunnen maken met het bouwen van een kennisbrug. 
Op grond daarvan is eind 2016 in beperkte bestuurlijke kringen besloten om de uitkomsten van dit 
haalbaarheidsonderzoek te vertalen naar het opstellen van een projectenprogramma Kennisbruggen2020 
als uitwerking van het reeds eerder opgestelde beleidsplan AAD2020. Met het AAD Kennisbrugproject AZP-
SEH als pilotproject. 
Daarmee heeft het stichtingsbestuur AAD voldoende basis om de activiteiten door te zetten en/of opnieuw 
ter hand te nemen. Een eerder genomen besluit om tot de beëindiging van de activiteiten vanuit de 
stichting AAD over te gaan in 2015 om daarmee met tenminste een jaar uitstel van afstel te 
bewerkstelligen is een goede keuze gebleken. Met als ultieme afspraak dat als er eind 2017 nog steeds 
geen projectmatige activiteit inzake het ontwerp, de ontwikkeling, invoering en uitvoering van het 
Kennisbruggen concept loopt, de stichting haar activiteiten definitief zal staken en tot opheffing van de 
stichting AA alsdan zal overgaan. De stichting AAD kon ook in 2016 slechts beschikken over beperkte 
middelen, in haar bezit via donaties, en daarmee voor het 3e jaar op rij een jaarrekening laten opmaken en 
vaststellen (samengestelde jaarrekening 2016). 
De kosten die de stichting AAD ook in 2016 moest maken zijn vergoed door de AscieGroup die enerzijds als 
donateur en zakenpartner in spe tot nadere orders garant wil blijven staan voor de dekking van kosten. Dit 
als opmaat voor een duurzaam gezonde financiële situatie binnen het stichtingsbestuur AAD.  
Het bestuur bestond in 2016 uit 6 personen te weten dr. A. Huisman, mr. E. Van Wissen, J.H.M. Hendriks 

mld mba mhcm., E. van Drumpt en ir. F.D.J. Smolders.  Het stichtingsbestuur heeft in 2016 4 keer vergaderd. 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt, 
 
Arnhem, 22 augustus 2017, mede namens A. Huisman voorzitter stichting AAD en het AAD bestuur 

 

 

 

 

 

 

 
J.H.M. Hendriks mld mba mhcm 
Vicevoorzitter stichting AAD 


