Aidsfonds
Jaarverslag
2016

MaxART brengt ons
een grote stap
dichterbij onze droom

BAANBREKEND
ONDERZOEK: alleen
met lef krijgen we
aids de wereld uit

Maak de weg vrij
naar hiv-preventie,
-behandeling en -zorg

Inhoudsopgave

Inleiding

4

Een woord vooraf

5

Directeur Louise van Deth: ‘We laten
aids toch zeker niet winnen?’
Doelstellingen

6

Onze doelstellingen

2016 in cijfers

8

Een visuele vogelvlucht

Testen en behandelen

12

MaxART-project Swaziland:
Aidsfonds loopt op de troepen vooruit
Onderzoek

Zoektocht naar het einde van aids
In gesprek met onderzoekers
Theo Geijtenbeek en Anne Marie Wensing

2

Jaarverslag Aidsfonds 2016

16

Opstaan tegen onrecht

19

We zien en horen iedereen

Samenwerking

25

De slagkracht die we
nodig hebben
Bewustwording en lobby

32

We schreeuwen het
van de daken!
Onze helden

38

Zij maken ons werk
mogelijk
Blik op de toekomst

48

De komende jaren
zijn cruciaal
Jaarrekening

52

Bestuur en organisatie

85

Statutaire en overige gegevens

104

Bijlage: projectlijst nationaal

108

Bijlage: projectlijst internationaal

132

Jaarverslag Aidsfonds 2016

3

Inleiding

Een aidsvrije wereld in 2030, dat is ons doel. Het kan
namelijk. Alle kennis en middelen zijn voorhanden.
Maar dan moeten we nu versnellen. Doen we dat niet,
dan haalt het virus ons in en sterven er wereldwijd
miljoenen mensen onnodig aan de gevolgen van aids.
En dan betaalt de volgende generatie de prijs. Om dat te
voorkomen zijn de komende jaren cruciaal. We moeten
gericht werken en focussen op de groepen en gebieden
waar de problemen het grootst zijn.
Aidsfonds is juist hierin gespecialiseerd. Wij gaan het
moeilijke werk niet uit de weg en richten ons op die
groepen die door stigma en discriminatie het zwaarst
getroffen worden. In gebieden waar we het grootste
verschil kunnen maken.
Onze acties dragen bij aan het behalen van onze
doelstellingen. We zetten in op testen en direct
behandelen en zagen daardoor onder andere in 2016
een lichte daling van het aantal nieuwe hiv-infecties in
Swaziland, een van hardst getroffen landen in de wereld.
Het schenden van mensenrechten vormt een belangrijke
barrière in de aidsbestrijding, omdat we mensen
hierdoor niet kunnen bereiken met goede voorlichting en
zorg op maat. We stonden op tegen onrecht en samen
met collega-organisaties verlaagden we deze drempels.
Hierdoor kregen bijvoorbeeld 940.000 jongeren in vijf
landen betere zorg en informatie over seksualiteit en hiv.
Ook maakten we in 2016 baanbrekend wetenschappelijk
onderzoek mogelijk dat ons een stap dichterbij de
uiteindelijke genezing van hiv brengt. We ondersteunden
maatschappelijke organisaties onder ander via het
Robert Carr civil society Networks Fund voor meer
zichtbaarheid en betere toegang tot hiv-zorg voor
kwetsbare groepen op meer dan 50 plekken wereldwijd.
En we wisten mede dankzij onze activiteiten op het
gebied van bewustwording en lobby een bezuiniging van
9 miljoen euro op het Global Fund door de Nederlandse
overheid terug te draaien. Via dit internationale fonds
ontvangen 10 miljoen mensen levensreddende
behandelingen.
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Een woord vooraf

Louise van Deth: ‘We laten aids toch
zeker niet winnen?’
Een wereld zonder aids in 2030, het kan! Dat is mijn
grote drijfveer. De oplossing van een wereldprobleem en
de bijdrage die het Aidsfonds daaraan levert. We hebben
alle kennis in handen om de aidsepidemie voorgoed te
verslaan. Toch bleek uit de laatste cijfers van UNAIDS in
2016 dat de aidsepidemie opnieuw gevaarlijk in opmars
is. Het aantal nieuwe hiv-infecties in de wereld daalt de
laatste jaren niet verder, maar blijft gelijk. Ieder jaar
komen er 2 miljoen mensen met hiv bij en overlijden er
1,1 miljoen mensen aan de gevolgen van aids. In sommige
landen stijgt het aantal hiv-infecties zelfs fors.
In Oost-Europa en Centraal-Azië gaat het zelfs om een
toename van 57 procent. Om meer te weten te komen
over de hiv-epidemie in deze regio reisde ik naar
Oekraïne en Kirgizië. Ik reed een avond mee met een
mobiele kliniek waar sekswerkers zich veilig kunnen laten
testen op hiv en soa’s. Diezelfde avond werden twaalf
sekswerkers gearresteerd. Uit angst om opgepakt te
worden, houden veel sekswerkers zich verborgen voor
de buitenwereld. Zij zullen zich daardoor minder snel
laten testen. Ik sprak met jonge homoseksuele mannen
en vrouwen die niet uit de kast durven komen. Bang
voor discriminatie, maar ook voor het geweld dat de
politie gebruikt tegen homoseksuelen. Er zijn zelfs
artsen die hiv-remmers weigeren te verstrekken, want
‘homo’s verdienen dat niet’.
Geen toegang tot preventie en behandeling
Tijdens mijn reis zag ik wederom het bewijs hoe
discriminatie, stigma en de schending van mensen
rechten de weg naar hiv-preventie, zorg en behandeling
blokkeren. Doordat risicogroepen geen toegang hebben
tot preventie en behandeling, verspreidt het virus zich
in een steeds rapper tempo. Ook onder de algemene
bevolking. Om in 2030 een wereld zonder aids te kunnen
realiseren moeten we deze barrières wegnemen en
mensen helpen op te komen voor hun rechten.
Iedereen bewust van de noodzaak en de mogelijkheden
Daarnaast moeten we natuurlijk blijven zoeken naar een
middel dat aids geneest en naar een vaccin. We moeten
blijven inzetten op testen en direct behandelen om de
verspreiding van het virus te stoppen. We moeten
ervoor zorgen dat PrEP beschikbaar en vergoed wordt
in Nederland en in de rest van de wereld. En we moeten
iedereen bewust maken van de noodzaak en de
mogelijkheden van testen en behandelen. Daar liggen
belangrijke uitdagingen. Tegelijkertijd leven we in een

wereld waarin conservatisme en populisme in opmars
zijn en wereldwijde financiering voor de aidsbestrijding
afneemt. Dat zijn zorgelijke ontwikkelingen.
Samenwerking geeft de slagkracht die we nodig hebben
Om ons doel te bereiken geloof ik heel erg in de kracht
van samenwerking. (Lokale) activisten, overheden,
bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers,
donateurs en natuurlijk de mensen die leven met hiv zelf;
met elkaar zijn we tot grootse dingen in staat.
Wij namen in 2016 in dat kader al een belangrijke
beslissing: Aids Fonds en STOP AIDS NOW! gaan samen
verder als Aidsfonds. Zo kunnen we onze strijd nog
efficiënter en effectiever maken. Doorgaan onder de
naam Aidsfonds geeft ons de slagkracht die we nodig
hebben.
Nu versnellen om de strijd te winnen
2030 aidsvrij. Dat is over 13 jaar. Willen we dat halen,
dan moet in de komende jaren de cruciale ommekeer
gebeuren. Als we nu niet versnellen, verliezen we het
momentum en sterven er bijna 11 miljoen mensen extra
aan aids. Bovendien komen er dan jaarlijks zoveel
mensen met hiv bij dat we hen onmogelijk allemaal
kunnen behandelen. Hoe Aidsfonds zich afgelopen jaar
onder andere heeft ingezet en de stappen die we namen
richting een aidsvrij 2030, leest u in dit jaarmagazine
2016. Met elkaar naar het einde van aids.

‘Ik ben klaar
voor de strijd.
Doe je mee?’
Louise van Deth
Directeur Aidsfonds

tegen
Meedoen in de strijd ons!
hiv en aids? Steun
Ga naar: aidsfonds.n

l/helpmee
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Doelstellingen

Onze
doelstellingen

Om een wereld zonder aids te verwezenlijken
richten we ons op vijf hoofddoelen.
6
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1. Toename van het aantal mensen dat wordt
getest op hiv

Wereldwijd weet bijna de helft van de 36,7 miljoen mensen niet dat ze hiv
hebben. Dat moet veranderen: hoe eerder een hiv-infectie bij mensen
wordt gevonden en behandeld, hoe beter hun persoonlijke gezondheids
prognose en hoe gunstiger het beloop van de epidemie. Mensen die met
hiv-remmers worden behandeld kunnen het virus namelijk niet meer
overdragen. Daarom moeten er voldoende faciliteiten beschikbaar zijn
voor preventie en diagnostiek en voor medische en maatschappelijke
ondersteuning.

2. Afname van barrières voor de meest kwetsbare
groepen

Belemmeringen die het gebruik van gezondheidsvoorzieningen in de weg
staan, moeten worden aangepakt. We zien veel hindernissen, zoals
wetgeving die mensenrechten van seksuele minderheden schendt of
sekswerkers criminaliseert. Die schone naalden en condoomverstrekking
aan druggebruikers verbiedt of het moeilijk maakt voor jongeren onder
de 18 om zich te laten testen op hiv omdat zij formele goedkeuring van
een ouder nodig hebben. Maar ook discriminatie van mensen die leven
met hiv en hoge medicijnprijzen zijn enorme barrières.

3. Het versterken van de positie en invloed van
maatschappelijke organisaties

Voor het succesvol bestrijden van hiv is afstemming op de behoeften
van mensen die het direct betreft cruciaal. Maatschappelijke organisaties
hebben nauw contact met de mensen die te maken hebben met, of
kwetsbaar zijn voor, hiv. Ze hebben zicht op wat er speelt, kennen de
behoeften van de doelgroep goed en weten de meest kwetsbare
groepen te bereiken. Bovendien spelen ze vaak een grote rol bij het
beïnvloeden van overheden en financiers.

4. Meer wetenschappelijke kennis

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om hiv beter te begrijpen en
preventie- en behandelmogelijkheden te vergroten. Maar ook voor een
beter begrip van de ingewikkelde dynamiek van epidemieën en de
politieke en maatschappelijke reacties erop. En natuurlijk om de impact
van ons eigen werk te meten. Investeren in onderzoek blijft voor ons een
prioriteit. Altijd.

5. Bewustwording & lobby

Aids in 2030 de wereld uit. Het kan! Maar dan moeten we nu wel keihard
aan de slag. Daar is veel geld en politieke wil voor nodig. Met campagnes,
acties en lobby vragen we voortdurend aandacht voor hiv en aids. In
Nederland en internationaal. In 2016 wisten we mede dankzij onze
activiteiten op het gebied van bewustwording en lobby een bezuiniging
van 9 miljoen euro op het Global Fund door de Nederlandse overheid
terug te draaien. Via dit internationale fonds ontvangen 10 miljoen
mensen levensreddende behandeling.
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2016 in cijfers

Het financiële plaatje
DEZE GEGEVENS ZIJN ONTLEEND AAN DE JAARREKENING 2016 VAN DE
STICHTING AIDS FONDS – STOP AIDS NOW! – SOA AIDS NEDERLAND

Inkomsten Aidsfonds

Uitgaven Aidsfonds

x 1 miljoen

x 1 miljoen

Inclusief uitgaven STOP AIDS NOW!*

Inclusief inkomsten STOP AIDS NOW!*
€0,05

€2,1

€4,0

Werving baten
5%

Baten uit acties
van derden
10%

€12,1

Baten uit eigen
fondsenwerving
31%

€1,0

Kosten beheer
en administratie
2%

Overige baten

Totaal
€39,1

Totaal
€40,2

€22,9

Subsidies van
overheden
59%

* Sinds 11-12-2016 bundelen het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! hun krachten onder Aidsfonds.

