
Stichting Radiology Assistant 

Gegevens 
Stichting Radiology Assistant ingeschreven bij KvK. 
adres: Wilhelminapark 20 2012KB Haarlem 
tel: +31654388556 
Fiscaal nummer 8226.72.741. 

Doelstelling 
Het doel van de stichting Radiology Assistant is het bevorderen van 
medische voorzieningen in Birma door alle inkomsten van de stichting te 
doneren aan de Stichting Medical Action Myanmar  
Zowel de stichting Radiology Assistant als de stichting Medical Action 
Myanmar hebben het ANBI-predikaat. 

Actueel beleidsplan 
Het hoofddoel is het geven van radiologisch onderwijs wereldwijd voor 
radiologen, assistenten in opleiding en medisch studenten. 
Het beleidsplan is om de eventuele inkomsten die daarmee gegenereerd 
worden, zoals momenteel via de onderwijs-app en de 2 adverteerders, via 
de stichting over te maken aan de stichting MAM (zie boven). 
Een minimaal gedeelte van deze inkomsten zal gebruikt worden voor 
onderhoud en ontwikkelkosten aan de onderwijs-site. 

Bestuur 
Bestuur bestaat uit:  

• Robin Smithuis, voorzitter  
• Frank ter Reehorst, bestuurder 

Beiden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Beloningsbeleid 
Alle werkzaamheden voor zowel de stichting Radiology Assistant als voor 
de onderwijs-website www.radiologyassistant.nl worden zonder 
vergoeding verricht. 
Ook de bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun taken als 
bestuurder. 

2019 

https://youtu.be/AcW7kMKkF24
https://radiologyassistant.nl/


 
Klik op plaatje voor vergroting 
Jaarverslag en financieel overzicht 
In 2019 ging de firma Desk.nl, die de website gebouwd heeft en jarenlang 
onderhouden heeft, failliet. 
Dit resulteerde in hoge kosten om de website met goedkeuring van de 
curator in de lucht te houden, terwijl gezocht werd naar een nieuwe site-
bouwer om een volledige nieuwe site te bouwen en te onderhouden. 
In afwachting hiervan werd geld in kas gehouden. 



Inmiddels is een nieuwe site gebouwd met cms van Statamic door de 
firma PARO te Heemskerk. 
De financiele afhandeling daarvan volgt in 2020. 

 

2018 



 
Klik op figuur om te vergroten 
Jaarverslag en financieel overzicht 
In januari en februari is Robin Smithuis - radioloog op eigen kosten naar 
Myanmar gegaan met meenemen van mobiel echo-apparaat van de 
Stichting en aldaar echografie-cursus gegeven aan artsen van Medical 
Action Myanmar. 
De echo-apparatuur is daar achtergelaten voor gebruik door artsen van 
Medical Action Myanmar. 



 



 
Echografie-cursus door Robin Smithuis in kliniek van Medical Action 
Myanmar in Rangoon. 

2016-2017 



 
Af- en bijschrijvingen 



 
Aanschaf Lumify transducer met Samsung tablet om te gebruiken voor 
echografisch onderzoek in Myanmar door Medical Action Myanmar. 



2013-2016 

 

Scroll door overzichten 
Afschriften 

2012 

 
Overzicht inkomsten en uitgaven 
Zie figuur links. 
Deze is te vergroten door er op te klikken. 



 
Saldo 1-1-2012 en 31-12-2012 

 
Bankafschriften 



 
Bankafschriften 

 
Bankafschriften 

 



 


