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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Dutch Medical Service (hierna te noemen Stichting
DMS).
Stichting DMS is opgericht op 27 februari 2018. Het afgelopen jaar heeft het onder meer in het teken
gestaan om alles in organisatorisch vorm op te zetten van de stichting.
Dit jaarverslag geeft inzicht in:
• De balans van 2018
• Winst en verliesrekening van 2018
• De samenstelling van het bestuur
• De doelstelling van stichting DMS
• De uitgeoefende activiteiten van 2018
Binnen het bestuur van stichting DMS heeft eind 2018 en in het begin van 2019 een wijzing
plaatsgevonden. Zo is er in 2018 afscheid genomen van Bas Pos als bestuurslid. Tevens zijn er begin
2019 twee nieuwe bestuursleden erbij gekomen namelijk Rob Pluijmakers en Roger Raven en is er
daarnaast een nieuwe secretaris gekomen namelijk Julie Sijmons, waardoor Stephan Boltong nu de
functie van algemeen directeur uitvoert voor stichting DMS.
We wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.
Het bestuur van Stichting DMS

Stephan Boltong,
Algemeen directeur.
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Organisatie
De organisatie van stichting DMS kent een bestuur bestaande uit de volgende personen:
Bestuur:
Stephan Boltong
David Hoogerwerf
Julie Sijmons
Kevin Hoogerwerf
Yip Haagen
Rob Pluijmakers
Stefan Kisters
Roger Raven

(Algemeen directeur)
(Voorzitter)
(Secretaris)
(Penningmeester)
(Bestuurslid)
(Bestuurslid)
(Bestuurslid)
(Bestuurslid)

Statuten:
Op 27 februari 2018 officieel vastgesteld bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen in Heerlen.
KvK:
Op 27 februari 2018 is de stichting ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer
71024689. Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de stichting is: 8585.51.020.
Bank:
Het financiële stuk van de stichting is onder gebracht bij de Rabobank onder ibannummer:
NL05 RABO 0328 926.965.

Doelstellingen
De stichting DMS tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de volgende doelstellingen:
•
•
•

Het bij evenementen inzetten van medewerkers eerste hulp bij ongelukken (ehbo) die
aanvullende opleidingen (Basic Life Support+) hebben genoten;
Het bij evenementen inzetten van artsen, verpleegkundigen en andere medische
professionals;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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Uitgeoefende activiteiten 2018
Enkele evenementen die wij mede mogelijk gemaakt hebben zijn:
•
•
•
•
•

diverse evenementen voor de Scouting in Zuid Limburg;
verschillende lokale evenementen zoals voetbalkampen, Kennedy mars;
Cultura Nova;
de medische begeleiding van Amerikaanse oorlogsveteranen die in 2019 naar Limburg
komen in verband met 75 jaar bevrijding;
diverse carnavals evenementen;

Ook werden wij gesteund door de commerciële inzetten zoals voor:
•
•

Parkstad Limburg Theaters
90’s Forever
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