Bestedingen per doelstelling Aidsfonds
Inclusief bestedingen STOP AIDS NOW!*

€37,0

Besteed aan
strategische
doelstellingen
92%

* Sinds 11-12-2016 bundelen het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! hun krachten onder Aidsfonds.

Projecten Aidsfonds

x 1 miljoen

€2,3

5%
Niet
geslaagd

Wetenschappelijke
kennis
6%

€ 3,1

Meer testen
8%

€4,0

Bewustwording
11%

19%
Geslaagd

Totaal
€37,0

Versterken
maatschappelijke
organisaties
40%

€13,1

Barrières
wegnemen
35%

* Sinds 11-12-2016 bundelen het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! hun krachten onder Aidsfonds.
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Projecten
in 2016

€14,5

48%
Goed
geslaagd

29 %

Zeer
succesvol

Uitgaven Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! Soa Aids Nederland vergeleken met andere goede doelen
Aidsfonds, STOP AIDS NOW!, Soa Aids Nederland
Gemiddelde andere goede doelen*
Percentage van
de baten besteed
aan de doelstelling

94,8%
86,8%

Percentage van
de lasten besteed
aan de doelstelling

92,0%
88,8%

Kostenpercentage
eigen fondsenwerving
Kostenpercentage
beheer en
administratie

13,4%
14,5%
3,3%
5,2%

*Gemiddelde andere goede doelen 2015. Bron: Juryrapport De Transparantprijs 2016 over het jaar 2015

Fondsenwerving
In 2016 hebben we het fantastische bedrag van bijna
€ 39,1 miljoen ontvangen voor aidsbestrijding. Dat is
6 procent meer dan in 2015. Bijna € 15 miljoen hebben
we te danken aan onze donateurs, vrijwilligers, nalaten
schappen en de deelnemers van de goededoelenloterijen.
Zonder hun steun kunnen wij niets. Hun enthousiasme,
vertrouwen en financiële steun waarderen wij enorm!
In 2016 hebben we 6.610 nieuwe donateurs mogen
verwelkomen. Eind 2016 waren er 160.974 donateurs
die ons structureel of incidenteel steunden.
De noodzaak van de aidsbestrijding staat niet meer bij
iedereen op het netvlies, terwijl we juist nu het verschil
moeten maken. Daarom doen wij er alles aan om meer
mensen bij de aidsbestrijding te betrekken en betrokken
te houden via campagnes, mailings, evenementen en
social media. Ook hebben we in 2016 onze donateurs op
meerdere momenten uitgenodigd om mee te denken
met onze plannen voor de komende jaren.
Loterijen & Amsterdam Diner
In 2016 verhoogde de Nationale Postcode Loterij haar
vaste bijdrage aan Aidsfonds naar een bedrag van
€ 2.250.000. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee!

Van de Vrienden Loterij kregen we een geweldige
bijdrage van € 976.817.

Het Amsterdam Diner leverde € 581.000 op. Net als in
2015 ging dit in 2016 voor het grootste gedeelte naar
het H-TEAM. Dit team van Nederlandse wetenschappers
en artsen doet o.a. onderzoek naar acute hiv-infecties.
Als een hiv-infectie snel genoeg wordt opgespoord en
de behandeling met hiv-remmers meteen begonnen
wordt, is de kans groot dat na verloop van tijd medicatie
helemaal niet meer nodig is. Resultaten van dit
onderzoek kunnen leiden tot een potentiële medische
doorbraak in de behandeling van mensen met hiv.

Jaarverslag Aidsfonds 2016
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In vogelvlucht
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Testen en behandelen

Grote stap
dichterbij onze
droom
Wereldwijd is bijna de helft van de mensen met hiv zich niet bewust van
zijn of haar hiv-status. Zij krijgen dus geen medicijnen: dat schaadt hun
gezondheid én zorgt ervoor dat ze onwetend het virus overdragen. Door
vaker en beter te testen op hiv kunnen infecties sneller worden opgespoord
en kunnen mensen meteen behandeling krijgen. Mét behandeling is de kans
om het virus over te dragen zo goed als nihil, simpelweg omdat er geen of
nog maar heel weinig virus in hun bloed zit. Daarmee is het testen op hiv en
direct behandelen een van de belangrijkste stappen in de aidsbestrijding.
In ons project MaxART in Swaziland waren we een van de eersten die dit
nieuwe inzicht toepasten. Met succes. Mede dankzij dit project zien we zelfs
al een lichte daling in het aantal nieuwe hiv-infecties in het land.
12
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Hogere vindpercentages, minder hiv-infecties

Aidsfonds loopt op de
troepen vooruit!
In Swaziland wonen iets meer dan 1 miljoen mensen. 31 procent van de
volwassenen heeft hiv. Tot 2011 werden mensen pas getest en behandeld als
ze door verminderde weerstand ziek werden. Door zoveel mogelijk mensen
uit voorzorg te testen en wanneer nodig meteen te behandelen, wil Aidsfonds
het bewijs in handen krijgen dat hiv-behandeling er ook in de praktijk voor
zorgt dat het virus zich niet verder verspreidt.
Wetenschappelijke modellen
voorspellen dat vroegtijdige
behandeling met hiv-remmers niet
alleen een positief effect heeft op
de gezondheid van mensen met hiv,
maar ook de kans op verspreiding
drastisch verkleint. Statistieken
laten zelfs zien dat testen en direct
behandelen het aantal nieuwe
infecties met 50 procent doet dalen
over een periode van 10 jaar.
Pioniers
Ons Max ART project in Swaziland
bestaat uit twee fases. In fase 1
(2010 – 2014) maakten we hiv

bespreekbaar in de dorpsgemeen
schappen en maakten we mensen
bewust van het belang van testen
en behandelen. We bereikten
hiermee circa 500.000 mensen met
als resultaat dat het aantal mensen
dat zich jaarlijks laat testen meer
dan verdubbeld is tot 285.000.
Bovendien krijgt 90 procent van
de mensen die positief getest is,
behandeling. In fase 2 gingen we
nog een stap verder. We startten
een pilot in de Hhohho-regio
waarbij mensen die positief testten
direct behandeld werden met
hiv-remmers. Wereldwijd was dit

de eerste keer dat deze methode
op grote schaal in de praktijk
getest werd. Max ART werd door
de Wereldgezondheidsorganisatie
in 2016 geroemd als hoopvol
praktijkvoorbeeld. Het project laat
namelijk zien dat in een land als
Swaziland, met een van de hoogste
prevalentiecijfers ter wereld, het
vroeg behandelen van alle mensen
met hiv uitvoerbaar is.
De zorg dichterbij
Door de implementatie op de voet
te volgen krijgen we inzicht in wat
de randvoorwaarden en succes
factoren zijn voor een succesvolle
invoering van Test & Start. Inzichten
waar de wereldwijde aidsbestrijding
van kan meeprofiteren.
Een van belangrijkste uitdagingen
bij deze methode is: hoe overtuig je
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zoveel mogelijk mensen van het
belang van een hiv-test en meteen
behandelen? Wat niet werkt, weten
we uit ervaring, is van het van
boven- of buitenaf opleggen. Wat
wel werkt is de zorg dichter bij de
mensen brengen en de mensen
dichter bij de zorg.
Een manier om dit aan te pakken is
de gemeenschap zelf bij het project
betrekken en in te spelen op wat er
onder de mensen leeft. Zo werken
we samen met (traditionele) leiders
en geven we mensen uit de
gemeenschap zelf een rol in het
uitrollen van het test- en zorgaanbod.
Daarbij geloven we in de kracht van
goede communicatie die aansluit bij
de belevingswereld en behoeften
van de ontvanger. Alleen zo kunnen
we het belang van testen op hiv en
meteen behandelen effectief
overbrengen.
Door nauw samen te werken met
de gemeenschappen kregen we
beter zicht op welke groepen meer

14
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kwetsbaar zijn voor hiv, waar we die
kunnen vinden en hoe we die het
beste kunnen bereiken. Met deze
informatie konden we veel gerichter
testen en wisten we het
vindpercentage te verhogen.
Toekomst
Overtuigd door onder andere onze
pilot introduceerde de overheid van
Swaziland in oktober 2016 officieel
Test & Start voor heel Swaziland.
Dit is een enorme stap in het
terugdringen van de hiv-epidemie.
Natuurlijk zijn we er nog niet, maar
de invoering van Test & Start op
nationale schaal is een enorme stap
in de goede richting. We zien sinds
de start van ons project in 2010
zelfs een lichte daling in het aantal
nieuwe hiv-infecties. Grote kans dat
die met de landelijke invoering van
het project doorzet! Swaziland loopt
met de nationale invoering voorop in
zuidelijk Afrika. Uiteraard hopen we
dat omringende landen het goede
voorbeeld volgen.

Max ART wordt in het kader van
Droomfonds gefinancierd door
de Nationale Postcode Loterij.
In 2016 verhoogde de Nationale
Postcode Loterij haar vaste
bijdrage aan Aidsfonds naar
een bedrag van € 2.250.000.
Hier zijn we natuurlijk
ontzettend blij mee. Bedankt!

T?
Meer over MaxAaxRart
Kijk op: aidsfonds.nl/m

Het einde van aids:

hoe ver is Swaziland?
Aantal mensen met hiv in
Swaziland: 226.920, waarvan:

Geleerde lessen uit Max ART die gebruikt
worden om iedereen getest en succesvol op
behandeling te krijgen:

Hiv-status is bekend

Bereik de juiste mensen op de juiste plaatsen
voor een hiv-test:
• Mobiliseer verschillende doelgroepen op
passende manieren met een eenduidige
boodschap om zich te laten testen
• Bied tijdens evenementen in de gemeenschap
de mogelijkheid aan om je direct te laten
testen
• 	Bied op het werk de mogelijkheid tot hivtesten aan

Hiv-status
is bekend
67%
151.287
mensen

Hiv-status
is bekend
67%
151.287
mensen

67%

Op behandeling
151.287
mensen

64%
Op behandeling
144.412
mensen

64%
Op behandeling
144.412
mensen

64%
144.412

en
Virus ismens
onderdrukt

Zorg dat mensen die positief getest zijn, de
mogelijkheid krijgen om hun behandeling
meteen te starten:
• Train en monitor zorgverleners en geef
terugkoppeling over de kwaliteit van de
zorgverlening in de klinieken
• Zet de cliënt centraal en zorg voor integratie
van de dienstverlening
• Benader mensen met hiv die nog geen
behandeling krijgen pro-actief, om deze
vervolgens aan te bieden

Virus is54%
onderdrukt
122.750
mensen

Virus is54%
onderdrukt
122.750
mensen

54%
122.750
mensen

Garandeer hoge kwaliteit zorg zodat mensen
hun behandeling volhouden en het virus
onderdrukt wordt:
• Los de praktische problemen op om in alle
klinieken de hoeveelheid virus in bloed te
kunnen meten
• Vergroot de kennis over virale lading, bij
zowel zorgverleners als clienten
• Stel een aanspreekpunt aan in elke kliniek
voor het testen van virale lading bij clienten,
en geef terugkoppeling ovetr deze dienst
verlening

Jaarverslag Aidsfonds 2016
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Onderzoek

Zoektocht naar het
einde van aids

Elk jaar komen er wereldwijd ruim twee miljoen nieuwe hiv-infecties bij.
Om dit te stoppen is wetenschappelijk onderzoek naar een middel dat hiv
geneest of een vaccin van levensbelang. Daarom investeert Aidsfonds in
onderzoek. Daarbij gaan we risico’s niet uit de weg. Sterker nog, we bieden
juist de ruimte voor innovatieve ideeën, want alleen met lef kunnen we aids
de wereld uitkrijgen.
16
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In 2016 steunde Aidsfonds 52 wetenschappelijk
onderzoeken. Een daarvan was dat van professor
Theo Geijtenbeek c.s. dat leidde tot de ontdekking
van een ‘biologische hiv-versnipperaar’. Een puur
wetenschappelijke doorbraak, die op lange termijn
kan leiden tot een therapie waarbij ook andere
lichaamscellen hiv kunnen vernietigen.

