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Overzicht algemene informatie

Algemene informatie
Universities Allied for Essential Medicine – the Netherlands.
UAEM-NL heeft de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangevraagd bij de belastingdienst met het oog op
de bijkomende belastingvoordelen voor donateurs en de eigen organisatie. De volgende informatie wordt verstrekt om te voldoen
aan de publicatieplicht die een ANBI-instelling heeft:

1. Gegevens Rechtspersoon
RSIN:

855238471

Rechtsvorm:

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Statutaire naam:

Universities Allied for Essential Medicines - The Netherlands

Alternatieve naam:

UAEM-NL

Statutaire zetel:

Amsterdam

Doel:

De vereniging heeft ten doel de toegang tot geneesmiddelen en medische
innovaties wereldwijd te bevorderen en tracht dit te bereiken door:
1. het veranderen van norm en praktijk rondom octrooien, in het bijzonder
met betrekking tot Nederlandse universiteiten;
2. het streven dat universitair medisch onderzoek in gelijke maten tegemoet
komt aan de behoeften van mensen;
3. het creëren van maatschappelijk bewustzijn hierover.

Organisatiestructuur:

Alle leden zijn (oud-)student. De leden van UAEM-NL zijn verspreid over
Nederland en hebben zich in afdelingen (chapters) georganiseerd met als
gemeenschappelijk kenmerk hun universiteit. De leden werken via deze
chapters op regionaal niveau. Via werkgroepen werken de leden op
nationaal niveaus samen.

2. Contactgegevens
Bezoekadres:

Meibergdreef 15, 1105AZ Amsterdam (Nederland)

Postadres:

t.a.v. UAEM-NL, Kamer JO-111, Meibergdreef 15, 1105AZ Amsterdam
(Nederland)

E-mailadres:

info@uaem.nl

Website:

wwww.uaem.nl
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3. Bestuurders
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door ten minste drie bestuurders die verkozen worden door de algemene
ledenvergadering en staat onder toezicht van de Raad van Toezicht gekozen door de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
Titel:
Naam:
Datum in functie:

Voorzitter
Nijenhuis, Lië Abe
05-12-2015

Titel:
Naam:
Datum in functie:

Secretaris
van der Leest, Eva
05-12-2015

Titel:
Naam:
Datum in functie:

Penningmeester
Romonesco, Levi
02-06-2015

Raad van Toezicht
Titel:
Naam:
Datum in functie:

Voorzitter raad van toezicht
Khadjeh, Sohrab
16-06-2015

Titel:
Naam:
Datum in functie:

Vicevoorzitter raad van toezicht
van Loosbroek, Oscar
16-06-2015

Titel:
Naam:
Datum in functie:

Lid raad van toezicht
Buckle, Jeffrie Leon Nii Kwatei
16-06-2015

Titel:
Naam:
Datum in functie:

Lid raad van toezicht
Peters, Guusje Merijn
16-06-2015

Titel:
Naam:
Datum in functie:

Lid raad van toezicht
Weerts, Jerremy
16-06-2015

Titel:
Naam:
Datum in functie:

Lid raad van toezicht
Heinze, Zavira Celeste Marie
16-06-2015

4. Beleid
Beleid met betrekking tot uitgaven:

Met het oog op het doel van de vereniging neemt UAEM-NL zich voor om
geld in te zamelen om awareness te creëren en activiteiten te promoten die
bijdragen aan het uiteindelijk doel.
Afhankelijk van de beschikbare gelden en steuntoezeggingen worden er
activiteiten georganiseerd met hulp van deze centraal geworven gelden.
Deze gelden worden in eerste instantie gebruikt voor de nationaal
gecoördineerde werkgroepen. In de werkgroepen werken leden uit het hele
land samen aan een specifiek afdeling-overkoepelend doel door middel van
overleg en planning van specifieke acties. Op dit moment zijn er drie van
deze werkgroepen:
1) Global Acces Licencing Taskforce;
2) Acces to Medicine awareness Committee; en
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3) Rapport Card Committee.
In de toekomst is het de bedoeling om daar een National/European Congress
Committee aan toe te voegen. Vanwege de hoge kosten die met de
organisatie daarvan gepaard gaan word hier nu al geld voor geworven.
Middelen kunnen, in overleg met deze committees en met het oog op een
specifieke activiteit, worden verdeeld en toegewezen worden aan specifieke
lokale afdelingen voor het realiseren van een centraal gecoördineerde actie.
Afhankelijk van de mogelijkheden die lokale afdelingen hebben om deze
acties daadwerkelijk op touw te zetten kan er onderling verschil zijn in de
hoeveelheid geld die ze op deze wijze toebedeeld krijgen.
Daarnaast staat het de afdelingen (chapters) vrij om extra geld te werven
voor lokale projecten. Deze middelen worden in een aparte begroting
opgenomen en mogen i.o.m. de doelen van de vereniging worden uitgeven
voor specifieke lokale acties die niet centraal gecoördineerd worden of in
aanvulling op de gelden die centraal beschikbaar gesteld worden.
Om het bovenstaande toe te lichten twee voorbeelden.
Een centraal georganiseerde activiteit is de Acces to Medicine awareness
week, waarbij gedurende een week door middel van diverse nationaal
gecoördineerde, maar lokaal uitgevoerde activiteiten aandacht wordt
gevraagd voor de problemen met betrekking tot ‘Essential Medicine’.
Onderdeel hiervan zijn onder andere lokale film-screenings waarvoor
(soms) betaald moeten worden aan de makers. Met behulp van centrale
financiering kan aan deze kosten mogelijk (deels) tegemoet gekomen
worden.
Een voorbeeld van een niet centraal georganiseerde activiteit is een postercampagne t.b.v. verwaarloosde ziektes (neglected diseases). Voor het
afdrukken van deze posters zouden lokale afdelingen, in aanvulling van
middelen waarin ze nu vaak zelf voorzien, middelen kunnen krijgen van
UAEM-NL
Algemeen financieel beleid:

UAEM-NL heeft geen winstoogmerk. De vereniging wordt gevormd door
haar leden en is vooralsnog financieel volledig afhankelijk van de inzet en
giften van die leden. Door middel van het vergroten van de
naamsbekendheid en het benaderen van potentiele sponsoren beoogt de
vereniging de benodigde financiën voor het effectief nastreven van haar
doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt (deels) in
hoeverre UAEM-NL haar doelstelling effectief kan nastreven. Het
vermogen van de vereniging zal dus gevormd worden door giften (mogelijk
legaten).
De verenigingskosten worden zo laag mogelijk gehouden en betreffen
voornamelijk de kosten voor de bankrekening en een klein bedrag voor de
hosting van de website. De financiën zullen verder aangewend worden voor
de diverse projecten die UAEM-NL en haar leden op enig moment ten
uitvoer (willen) brengen. Dit zal steeds gebeuren conform de begroting waar
ook gelden gereserveerd kunnen worden voor een algemeen, nog nader in te
vullen, doel. De vereniging houdt bij de keuze van haar projecten en de
besteding van haar geld steeds haar doelstelling conform de statuten en het
Algemeen Nut voor ogen.
De gelden van de vereniging worden geïnvesteerd in het verwezenlijken van
haar doelstelling met het oog op het Algemeen Nut. Alle opbrengsten en
kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord
in het boekjaar waarin zij door de vereniging worden ontvangen. Als
rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen
ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi. Voor
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zover de vereniging haar vermogen niet direct aanwendt, zal zij dit
vermogen laten renderen op een bankrekening. Het vermogen is op een
rekening bij de RABO Bank geplaatst. Tevens is er naast de betaalrekening
komt er op termijn een spaarrekening met het doel gelden zonder directe
bestemming wel enige rendement te geven. De taak van het beheer van de
rekening en de boekhouding ligt bij de penningmeester.
UAEM-NL heeft geen personeel in loondienst maar werkt structureel met
vrijwilligers, meestal haar leden. Niemand die een functie vervult in de
naam van UAEM-NL komt in aanmerking voor een vergoeding voor in die
hoedanigheid verrichte diensten. Dit betekent dus géén enkele vergoeding
van onkosten (ook geen reisgeld) en géén betaling van vacatiegelden of
beurzen voor het bestuur, de raad van toezicht of enig andere functionaris
van UAEM-NL.

5. Verslag
Verslag uitgeoefende activiteit(en):

Op de website van UAEM-NL wordt door middel van een agenda en
nieuwsberichten getoond welke activiteiten er nationaal en regionaal
ontplooit worden door de leden. Sommige activiteiten worden breder
uitgelicht en uitgemeten op de website alsmede in het jaarverslag. Op
termijn is het de bedoeling dat via de website het merendeel van alle lokale
en nationale (publieke) activiteiten wordt weergegeven.

Financiële verantwoording:

UAEM-NL heeft op 5 december 2015 haar eerste jaarvergadering gehad. Na
afloop daarvan zijn het jaarverslag alsmede een realisatie, begroting en
actuele balans op de website gepubliceerd om zo de staat van baten en lasten
inzichtelijk te maken.
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