‘We ontdekten dat een eiwit
hiv door een biologische
versnipperaar haalt’
Professor Theo Geijtenbeek, AMC
‘Sommige mensen zijn vatbaarder voor hiv dan anderen.
Hoe dat precies komt, weten we niet. Wel ontdekten we
een paar jaar geleden dat bepaalde cellen een belangrijke
rol spelen als poortwachter en hiv tegenhouden. Deze
cellen, de zogenaamde Langerhanscellen zitten onder
andere in het slijmvlies van de vagina, en voorkomen dat
hiv het lichaam verder binnendringt. Hoe ze dat precies
doen, wisten we niet. Tot dit jaar.’
‘We ontdekten dat een eiwit in de cellen hiv als het
ware door een biologische versnipperaar haalt en het
virus zo vernietigt. Dat was een enorme doorbraak in
ons onderzoek. Het feit dat je zo lang met één cel bezig
bent en dan ontdekt dat het een eiwit is dat ervoor
zorgt dat hiv gestopt wordt, is supercool. Zeker omdat
uit eerdere onderzoeken bleek dat dit eiwit in andere
cellen niet tegen hiv is opgewassen.’
De een wel, de ander niet
‘Door genetische verschillen tussen mensen en bijvoor
beeld de aanwezigheid van soa’s, zijn de Langerhans
cellen helaas niet altijd in staat het virus te vernietigen.
Dat verklaart waarom de een wel besmet raakt en de
ander niet. Om onze nieuwe kennis te gebruiken voor
een therapie tegen hiv, moeten we daar meer over
weten. We blijven de Langerhanscellen dus onderzoeken.
Met steun van Aidsfonds bekijken we komend jaar hoe
het kan dat de Langerhanscellen soms hun poortwachters
functie verliezen. Wat gebeurt er precies waardoor hiv
zich verder in het lichaam kan verspreiden? Als we dat
weten, kunnen we op zoek naar een manier om te
voorkomen dat hiv het lichaam binnendringt.’
Professor Theo Geijtenbeek geeft in het AMC leiding
aan een groep wetenschappers die onderzoek doet naar
hiv. ‘Aidsfonds is voor Nederlands hiv-onderzoek een
ongelofelijk belangrijke partner. Elk jaar komen er
wereldwijd ruim twee miljoen nieuwe infecties bij. Het
is daarom van levensbelang om te blijven investeren in
onderzoek dat kan leiden tot genezing of een definitieve
manier om hiv te voorkomen.’ >

‘Met de high-risk high gain-subsidie
ronde heeft Aidsfonds afgelopen jaar
onderzoekers met innovatieve ideeën
ruimte gegeven om te bewijzen dat
ze gelijk hebben. Ze kunnen daarmee
echt een verschil maken in de
bestrijding van aids.’
Theo Geijtenbeek
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High risk, high gain
Naast het financieren van ‘reguliere’
onderzoeken, stelden we afgelopen
jaar onderzoekers in de gelegenheid
subsidie aan te vragen voor meer
experimentele, innovatieve, nog
niet eerder beproefde projecten.
Waarom? Omdat je alleen met lef
het wereldprobleem aids de wereld
uit kunt helpen en grote sprongen
vooruit kunt maken op gebied van
preventie, behandeling, zorg en
genezing. In een zogenaamde high
risk, high gain-subsidieronde konden
wetenschappers voorstellen
indienen voor zulke nooit eerder
verrichte onderzoeken. Om te
bewijzen dat ze gelijk hebben.
Of juist niet. Want ook dát is goed
om te weten. Aidsfonds kon dankzij
de bijdrage van donateurs zes unieke
wetenschappelijke onderzoeken
financieren. In totaal hebben we
€ 448.311,- aan de high risk, high
gain-projecten toegekend.

Zowel van mensen die met
hiv-remmers behandeld werden als
van mensen die geen hiv-remmers
kregen. Door middel van biopten
kunnen we zonder het lichaam te
beschadigen onderzoek doen naar
de virale reservoirs, de verstop
plekken van hiv. We halen het hiv
eruit en onderzoeken vervolgens
de eventuele verschillen. Als uit
dit onderzoek blijkt dat deze
methode werkt, biedt dat heel veel
aanknopingspunten voor verder
onderzoek naar de genezing van hiv.
Op basis hiervan kunnen we namelijk
verder onderzoek doen naar
manieren om hiv ook uit die virale
reservoirs/verstopplekken te krijgen
bij mensen die leven met hiv.’

Onno Schamhart, medeinitiatiefnemer PLONS Fonds:
‘Met ons fonds steunen we via
Aidsfonds wetenschappelijk
onderzoek. We zijn blij dat we
zo samen met Aidsfonds een
verschil kunnen maken.’

Een van de onderzoekers die
subsidie kreeg uit de high risk high
gain-subsidieronde is Anne Wensing,
arts-microbioloog in het UMC
Utrecht. We vroegen haar: wat
maakt dit onderzoek risicovol?
En waarom zou dit weleens een
doorbraak kunnen zijn?
‘Ik was erg verrast door de high
risk, high gain-subsidieronde van
Aidsfonds. Normaal krijg je nooit
subsidie voor een nog niet
beproefde werkwijze, maar soms
kun je juist daarmee een grote
sprong vooruit maken. We hebben
een unieke kans gekregen. Ik wist
meteen welk onderzoek ik wilde
indienen. We hebben een methode
ontwikkeld om te achterhalen waar
hiv zich in het lichaam verstopt.
We onderzoeken lichaamsmaterialen
van overleden mensen met hiv.
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‘Soms kun je juist met een nog niet beproefde
werkwijze een grote sprong vooruit maken’
Anne Wensing, arts-microbioloog UMC Utrecht

Opstaan tegen onrecht

Wij zien en horen
iedereen
Als je in bepaalde landen als homoman een hiv-test doet, loop je het risico
dat je in de cel gegooid wordt omdat je seks hebt met mannen. Heb je veel
condooms op zak als sekswerker, dan is de kans groot dat je in sommige
landen wordt opgepakt voor het verhandelen van seks. En in Oeganda word
je als jonge vrouw niet gehoord en serieus genomen, alleen maar omdat je
jong en vrouw bent. Wetgeving, stigma en discriminatie vormen voor een
grote groep mensen zulke hoge barrières, dat zij onvoldoende of geen
toegang hebben tot hiv-preventie, -behandeling en -zorg. Terwijl juist deze
groep het grootste risico loopt op een hiv-infectie. Ongeveer de helft van
de nieuwe hiv-infecties vindt plaats onder sekswerkers, druggebruikers,
homomannen en transgenders. Voor jonge vrouwen is aids de belangrijkste
doodsoorzaak wereldwijd. Als de wereld deze mensen blijft negeren, dan
gaan we het einde van aids niet halen. In 2016 hielp Aidsfonds daarom
onder andere sekswerkers in Botswana, jongeren in Oeganda en zwangere
vrouwen in Malawi op te komen voor hun rechten.
Jaarverslag Aidsfonds 2016
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‘Alleen als je je rechten kent,
kun je goede zorg eisen’
Veel zwangere vrouwen met hiv in Malawi ervaren
discriminatie in de zorg. Als ze al naar de kliniek komen,
worden ze er vaak aan hun lot overgelaten. Er is weinig
personeel en een zwangere vrouw met hiv heeft
geen prioriteit. Deze vrouwen voelen gêne en weten
bovendien vaak niet wat hun rechten zijn als het gaat
om zorg rondom zwangerschap en geboorte. Het gevolg
is dat deze vrouwen niet naar de kliniek gaan en velen
van hen daardoor ook hun hiv-remmers niet krijgen.
Dat is natuurlijk onacceptabel.
Als zwangere vrouwen met hiv hun medicijnen slikken,
kunnen ze het virus niet overdragen aan hun kind.
Doorgaan met de behandeling tijdens hun zwangerschap
is dus van levensbelang. Maar ook als het kind eenmaal
geboren is, blijft het noodzakelijk dat vrouwen hun
hiv-remmers gebruiken. Anders kan het virus namelijk
alsnog via de borstvoeding overgedragen worden.
Bovendien blijven de vrouwen zo zelf gezond en kunnen
zij voor hun kinderen zorgen.
Zorg die aansluit
Aidsfonds zet dan ook alles op alles om de hiv-zorg voor
zwangere vrouwen toegankelijk te maken. Voor klinieken
zijn er door de overheid in Malawi duidelijke protocollen
en richtlijnen vastgesteld over de zorg rondom hiv en
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zwangerschap. Maar bij het opstellen hiervan is geen
rekening gehouden met de behoeften van de gemeen
schap en de zwangere vrouwen met hiv zelf. De zorg
sluit dus totaal niet aan bij de degenen die de zorg nodig
hebben.

‘In de kliniek werden we niet serieus
genomen omdat we van het
platteland komen. Nu weten ze dat
wij onze rechten kennen. Dat we
bijvoorbeeld respectvol te woord
gestaan moeten worden. Of dat we
niet meer uren hoeven te wachten
tot we onze hiv-remmers krijgen
van het verplegend personeel.
Het kennen van je rechten is zo
waardevol en belangrijk, want
alleen dan kun je goede zorg eisen.’
Lid vrouwenrechtencomité

Meer zelfvertrouwen en betere zorg
We trainden meer dan 340 vrouwen in hiv-steungroepen
om op te kunnen komen voor de rechten in de zorg
van zwangere vrouwen met hiv. Dit resulteerde in
17 vrouwenrechtencomités. Zij lobbyen nu voor betere
kwaliteit van zorg. En met succes. Mede hierdoor is de
zorg in klinieken aanzienlijk verbeterd. Bovendien is het
zelfvertrouwen van vrouwen met hiv gestegen. Ze gaan
eerder naar een kliniek, eisen privacy tijdens hun bezoek
en durven vragen te stellen over bijvoorbeeld het krijgen
van kinderen.

‘Ik krijg veel mensen in mijn kliniek
die geen scholing hebben gehad.
Voor hen is het moeilijk om open te
zijn. Zij kunnen niet altijd goed onder
woorden brengen wat ze bedoelen.
In de vrouwenrechtencomités voelen
zij zich wel veilig om hun problemen
te bespreken. Hierdoor komen ze
goed voorbereid naar de kliniek en
krijgen ze de zorg die ze nodig
hebben.’
Vrouwelijk personeelslid kliniek

Doordat we de klinie
ken in contact brach
ten met
de vrouwen zelf, we
rd duidelijk en voelb
aa
r waar
verbetering van de zo
rg en behandeling no
dig was.
Hierdoor is de zorg be
ter afgestemd op de
behoeften vanuit de
gemeenschap en vro
uwen
met hiv. Gezondheids
werkers nemen meer
tijd om
vragen te beantwoo
rden en op de muren
sta
an
begrijpelijke gezond
heidsboodschappen
in
tek
st
en beeld. Sindsdien
worden de klinieken
als
me
er
open en vriendelijk erv
aren, waardoor vrouw
en
wél
de nodige bezoeken
brengen en dus hun
me
dic
ijn
en
blijven gebruiken.
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‘Ik help vrouwen
en deel mijn
kennis op het
gebied van
recht, hiv en
seksuele
gezondheid’

heeft zij opengesteld als ‘veilige haven’. In een hoekje
van de kamer ligt voorlichtingsmateriaal. Segolame:
‘Elke zaterdag organiseer ik een bijeenkomst voor
sekswerkers uit de buurt. Ik ondersteun en adviseer
vrouwen en deel mijn kennis op het gebied van recht,
hiv en seksuele gezondheid.’
Onafhankelijk
Ook haar financiële vaardigheden, die zij opdeed bij
Sisonke, brengt zij over aan de rest. ‘Ik moedig vrouwen
aan te sparen voor mindere tijden. Hierdoor worden ze
financieel onafhankelijker en kunnen ze veiliger keuzes
maken. Zo wordt het voor hen gemakkelijker om klanten
te weigeren die bijvoorbeeld onveilige seks eisen in ruil
voor extra geld.’

Segolame, sekswerker in Botswana en getraind in
juridische ondersteuning

Segolame is sekswerker in Botswana en getraind
als paralegal. In die rol biedt zij andere sekswerkers
ondersteuning, advies en voorlichting over hun rechten.
Mensen als Sagalome zijn enorm waardevol in de
bestrijding van aids. Veel sekswerkers hebben door
discriminatie, stigmatisering en in sommige landen ook
het verbod op sekswerk, geen toegang tot (juridische)
ondersteuning en zorg. Aidsfonds steunt organisaties
die vrouwen als Segolame opleiden om deze groep op
te laten komen voor hun rechten.
Segolame is lid van Sisonke, de sekswerkersorganisatie
in Botswana. Haar paralegal training volgde zij bij deze
organisatie als onderdeel van het Hands Off programma
van Aidsfonds. ‘Ik ga met sekswerkers mee naar het
politiebureau om aangifte te doen van mishandeling.
Ik help bij het vrijpleiten van vrouwen die onterecht
gearresteerd zijn en ik wijs agenten op de rechten van
de sekswerkers.’ Het afgelopen jaar zijn in de regio van
Segalome minder sekswerkers gearresteerd, omdat
agenten beter op de hoogte zijn van de wetten ten
aanzien van hen.
Veilige haven
Behoefte aan geld en een beter leven maakt dat
vrouwen en mannen voor sekswerk kiezen. Op die
manier verdienen ze middelen om te voorzien in hun
onderhoud en dat van hun familie. Segolame zelf zit
al twintig jaar in het ‘vak’ en is als een moeder voor
de andere sekswerkers uit de buurt. Zij motiveert de
vrouwen om gezond en veilig te werken. Haar huis
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De jeugd aan zet
Aids is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. Meisjes
en jonge vrouwen hebben daarbij 40 keer meer kans op een hiv-infectie.
Iedere week raken 7.500 jonge vrouwen tussen de 15 en 24 jaar geïnfecteerd.
Willen we een toekomst zonder aids, dan moeten we ons op jongeren
richten. Daarbij is het vooral belangrijk om jongeren met hiv zelf te
betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen. Zij weten tenslotte
zelf het beste wat er speelt en hoe je hen het beste kunt bereiken.
940.000 jongeren bereikt
Het Aidsfonds steunt
jongerenorganisaties en netwerken
van jongeren met hiv. Dat doen we
zowel met geld als met kennis. In
ons Link Up-project dat medio 2016
eindigde, bereikten we, samen met
vijf partners, 940.000 jongeren in
vijf landen met betere medische
zorg en voorlichting over seksualiteit
en hiv. Onder andere door onderzoek
te doen naar schendingen van
seksuele en reproductieve rechten
van jonge vrouwen met hiv in
klinieken in Oeganda.
Meer jongeren naar de kliniek
Dit onderzoek liet onder andere zien
dat jonge vrouwen met hiv vaak
geen goede voorlichting krijgen
over hoe ze hun baby zonder hiv
op de wereld kunnen zetten en
dat zorgverleners hen vaak slecht

behandelen. Dit leidde tot
gesprekken tussen jonge vrouwen
met hiv en zorgaanbieders en
beleidsmakers en aandacht op tv
en radio. En uiteindelijk tot een
toename van het aantal jongeren
dat de klinieken bezoekt.

‘Voor mij was het
mooiste van Link Up
om te zien hoe jongeren
van klein en verlegen
uitgegroeid zijn tot
ware leiders’
Nienke Westerhof,
beleidsmedewerker Aidsfonds

Voor andere organisaties
die onderzoek willen doen
naar schendingen van seksuele
en reproductieve rechten
van jonge vrouwen met hiv
in klinieken, maakten we
een toolkit. Deze is te
downloaden op: aidsfonds.nl/
toolkitSRHRviolations
Daarnaast heeft het Link Upproject een groep sterke
‘jeugdleiders’ voortgebracht
die in eigen land en daarbuiten
dit soort misstanden aan de
kaak stellen en bijdragen aan
een betere aidsbestrijding.

van
Lees de uitkomsten k
rzoe
het Link Up onde
l/
aidsfonds.n
HR
fac tsheetviolationsSR
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‘Het einde van aids?
Niet zonder ons jongeren!’
Als het zo belangrijk is om jongeren te betrekken bij het maken van beleid
op het gebied van aidsbestrijding, hoe kan het dan dat er zo weinig
geld beschikbaar is voor jongerenorganisaties? Op de internationale
aidsconferentie in Durban in juli 2016, stelden we jongeren in de gelegenheid
dit onderwerp zelf aan te kaarten bij politieke leiders die hier verandering in
kunnen brengen. Geen vooropgezette interviews met vooraf opgestelde
vragen, maar open discussies in een informele setting.
Jacqueline Alesi, directeur van het
netwerk voor jongeren met hiv in
Oeganda, was een van hen. Zij ging
in gesprek met Deborah Birx,
aids-ambassadeur van de Verenigde
Staten. Jacqueline: ‘Ik had
ambassadeur Birx al een paar keer
eerder ontmoet en aarzelde geen
moment haar uit te nodigen voor
deze sessie. Ik heb haar over van
alles aan de tand kunnen voelen.
Bijvoorbeeld over waarom de VS
niet investeert in jongeren die zich
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inzetten voor de strijd tegen aids.
Dat vind ik namelijk onbegrijpelijk.
Ik ben dankbaar dat ik dit gesprek
heb kunnen voeren. Voor mijn
gevoel hebben we die dag echt laten
zien dat je niet om ons heen kan.
We moeten geloven in leiderschap
door jongeren. Het einde van aids?
Niet zonder ons, jongeren. Wij
weten wat er speelt en wat er moet
gebeuren. Via onze netwerken
weten we bovendien veel jongeren
te bereiken.’

Samenwerking

De slagkracht die
we nodig hebben
Een wereld zonder hiv en aids. Dat is onze droom. Maar aids bestrijden doen
we niet alleen. Aids bestrijden kúnnen we niet alleen. Daar is het te complex
voor. Daarom bouwen we bruggen, brengen we mensen bij elkaar, bieden we
platforms en werken we met lokale en internationale partners en overheden.
En we betrekken juist de mensen die de epidemie het hardst treft zélf actief
bij onze projecten. Want zij weten als geen ander wat er speelt, wat de
behoeften en gevoeligheden zijn en wat in de praktijk wel en niet werkt.
Zo benutten we elkaars expertise, ervaring en netwerken. En dat geeft ons
de slagkracht die we nodig hebben om een wereld zonder aids in 2030 te
realiseren. Een van deze projecten is PITCH.
Jaarverslag Aidsfonds 2016
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PITCH: samen
een sterke stem
.

Hiv treft sommige groepen harder
dan andere – vaak mensen die al
in moeilijke situaties zitten, zoals
mannen die seks hebben met
mannen, druggebruikers,
sekswerkers, meisjes en jonge
.
vrouwen. Zij hebben vaak te maken
met stigma en discriminatie.
Dit belemmert hun toegang tot
hiv-preventie en -behandeling en het
werkt een ineffectieve aanpak van
de aidsproblematiek in de hand.
Toch zijn deze groepen strijdbaar.
Ze organiseren zich in (lobby)
netwerken en doen moedig werk
in een vaak vijandige omgeving.
Omdat wij geloven dat je de mensen
waarover het gaat zelf een leidende
rol moet geven, werkt Aidsfonds
binnen het PITCH-project in negen
landen samen met deze organisaties.
In 2016 hebben we vooral ingezet op
het samenbrengen van deze groepen
voor het uitwisselen van kennis en
ervaring en om gezamenlijk in kaart
te brengen wat er moet gebeuren
en hoe we dat het beste kunnen
aanpakken. In de praktijk blijkt
namelijk dat veel van deze groepen
tegen vergelijkbare problemen
aanlopen en veel van elkaar kunnen
leren en gebruik kunnen maken van
elkaars netwerken. Met die extra
bagage staan zij uiteindelijk sterker
in hun lobby om binnen hun eigen
land betere aidsbestrijding af te
dwingen. En met onze gezamenlijke
internationale lobby voeren we ook
de druk van buitenaf op en geven
daarmee nationale overheden net
dat extra zetje. Zo brengen we
samen de aidsbestrijding in een
stroomversnelling op weg naar het
einde van aids in 2030.
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Nederland

Els klinkert
Senior adviseur BuZa

Marieke Ridder
Programmaleider
Aidsfonds

Kenia

James Ngugi
Outreacher HOYMAS

PITCH is actief in Kenia, Mozambique, Myanmar, Nigeria,
Oeganda, Oekraïne, Vietnam, Indonesië en Zimbabwe.
Dankzij steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
kunnen we de komende vijf jaar verder aan de slag. Meer
informatie en interviews met verschillende deelnemers
en partners vind je op aidsfonds.nl.

Oekraïne

Natalia Isaeva
Directeur Legalife

Vietnam

Khuat Thi Hai Oanh
Directeur SCDI

Myanmar

Nigeria
Uganda

Indonesië

Zimbabwe
Mozambique
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Marieke Ridder,
Programmaleider PITCH bij
Aidsfonds

‘Verbinden,
samen
optrekken en
van elkaar leren,
dat is PITCH’
‘Bij sommige mensen bestaat
nog steeds het idee van
ontwikkelingssamenwerking
waarbij hulpverleners wel even
komen vertellen hoe het moet.
Met PITCH doen we eigenlijk
exact het tegenovergestelde.
Nothing about us, without us,
dat is het principe. Oftewel:
maak de mensen
om wie het gaat
onderdeel van de
oplossing. Niet van
het probleem.
Met behulp van de
methode Theory of
Change vonden in
2016 in de negen
PITCH-landen
workshops plaats.
Sekswerkers,
mannen die seks hebben met
mannen en transgenders,
meisjes en jonge vrouwen en
druggebruikers gingen met
elkaar en met ons in gesprek om
hun lokale situatie in beeld te
brengen. De combinatie van
lokale kennis en de inbreng van
verschillende groepen bleek zeer
effectief. Niet alleen om de
competenties van deze groepen
te vergroten op het gebied van
lobbyactiviteiten, maar ook om
tot de beste strategie te komen
om de epidemie te overwinnen.
De mensen om wie het gaat
weten namelijk zelf heel goed
wat er nodig is en hebben met
eigen ogen gezien wat wel en
niet werkt. Wij ondersteunen
hen bij het in de praktijk
brengen deze aanpak. We
zeggen niet wát ze moeten
doen, we helpen ze bij wat ze
wíllen doen.
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Els Klinkert – Senioradviseur
hiv/aids Ministerie van
Buitenlandse Zaken

‘Ook het
ministerie is
actief in PITCH.
We zijn niet
alleen financier
maar nemen
echt deel aan
het proces’
‘Het is fantastisch om te zien
hoe zo’n Theory of Changeworkshop de belangrijkste
groepen in hun strijd
tegen aids
ondersteunt bij
het formuleren
van hun doelen
en strategieën.
Er is ruimte om
te brainstormen
en ideeën uit te
wisselen en er
ontstaan direct
samenwerkingen.
Door PITCH
realiseren ze zich nu dat ze veel
problemen delen en er niet
alleen voor staan.
Het ministerie is niet alleen
financier maar neemt echt
deel aan het proces. We geven
partners een internationaal
podium. PITCH heeft
bijvoorbeeld een rol bij de
Internationale Aidsconferentie
in Amsterdam in 2018. Bij
uitstek een moment om
internationale beleidsmakers
ervan te overtuigen dat zij niet
langer om de waardevolle
inbreng van de mensen waar
het om gaat heen kunnen!’

James Ngugi – outreacher,
mannelijke sekswerkerorganisatie
HOYMAS, Kenya

‘Het is belangrijk
om samen te
werken met
andere
organisaties’

We leren van elkaar en vullen
elkaar aan: de ene organisatie is
goed in belangenbehartiging, de
ander in mobilisatie. Dat PITCH
ons met elkaar verbindt is
geweldig. Dit versterkt onze
positie in de samenleving.
Door de kennis en ervaring van
anderen mee te nemen, hebben
we meer handvatten om een
voet tussen de deur te krijgen bij
beleidsmakers op lokaal niveau.’

‘Er is geen shortcut naar
verandering. Het vergt hard werken,
vastberadenheid en doorzettings
vermogen. Samen zijn we in staat
de route uit te stippelen!’
Khuat Thi Hai Oanh, directeur Center for Supporting
Community Development Initiatives (SCDI), Vietnam

Nataliia Isaeva, directeur
Legalife Oekraïne

‘Het delen van
ervaringen
en expertise
heeft mij doen
inzien hoeveel
we gemeen
hebben’
Het is inspirerend om te zien
hoe deze manier van werken
de verbinding versterkt tussen
groepen die soortgelijke
problemen en obstakels
tegenkomen. Sekswerkers,
mannen die seks hebben met
mannen, druggebruikers; in de
Oekraïne worden ze allemaal
gestigmatiseerd en gecriminali
seerd en zijn ze vaak het doelwit
van geweld. Ik weet het uit eigen
ervaring. De samenwerking en
het delen van ervaringen en
expertise, deed mij inzien
hoeveel we gemeen hebben.
Niet alleen in wat ons
tegenhoudt, maar juist in onze
aanpak naar verandering.’
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Samenwerken in Nederland

Ook hier gaan we in de
hoogste versnelling

In Nederland is al heel veel bereikt; het aantal nieuwe hiv-infecties neemt af,
maar wat ons betreft gaat het te langzaam. Elk jaar komen er opnieuw 900
bij. Daarnaast ervaren veel mensen met hiv stigma en discriminatie. Door de
aidsbestrijding ook in Nederland in de allerhoogste versnelling te zetten,
willen we het einde van aids in ons eigen land realiseren en zo een voorbeeld
zijn voor de rest van de wereld. We steunen daarom ambitieuze projecten
en werken samen met partners als Hiv Vereniging Nederland.
H-TEAM
Ruim een derde van de 900 nieuwe
hiv-infecties vond vorig jaar plaats in
onze hoofdstad. Het aantal nieuwe
hiv-infecties onder migranten en
mannen die seks hebben met
mannen neemt niet af. Ook komen
zij er vaak pas heel laat achter dat
ze hiv hebben. Daardoor slaan de
hiv-medicijnen minder goed aan.
Wij ondersteunen daarom het
H-TEAM in Amsterdam dat werkt
aan een aidsvrije stad, zonder
nieuwe hiv-infecties. Dit team is een
unieke samenwerking van iedereen
die betrokken is bij preventie en
behandeling van hiv in Nederland,
zoals Soa Aids Nederland, 1ste
lijn Amsterdam, Hiv Vereniging
Nederland, het AMC en GGD
Amsterdam.
Hiv Vereniging Nederland
De medische hiv-zorg in Nederland is
op hoog niveau. Mensen in ons land
die leven met hiv, hebben vooral
behoefte aan steun op het gebied
van levensstijl, seksueel welzijn, werk,
financiën, ouder worden met hiv,
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andere gezondheidsklachten en
stigma ten gevolge van hiv. Hiv
Vereniging Nederland behartigt de
belangen van mensen met hiv in
Nederland. Wij ondersteunen hen
hierbij met een bedrag van
€ 320.000. Hiermee maken we het
mogelijk meer aandacht te genereren
voor het verbeteren van de kwaliteit
van het leven met hiv als chronische
ziekte. Daarnaast investeren we
€ 213.498,- in individuele hulp
verlening. Hiermee ondersteunen we
circa 550 mensen met hiv die buiten
het Nederlandse vangnet vallen.
Kijk op hivnet.org voor meer
informatie over Hiv Vereniging
Nederland
Preventiepil PrEP
De landelijke werkgroep PREPARED,
onder coördinatie van het Aidsfonds
en Soa Aids Nederland, werkt aan
de brede beschikbaarheid en het
vergoeden van de hiv-preventiepil
PrEP in Nederland. Andere deel
nemers zijn GGD, PrEPnu, COC,
NVHB, WASS, UvA, Erasmus MC en

het RIVM. Aidsfonds verwacht dat
een gezamenlijke aanpak een grote
bijdrage levert aan de invoering
van PrEP en daarmee aan het
verminderen van nieuwe hivinfecties in ons land. Meer over PrEP
lees je in het artikel Bewustwording
en lobby op pagina 37.
Unieke samenwerking in Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam
Omdat hiv onder migranten in
Nederland niet afneemt, besloten we
eind 2015 subsidie toe te kennen aan
initiatieven, gericht op de onder
steuning van mensen met een
migratieachtergrond kort na hun
hiv-diagnose. Een van die projecten
is ADHeRO (Amsterdam Den Haag
en Rotterdam). Een uniek project
waarvoor een collectief van acht
partners tekende voor de opzet en
uitvoering in de komende 2,5 jaar:
Hiv Vereniging Nederland, Soa Aids
Nederland, Stichting ShivA, Stichting
Mara, AMC/AIGHD, Erasmus MC,
GGD Amsterdam, GGD Rotterdam
Rijnmond en SeksHAG. In 2016 zijn
binnen dit project een groot aantal
‘peers’ getraind, vrijwilligers die zelf
hiv hebben en/of de (migranten)
gemeenschap van binnenuit kennen.
Hierdoor kunnen we deze groep
beter bereiken en willen we de
drempels naar hiv-preventie, -zorg
en -behandeling die migranten
ervaren, verlagen.

Robert Carr civil society Networks Fund (RCNF)

Samenwerken aan
zichtbaarheid en versterking
van de meest kwetsbaren
Geen beschikbaarheid van medicijnen, discriminatie van
mensen met hiv en de strafbaarheid van drugsgebruik,
sekswerk en homoseksualiteit; het zijn problemen waar
juist de meest kwetsbare groepen tegenaanlopen.
In verschillende landen wereldwijd zetten maatschap
pelijke netwerkorganisaties en belangengroepen
(civil society) zich in voor deze risicogroepen in de
hiv-epidemie. Door het beheren van het Robert Carr civil
society Networks Fund (RCNF), ondersteunen wij deze
organisaties. En maakten we het mogelijk om in 2016
wereldwijd op meer dan 50 plekken een bijdrage te
leveren aan de zichtbaarheid en het versterken van de
meest kwetsbaren in de hiv-epidemie.
Dit betekent toegankelijkere en passendere hivpreventie, zorg en behandeling en betere sociale,
politieke en juridische omstandigheden. Kortom, betere
en gezondere leefomstandigheden voor de mensen die
het hardst getroffen worden. Datgene wat nodig is om
de epidemie voor eens en altijd de kop in te drukken.
Het Robert Carr civil society Networks Fund
Het RCNF is een uniek fonds, opgericht in 2012. Vier
grote internationale donoren (overheden van de VS,
het VK, Noorwegen en de Gates Foundation) leggen
hierin jaarlijks een groot bedrag (bijna 10 miljoen euro)
bij elkaar om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen
zich kunnen verenigen in netwerken en samen sterk
kunnen staan. In 2016 heeft het Nederlandse Ministerie
van Buitenlandse Zaken zich bij deze donoren gevoegd.
Een belangrijke groep die geld ontvangt is het
Harm Reduction Consortium dat zich inzet voor een
wereldwijde invoering van (wetenschappelijk bewezen)
effectief drugsbeleid. Als dit beleid overal zou worden
ingevoerd, zou het aantal hiv-infecties niet meer stijgen.
De belangengroepen waarin RCNF investeert bestaan
vaak uit vertegenwoordigers uit de gemeenschappen
zelf en kennen de mensen die het hardst worden
getroffen door de epidemie goed. RCNF stimuleert
de internationale samenwerking van deze netwerken,
aangezien de problematiek vergelijkbaar is op
verschillende plekken in de wereld en dat vraagt
om een internationaal gezamenlijke aanpak.

r
Meer over Robert Car
civil society Networks
Fund vind je op
robertcarrfund.org
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Bewustwording en lobby

We
schreeuwen
het van de
daken!

Aids in 2030 de wereld uit. Het kan! Maar dan moeten we nu wel keihard aan
de slag. Daar is veel geld en politieke wil voor nodig. Met campagnes, acties
en lobby vragen we voortdurend aandacht voor hiv en aids. In Nederland
en internationaal. In 2016 lanceerden we daarom een campagne met een
indringende boodschap, tekenden duizenden mensen onze petitie en bleven
we hameren op de noodzaak van de vergoeding van het hiv-preventiemiddel
PrEP. Want pas als iedereen zich bewust is van de noodzaak én van de
mogelijkheden, kunnen we de epidemie verslaan.
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Landelijke campagne met
indringende boodschap zorgt
voor gemengde reacties en
gevoelens

Veel mensen in Nederland hebben het idee dat aids
zo goed als de wereld uit is en dat hiv onder controle
is. Helaas heeft dit beeld niets te maken met de
werkelijkheid. Integendeel, de aidsepidemie is
wereldwijd opnieuw in opmars. We maken ons grote
zorgen nu het aantal hiv-infecties voor het eerst in jaren
niet meer daalt. In sommige landen, in bijvoorbeeld
Oost-Europa, neemt het aantal hiv-infecties zelfs
alarmerend toe. Ook neemt de internationale
financiering af, terwijl opkomend conservatisme en
populisme een effectieve aidsbestrijding juist in de
weg staan.
Nu in de allerhoogste versnelling
Jaarlijks sterven er nog steeds 1,1 miljoen mensen aan
aids. Dit terwijl we op een historisch keerpunt staan in
de aidsbestrijding. We hebben alle kennis in handen
om de wereldwijde aidsepidemie in 2030 te stoppen.
Voor eens en voor altijd. Maar als we de strijd tegen aids
nu niet in de allerhoogste versnelling zetten, missen we
deze kans. Dit mag niet gebeuren!
Eind vorig jaar kozen we er daarom bewust voor om
heel Nederland wakker te schudden met een nieuwe
campagne. Met een indringende, maar realistische
boodschap. Uit onderzoek achteraf blijkt dat die

boodschap aangekomen is. Hiv en aids zijn na de
campagne een plek gestegen op de ranglijst van
wereldproblemen. Nederlanders zijn zich bovendien
meer bewust van de aidsproblematiek en voelen zich
meer betrokken.
Band met onze achterban is essentieel
Tegelijkertijd ervoer een deel van onze achterban onze
campagne als stigmatiserend en kwetsend. Dat is
nooit de bedoeling geweest en was voor ons voldoende
reden om de campagne, in nauw overleg met de Hiv
Vereniging, voortijdig te stoppen. Hoe voorkomen we
dit in de toekomst? We zijn in gesprek gegaan met
verschillende mensen uit onze achterban. We begrijpen
nu beter waarom mensen zich gekwetst voelden.
Ook beseffen we nog beter hoe essentieel het is dat
we goed overleg voeren met onze achterban en rekening
houden met elkaar.
We hebben nieuwe afspraken gemaakt met de
Hiv Vereniging Nederland over de afstemming van
campagnes. Met de grote uitdagingen waar de
aidsbestrijding voor staat, blijft het belangrijk om hier
op een opvallende, indringende, niet kwetsende manier
aandacht voor te vragen. Zodat we samen onze ambitie
kunnen realiseren: het eind van aids in 2030.
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Vele wegen…
Betaalbare medicijnen en de juiste zorg – waar ook ter wereld, wie je ook
bent. Helaas is dit nog voor 53 procent van de mensen met hiv geen realiteit.
Dat moet anders! Hoe we dat aanpakken? Door niet op één, maar op heel
veel paarden tegelijk te wedden. In 2016 ondernamen we onder andere deze
acties.

Subsidie voor verzet patenten
Wat bepaalt of iemand wel of geen
toegang heeft tot hiv-remmers en
andere levensreddende medicijnen?
Onder meer hoge medicijnprijzen
die door de invloed van patenten van
farmaceuten ook hoog blijven.
Het probleem: farmaceuten kunnen
een patent krijgen als vergoeding
voor het ontwikkelen van een
medicijn. Een patent is echter een
monopolie, waardoor er geen
goedkopere medicatie op de markt
mag worden gebracht en er dus
geen prijsconcurrentie plaatsvindt.
Farmaceuten blijken door dit
systeem een veelvoud te verdienen
van de kosten die zij kwijt zijn aan de
ontwikkeling én mensen krijgen niet
de medicatie die zij nodig hebben
doordat deze te duur zijn. Zeker in
laag- en midden-inkomenslanden,
waar vaak een klein overheidsbudget
voor gezondheidszorg is, is dit een
groot probleem. Er is simpelweg
niet genoeg geld om alle mensen
met hiv van medicijnen te voorzien.
Onacceptabel vindt Aidsfonds dit.

Lange adem
Deze onrechtvaardige situatie
verandert alleen als de juiste mensen
en overheden overtuigd zijn van de
negatieve gevolgen van patenten.
Wereldwijd maken verschillende
patiëntenorganisaties zich hier hard
voor. Met bijvoorbeeld handteke
ningenacties, publiekscampagnes,
informatiesessies, gesprekken met
farmaceuten en rechtszaken, stellen
ze het systeem ter discussie en
vechten ze patenten aan. Deze lobby
vraagt om een lange adem, maar is
in het verleden heel effectief
gebleken. Zo is sinds het jaar 2000
de prijs van oudere hiv-remmers
gezakt van zo’n 10.000 euro per
persoon per jaar naar circa 120 euro
nu. Helaas zijn de nieuwere hivremmers in veel landen nog steeds
onbetaalbaar.
Duurzame steun
Aidsfonds steunt, met een bedrag
van € 960.000 (2015 – 2017) de
lobby van patiëntenorganisaties
over de hele wereld: Argentinië,

Botswana, Brazilië, Colombia,
Egypte, Georgië, India, Indonesië,
Kazachstan, Kirgistan, Maleisië,
Mauritius, Mexico, Moldavië,
Marokko, Myanmar, Tunesië,
Vietnam en Zimbabwe. Onze
partners leiden nieuwe activisten
op. Daarnaast vragen ze in de
media aandacht voor onnodig hoge
medicijnprijzen, zodat publiek en
politiek zich bewust zijn van het
probleem. Ook worden in bepaalde
landen rechtszaken gevoerd zodat
goedkopere medicijnen beschikbaar
komen.

Lobby betaalt zich uit
Aids is een wereldprobleem. Alleen
door de krachten van de meer
welvarende landen te bundelen,
kunnen we het einde van aids een
stap dichterbij brengen. Daarom
vinden we dat ook de politiek zich
moet inzetten voor hiv en aids. Dus
lobbyen we bij de Tweede Kamer en
de overheid voor goed beleid en
voldoende financiering om aids
effectief te bestrijden, in Nederland
en in de rest van de wereld. Met
resultaat. Kamerleden Stientje van
Veldhoven (D66) en Roelof van Laar
(PvdA) hebben zich in 2016
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ingespannen voor de aidsbestrijding.
Zij zorgden er met een motie voor
dat er de komende drie jaar € 10
miljoen extra wordt geïnvesteerd in
aidsbestrijding wereldwijd. Dat geld
gaat naar het Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and Malaria. Via
dit internationale fonds ontvangen
10 miljoen mensen levensreddende
behandeling.
De motie volgde op een eerder
aangekondigde bezuiniging.
De Nederlandse overheid wilde
namelijk juist € 9 miljoen minder

dan de afgelopen drie jaar investeren.
En dat terwijl in veel landen de
epidemie toeneemt.
Stientje van Veldhoven (D66) en
Roelof van Laar (PvdA)

Aidsfondspetitie sterkt Ploumen in New York
Met een pop-up fototentoonstelling
aan het IJ in Amsterdam startte
Aidsfonds in april 2016 de campagne
‘Geen medicijnen is doodzonde’.
Met foto’s door Sacha de Boer van
jonge mensen met hiv in Oekraïne,
Myanmar en Zuid-Afrika, vertelden
we het schrijnende verhaal van een
onzekere toekomst zonder
medicijnen.

‘Ik vind het
onverteerbaar dat niet
iedereen toegang heeft
tot hiv-medicijnen.
Daarom tekende ik
de petitie’
Larissa Korporaal
Belangrijk onderdeel van de
campagne was een petitie waarmee
Aidsfonds opriep om medicijnen
toegankelijk te maken overal in de
wereld. Ruim 13.000 mensen
tekenden de petitie.
De petitie werd overhandigd aan
Minister Ploumen die een week later
zou afreizen naar New York voor
het VN-topoverleg over het bereiken
van het einde van aids in 2030.
‘Meer dan dertienduizend
Nederlanders geven mij de steun
om leiderschap te tonen, straks in
New York, en andere landen ervan
te overtuigen dat het voor vooral
jongeren en vrouwen van
levensbelang is om te investeren in
toegankelijke zorg en in preventie
van hiv-infecties’, zei zij.

se delegatie in
Onder de Nederland
ook AidsfondsNew York begaf zich
Deth. Zij hield
directeur Louise van
blog bij over de
van dag tot dag een
voortgang:
aidsfonds.nl/blog

Tijdens de VN-top
ondertekenden 193
landen de verklaring
waarin staat dat zij de
komende jaren:
- 	meer aandacht hebben voor
mensenrechten;
- 	de budgetten voor
aidsbestrijding op niveau
houden;
- 	concrete doelen voor
zorg,preventie en toegang
tot medicijnen stellen;
- 	en zich richten op hard
geraakte groepen zoals
jonge vrouwen en meisjes
in Sub Sahara Afrika.

‘Hiv is echt een kwestie
van onrechtvaardigheid.
Daar probeer ik op
hoog politiek niveau
verandering in te
brengen.’
Lambert Grijns, Nederlandse
ambassadeur voor aids en seksuele
en reproductieve rechten

Dit soort verklaringen zijn van
groot belang voor de
aidsbestrijding. Ervaring leert
namelijk dat als de
doelstellingen
gemeenschappelijk gesteld
worden, landen zich beter aan
de gemaakte afspraken houden
en meer gericht te werk gaan in
de aids-bestrijding.
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Op de bres voor de gezondheid
van drugsgebruikers
In 2016 kwamen alle VN-landen voor het eerst sinds
10 jaar weer bij elkaar in een speciale vergadering in
New York over internationaal drugsbeleid.
Aidsfonds én Nederland riepen de Verenigde Naties op
om in het nieuwe internationale drugsbeleid gezondheid
en mensenrechten op te nemen. Het is alleen mogelijk
om aids in 2030 de wereld uit te hebben als in het
internationale drugsbeleid meer aandacht komt voor
de gezondheid van druggebruikers. Zij vormen nu een
zeer kwetsbare groep als het om hiv-infecties gaat.
Nederland voorloper
Sinds jaren is het beperken van de gezondheidsschade
bij druggebruik een vast onderdeel van het Nederlandse
drugsbeleid. Steeds meer landen in Europa nemen deze
aanpak over. Bij veel groepen zien we een afname in het
aantal mensen met hiv; onder druggebruikers neemt het
aantal mensen met hiv nog toe. Door criminalisering en

‘Harm reduction werkt, dat is
intussen ook internationaal bewezen.
Het leidt tot minder druggebruik
en tot een forse daling van nieuwe
hiv-infecties.’
Directeur Aidsfonds Louise van Deth
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marginalisering krijgt slechts 1 op de 10 druggebruikers
met hiv medicijnen.
Bij ‘harm reduction’ gaat het om het creëren van
laagdrempelige voorzieningen en het gebruiken van
interventies om infectieziekten te voorkomen.
Gebruikers krijgen bijvoorbeeld informatie over
aandoeningen die overdraagbaar zijn door bloed of
seksueel contact. Ook kunnen zij gebruikmaken van
materialen om besmetting te voorkomen, zoals
schone naalden en condooms.
Doorbraak
Veel van onze partners uit grote programma’s die zich
inzetten voor kwetsbare groepen als drugsgebruikers,
waren aanwezig bij de conferentie. Denk aan Bridging
the Gaps, het Robert Carr civil society Network Fund
en PITCH. Hoewel het voor hen lastig was om bij de
conferentie binnen te komen, hebben meerdere
mensen de overheden uiteindelijk mogen toespreken.
De door Aidsfonds georganiseerde bijeenkomst waarin
voorbeelden van harm reduction werden uitgelicht,
werd zeer goed bezocht.
Het nieuwe beleid van de VN noemt nog steeds niet
expliciet het begrip harm reduction, maar wel alle
maatregelen die hieronder vallen als voorbeelden voor
een goede aanpak. De volgende vergadering van de
VN om het beleid te evalueren, vindt plaats in 2019.

Hiv-preventiepil PrEP is onmisbaar

Langer wachten is
onwenselijk en
onverantwoord
PrEP is de afkorting van PreExpositie Profylaxe en is een
preventief medicijn. De hivpreventiepil PrEP voorkomt dat je
een hiv-infectie oploopt. Andere
voorbeelden van preventiepillen
zijn de anticonceptiepil en
malariatabletten. PrEP is alleen
bedoeld voor mensen die een
verhoogd risico op hiv lopen:
mannen die seks hebben met
mannen en migranten uit landen
waar veel hiv voorkomt. Het is
bewezen en algemeen erkend dat
PrEP werkt, maar de PrEP-pillen
zijn duur en worden in Nederland
niet vergoed. Onwenselijk en
onverantwoord vinden wij. In 2016
hebben we er daarom meerdere
malen bij de minister op
aangedrongen om met spoed een
financiële regeling te treffen.
En bij de farmaceut hebben we
aangedrongen op het verlagen
van de prijs van deze pillen. PrEP
is immers onmisbaar voor een
substantiële daling van het aantal
nieuwe hiv-infecties in Nederland.
Met PrEP erbij kunnen we een
definitief einde maken aan de
hiv-epidemie in Nederland.
We kunnen 1.000 tot 2.500
onnodige hiv-infecties voorkomen
Onderzoekers van Erasmus MC en
AMC stellen dat het aantal infecties
dat de komende tien jaar voorkomen
kan worden met PrEP tussen de
1.000 en 2.500 ligt. PrEP is volgens
deze onderzoekers kosteneffectief,
ook bij de huidige prijzen van PrEP
van ruim € 7.000 per persoon per

jaar. We kunnen met PrEP namelijk
niet alleen een levenslange hivbehandeling voorkomen, de hivpreventiepil stopt ook de verdere
verspreiding van hiv.
Van A tot PrEP
Terwijl landen als de Verenigde
Staten, Frankrijk, Noorwegen, ZuidAfrika, Kenia en Australië PrEP
beschikbaar en betaalbaar maken, is
het besluit in Nederland uitgesteld.
De minister van VWS wil eerst een
advies van de Gezondheidsraad
afwachten; dat pas in 2018 verwacht
wordt. Aidsfonds en Soa Aids
Nederland voeren al meer dan een
jaar druk uit op beleidsmakers én de
farmaceut om snel een regeling te
treffen. Ondertussen verstrekken
we betrouwbare informatie over
PrEP aan de specifieke doelgroepen
(MantotMan.nl), aan professionals
(Soa Aids Nederland) en zelfs aan
een groter publiek (Aidsfonds was
medefinancier van de eerste
Nederlandse documentaire over
PrEP: PrEP&ME).
Aidsfonds en Soa Aids Nederland
coördineren de landelijke werkgroep
PREPARED, die barrières aanpakt
voor PrEP in Nederland. In
PrEPARED werken samen: RIVM,
GGD Hiv Vereniging Nederland,
COC Nederland, Nederlandse
Vereniging van Hiv Behandelaren,
Werkgroep Artsen Soa-bestrijding
en Sense, NHG Huisarts Advies
Groep Seksualiteit, Erasmus MC,
community-actiegroep PrEPnu en
de Universiteit van Amsterdam.

‘PrEP voorkomt hiv,
bespaart kosten en
bevrijdt mensen van
angst voor hiv. Het is
onacceptabel dat PrEP
niet breed beschikbaar
is in Nederland. Iedere
maand langer wachten,
betekent vele nieuwe
hiv-infecties die
makkelijk voorkomen
hadden kunnen worden.
Ieder jaar opnieuw
worden ongeveer 900
Nederlanders met hiv
geïnfecteerd, dat moet
stoppen.’
Louise van Deth, directeur
Aidsfonds en Soa Aids Nederland

Jennifer Hopelezz:
‘Met onze actiegroep
de
PrEPnu proberen we te
regering onder druk
zetten’
Kijk ook op: aidsfond

s.nl/prep
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Helden

Zij maken ons
werk mogelijk

Hulpverleners, activisten, ambassadeurs, (lokale) samenwerkingspartners,
jongerenorganisaties, donateurs, vrijwilligers en onze eigen medewerkers;
allemaal mensen die zich met lef, hart en ziel inzetten en op hun manier een
bijdrage leveren aan het einde van aids. Zij maken ons werk mogelijk. Dit zijn
onze helden.
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Expertmoeder Hannah
uit Malawi
‘Ik vind het mooi dat ik met mijn verhaal een
verschil kan maken voor andere vrouwen met
hiv. Hiv hoeft niet het einde van je leven te
betekenen.’

‘Ik wist niet dat ik hiv had. Mijn tweeling werd
daardoor met hiv geboren. Helaas kregen zij daarna
geen goede zorg en zijn ze overleden. Door deze
ervaring durfde ik in eerste instantie niet opnieuw
zwanger te worden. Gelukkig werd ik dat wel en heb ik
nu een kind dat zonder hiv is geboren. Nu zet ik mij als
vrijwilliger in voor andere vrouwen met hiv. Toen ik
deze rol als vrijwilliger kreeg vroeg mijn man: ben je er
klaar voor om aan andere mensen te vertellen dat je
hiv hebt? En ik dacht bij mezelf: waarom niet? Ik vind
het mooi dat ik door mijn eigen persoonlijke verhaal
een verschil kan maken voor andere vrouwen met hiv.
Ik kan vrouwen uitleggen dat hiv niet het einde van je
leven betekent: je kan een gezond leven leiden én een
gezond kind krijgen.’
Als zwangere vrouwen met hiv hiv-remmers slikken,
kunnen ze het virus niet overdragen aan hun kind. Toch
gebeurt het te vaak dat vrouwen geen behandeling
krijgen of dat zij stoppen met de behandeling.
Door hoge barrières, waaronder stigma, hebben ze
bijvoorbeeld geen toegang tot de juiste zorg of ze
weten simpelweg niet waarom het noodzakelijk is
medicijnen te gebruiken. Elk jaar worden er wereldwijd
nog steeds zo’n 150.000 baby’s met hiv geboren.

resultaat opleverde: van de in totaal 1.014 kinderen die
zij kregen, werd 98 procent zonder hiv geboren.
In dit programma in Malawi kregen zwangere vrouwen
met hiv intensieve begeleiding om ervoor te zorgen
dat ze hun behandeling met hiv-remmers wel
voortzetten. Zowel tijdens de zwangerschap als
daarna. Want ook als het kind eenmaal geboren is,
blijft dit noodzakelijk. Het virus kan anders namelijk
alsnog via de borstvoeding overgedragen worden.
Bovendien blijven de vrouwen zo zelf gezond en
kunnen zij voor hun kinderen zorgen.
Om dit voor elkaar te krijgen werkten we in de
klinieken met ‘mentormoeders’ die vrouwen
ondersteunen en hun de weg wijzen. Zogenoemde
expertmoeders, vrijwilligers die door hun eigen
ervaring weten wat er nodig is, bezochten zwangere
vrouwen en jonge moeders en haalden bijvoorbeeld
hun medicijnen op. Deze expertmoeders fungeren als
rolmodel. Helaas lukte het niet alle vrouwen hun
behandeling vol te houden. Toch is het aantal vrouwen
dat de behandeling niet volhield dankzij het project
met bijna 10 procent gedaald.

Hannah uit Malawi is een van de vele moeders die zelf
kinderen heeft verloren aan aids. Nu zet zij zich in voor
andere moeders, om te zorgen dat hen niet hetzelfde
overkomt.
Dat doet zij binnen een door Aidsfonds gesteund
behandelprogramma in Malawi voor 1.000 zwangere
vrouwen met hiv. Een programma dat een hoopgevend

Kijk op: aidsfonds.nl/m

alawi
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Richard Keldoulis alias Jennifer Hopelezz
Soms heb je te maken met een multitalent. Richard
Keldoulis alias Jennifer Hopelezz is zo iemand. Niet
alleen zet hij zich in om geld op te halen, maar ook om
taboes te doorbreken en bewustwording over nieuwe
ontwikkelingen zoals PrEP onder mannen die seks
hebben met mannen te verspreiden. Bovendien staat hij
op tegen onrecht, door de regering onder druk te zetten
om PrEP zo spoedig mogelijk in te voeren.
‘Met de Begging Babes, een glamourgezelschap van
dragqueens, dragkings, transgenders en nachtvlinders
collecteren we ieder jaar tijdens LoveDance in Wereld
Aidsnacht. In 2016 leverde dat € 1.040 op! Ook sloot ik
me in 2016 aan bij de actiegroep PrEPnu. Dat PrEP, de
hiv-preventiepil, in Nederland nog niet vergoed wordt,
vind ik onbegrijpelijk. Met de actiegroep proberen we de
regering onder druk te zetten. Iedereen kan een verschil
maken, dus laat je stem horen!’ Aldus Richard Keldoulis
alias Jennifer Hopelezz.
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‘Iedereen kan een
verschil maken, dus
laat je stem horen!’
Jennifer Hopelezz

Lees meer over
PrEP op pagina 37

Donateurs

‘Er is zoveel dat beter kan. Zoveel
dat beter moet. En zovelen om
voor te vechten. Daarom ben ik
donateur van Aidsfonds.’
Trouwe donateur Lucia Broms-Thie

Lucia Broms-Thie: ‘Ik ben mijn vrienden Daniel en Mike
nooit vergeten. De man die het niet redde, begin jaren
negentig. En de man die jaren ermee kon leven, tot de
ziekte de geavanceerde medicijnen toch te sluw af was
en een andere ziekte hem velde. Aids is misschien
geen gegarandeerde doodsstraf meer, maar wel een
levenslange bedreiging. Er is zoveel dat beter kan.
Zoveel dat beter moet. En zovelen om voor te vechten.
Daarom ben ik donateur van Aidsfonds.’

‘Ik vind het onverteerbaar dat niet
iedereen toegang heeft tot hivmedicijnen. Daarom tekende ik de
petitie ‘geen medicijnen is
doodzonde.’
Nieuwe donateur Larissa Korporaal

Larissa Korporaal, nieuwe donateur sinds 2016: ‘Ik vind
het onverteerbaar dat niet iedereen toegang heeft tot
hiv-medicijnen. Daarom tekende ik de petitie ‘geen
medicijnen is doodzonde’ en werd ik donateur van
Aidsfonds. Ik hoop dat iedereen in zijn of haar hart kijkt
om te zien welk stukje van zijn welvaart hij kan delen.
Als het niet lukt door geld te doneren, teken dan
petities, word vrijwilliger of lever op een andere manier
een bijdrage. Samen maken we de wereld daardoor
gezonder en gelukkiger.’

Samen met ruim 160.000 andere donateurs helpen
Larissa Korporaal en Lucia Broms-Thie ons de
aidsbestrijding kracht bij te zetten. En dat is heel
hard nodig. Want samen kunnen we ervoor zorgen
dat de oplossingen zich sneller verspreiden dan het
virus.

tegen
Meedoen in de strijd ons!
hiv en aids? Steun
Ga naar: aidsfonds.n

l/helpmee
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Freek Bartels

Zanger, acteur en ambassadeur voor Aidsfonds

‘Als je in de ogen van sommige
mensen kijkt, denk je: die hebben
onze steun nodig. Punt.’
‘Door mijn reis naar Kenia besef ik weer hoe
bevoorrecht ik ben. Als ik iets mankeer kan ik gewoon
naar de dokter. Dan word ik geholpen. Helaas is de
realiteit voor veel mensen anders. Tijdens mijn reis
bezocht ik een Aidsfonds-project gericht op
homomannen. Homoseksualiteit is in Kenia strafbaar.
Met de steun van Aidsfonds is daarom een centrum
opgezet, waar deze mannen terecht kunnen voor
hiv-testen en -medicatie. Maar ze kunnen er ook
gewoon even bijtanken. Zonder dit centrum zouden
deze mannen nooit op hiv getest worden. Als
homomannen al naar een ziekenhuis durven te gaan
voor een test, krijgen ze negen van de tien keer te
horen: we behandelen je niet. Jij kiest voor die
levensstijl. Eigen schuld, dikke bult. Ik had verwacht
dat de sfeer in het centrum grimmig en zwaarmoedig
zou zijn, maar het was er ontzettend leuk. Je zag die
mannen echt stralen van trots. Er heerste ook een
enorm gevoel van broederschap. Ze voelen zich daar
veilig. Dat zijn ze buiten het centrum vaak niet.
Ze strijden voor hun recht er te mogen zijn, voor hun
gezondheid. Het zijn in die zin allemaal activisten.
Ik weet nu hoe belangrijk het is deze groepen te
steunen. Deze reis was voor mij een eyeopener.
Ik heb gezien hoeveel er nog gedaan kan én moet
worden. Aidsfonds-donateurs mogen trots zijn
dat ze dit soort projecten mogelijk maken.’
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Aidsfonds heeft drie
enthousiaste ambassa
deurs:
Angela Groothuizen
, Nicolette
Kluijver en Freek Ba
rtels.
Zij zetten hun bekend
heid in
om hiv en aids hoog
op de
Nederlandse agenda
te houden.
Freek speelde afgelo
pen jaar
een indruk wekkende
rol in het
toneelstuk Moeders
en Zonen,
waarin Katherine (A
nne Wil
Blankers) op bezoek
gaat bij
Cal (Paul de Leeuw)
, de expartner van haar tw
intig jaar
geleden aan aids overl
eden
zoon. Freek riep het
publiek op
ons werk te steunen
door
middel van een bijdra
ge aan de
collecte. Tijdens twee
speciale
donateursvoorstelling
en
konden wij onze trouw
e
donateurs in het zonn
etje
zetten. Ook vroeg Fre
ek
aandacht voor de aid
sbestrijding
in de media, onder an
dere in
het tv-programma Ko
ffietijd.

We zijn erg blij met
de steun van onze
ambassadeurs!
Lees het volledige int
erview
met Freek over zijn rei
s in ons
donateursmagazine
Red
Ribbon.

PLONS Fonds
Onno en Etiënne
‘Met ons fonds steunen we via
Aidsfonds wetenschappelijk
onderzoek. We zijn blij dat we zo
samen met Aidsfonds een verschil
kunnen maken.’
‘Deze epidemie moet zo snel mogelijk de wereld uit.
Ik ben bekenden verloren aan de gevolgen van aids
en merk dat er nog steeds een zekere schroom is
om over hiv en aids te praten. Met ons eigen PLONS
Fonds willen we bijdragen aan oplossingen die
ons dichter bij het einde van aids brengen.
Wetenschappelijke kennis is naar mijn mening
cruciaal. En Nederlands aidsonderzoek staat hoog
aangeschreven. Via Aidsfonds steunen we nu het
onderzoek van Monique Nijhuis, over hoe het virus
zich schuilhoudt in het hersenvocht. Dit onderzoek
kan doorbraken op het gebied van genezing mogelijk
maken. We zijn blij dat we samen met Aidsfonds een
verschil kunnen maken.’

Onno en Etiënne Schamhart zijn initiatiefnemers
van PLONS Fonds. Dit is een Fonds op Naam,
ondergebracht bij Aidsfonds. Met een Fonds op
Naam draag je op een heel persoonlijke manier bij
aan de strijd tegen hiv en aids. Je kunt een
specifieke bestemming voor je bijdrage kiezen en
het fonds een naam geven. Bijvoorbeeld een naam
waarmee je een familienaam in stand houdt of een
dierbare eert. Samen met jou kiezen we het doel,
thema of project van de gift, dat binnen ons
werkterrein past. Op basis van jouw persoonlijke
ambities en wensen maken we een voorstel voor
de besteding. Wil je meer informatie over de
mogelijkheden, neem dan contact op met
Monique Montenarie: mmontenarie@aidsfonds.nl
of Hermi Herweijer: hherweijer@aidsfonds.nl.

Janharmen Drost,
medewerker
Aidsfonds
‘Met het opleiden van vrouwen tot
‘healthy entrepeneur’ slaan we drie
vliegen in één klap’
‘Twee jaar geleden zat ik samen
met de sociale onderneming Healthy
Entrepreneurs te brainstormen over
wat we konden doen aan de situatie
van jonge vrouwen in plattelands
gebieden in Afrika. Deze jonge
vrouwen lopen veel risico op hiv
omdat ze geen baan hebben en
daardoor economisch afhankelijk zijn
van mannen – veelal ouder dan
zijzelf. We zagen voor ons dat we
drie vliegen in één klap zouden slaan:
een baan voor deze vrouwen die
voor inkomen zorgt, vrouwen
minder kwetsbaar maakt voor het
oplopen van een hiv-infectie, én een
mogelijkheid om mensen op het
platteland van hiv-medicijnen en
gezondheidsinformatie over hiv/aids
te voorzien. We hebben dit idee
ingediend bij de Amerikaanse
overheid, via hun DREAMSprogramma.
In Augustus 2016 hoorden we dat ze
graag in ons idee wilden investeren.
Geweldig nieuws! Nu kunnen we
700 vrouwen opleiden tot ‘healthy
entrepeneur’ (ondernemers in
gezondheidsproducten) én
15.000 vrouwen trainen om hun
eigen inkomen te verdienen! En dat
niet alleen, want het mooie aan dit
programma is ook dat het zichzelf,
na een initiële investering in kennis
en apparatuur, in stand kan houden.
En studie toont onder andere aan
dat healthy entrepeneurs meer
patiënten naar klinieken verwijzen
dan reguliere gezondheidswerkers
in de gemeenschap. In Oeganda
zien we binnen de betrokken
gemeenschappen bovendien al een
stijging van 46 procent als het gaat
om kennis van hiv. En het gebruik
van moderne anticonceptie is
toegenomen met 52 procent. Kijk,
zó werken we aan minder hiv in de
wereld!’
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Mr and Miss Y+ / HIV+
Beauty Pagent contest
‘We leerden dat je belangrijk bent in
de wereld, ook als je hiv hebt’
Tryphena en Henry uit Oeganda werden in september
2016 uitgeroepen tot Mr en Miss Y+ in het kader van
een schoonheidswedstrijd voor jongeren met hiv. Het
draait hierbij niet om uiterlijk, maar het gaat erom een
rolmodel te zijn voor medejongeren met hiv om zo
op te kunnen komen voor de behoeften van jongeren.
En om in de samenleving acceptatie van en begrip voor
jongeren met hiv te vergroten.
Tryphena (18): ‘Uit de districtswedstrijden in het hele
land werden uiteindelijk veertig jongeren geselecteerd
voor een bootcamp. Hier leerden we om voor onszelf
op te komen en een voorbeeld te zijn voor anderen.
We leerden ook te spreken voor groepen, kregen
zelfvertrouwen en merkten dat je belangrijk bent in de
wereld, ook als je hiv hebt. De vorige Ms Y+ was een
voorbeeld voor mij. Ik dacht: als zij het kan, waarom ik
dan niet? ‘Het moment dat ik mijn naam hoorde, voelde
zo geweldig! Het maakt me trots. Ik geloof echt in
mezelf en in mijn toekomst. Als Ms Y+ kan ik andere
jongeren met hiv inspireren om hun dromen na te jagen.’
Henry (23, student sociale wetenschappen): ‘Hier in
Afrika denken mensen al gauw dat iemand met hiv
nutteloos is. Je wordt de wandelende dood genoemd.
Maar ik geloof in wat ik doe. Deze verkiezing heeft mij
enorm geholpen om op te staan en te vertrouwen in de
toekomst. Ik ben een voorbeeld voor anderen. We
worden gevraagd voor tv- en radioprogramma’s, social
media en conferenties en we zitten aan tafel met
beleidsmakers. Allemaal plekken waar we als
vertegenwoordigers alle jongeren met hiv een stem
kunnen geven.’
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Agnes is dorps
gezondheidswerker
‘Er rust hier zo’n taboe op hiv dat er vaak zelfs
binnen het gezin niet over gesproken wordt’
‘Door mijn werk als dorpsgezondheidswerker binnen het TAFU-project, heb
ik nauw contact met iedereen uit mijn dorp. Als mensen problemen hebben
kunnen zij bij mij terecht. Ik ga op onderzoek uit als ik van de artsen en
verpleegkundigen hoor dat dorpsgenoten hun afspraak in de kliniek gemist
hebben. Zo ben ik de schakel tussen de kliniek en mijn gemeenschap en zorg
ervoor dat zwangere vrouwen en kinderen met hiv hun behandeling
volhouden. Ik ben ontzettend trots op wat ik al heb kunnen doen. Je kunt
het je bijna niet voorstellen, maar er rust hier zo’n taboe op hiv dat er vaak
zelfs binnen het gezin niet over gesproken wordt. Ik ben bij meer dan
85 gezinnen thuis geweest om informatie te geven over hiv bij kinderen.
Ik heb 61 vrouwen en kinderen doorgestuurd naar de kliniek. Bijna de helft
van deze mensen bleek hiv te hebben en wordt nu behandeld. En door de
informatiebijeenkomsten die ik in mijn dorp heb georganiseerd durven meer
mensen open te zijn over hun hiv-status.’
‘Iedereen in het dorp kent Agnes’, vertelt haar dorpshoofd. ‘Ze is een
gerespecteerd lid van de gemeenschap. Ze leeft met hiv, en daar maakt ze
geen geheim van. Met haar open en positieve houding wil ze andere mensen
laten zien dat je, ondanks dat je hiv hebt, een gezond leven kunt leiden.
En dat werkt.’

Agnes (48 jaar) woont in een
klein dorpje op het platteland
van Oeganda. Ze zorgt in haar
eentje voor negen kinderen,
waarvan er zes haar biologische
kinderen zijn. Haar man
overleed aan de gevolgen van
aids toen hun jongste kind pas
twee weken oud was. Agnes is
geliefd in de buurt en kent vee
l
mensen uit haar gemeenschap.
Ze is door STOP AIDS NOW!
opgeleid in het Towards an
AIDS Free Generation in
Uganda (TAFU) Programme.
In het TAFU-programma
sporen dorpsgezondheids
werkers vrouwen en kinderen
die leven met hiv op, verwijzen
hen naar de kliniek voor
behandeling én zorgen voor
follow-up van gemiste
afspraken. Juist door die
schakel te zijn tussen
gemeenschap en kliniek kunnen
dorpsgezondheidswerkers
ervoor zorgen dat alle vrouwe
n
en kinderen met hiv medicijnen
krijgen én voorkomen dat
vrouwen en kinderen met hiv
tussentijds afhaken. Voordat
TAFU begon haakten heel
veel vrouwen af tijdens de
behandeling, door gebrek aan
kennis, geld (voor transport)
en door het taboe op hiv.
Mede hierdoor kwam 30 procen
t
van de baby’s die hiv bleken
te hebben nooit onder
behandeling. Met de inzet van
mensen als Agnes brengen we
daarin verandering. We hebben
ervoor gezorgd dat 1.416
kinderen en 3.511 vrouwen die
nog niet op behandeling waren
nu wel hiv-remmers slikken.
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Lambert Grijns

Nederlandse ambassadeur voor aids en seksuele en reproductieve rechten

‘Hiv is echt een kwestie van onrechtvaardigheid.
Daar probeer ik op hoog politiek niveau
verandering in te brengen.’

Uit onderzoek blijk dat mensen met
hiv uit kwetsbare groepen slecht,
of geen toegang hebben tot de
voorlichting, zorg en behandeling die
ze nodig hebben. Net als Aidsfonds
maakt ook Lambert Grijns,
Nederlandse Ambassadeur voor
aids en seksuele en reproductieve
rechten, zich hier kwaad over én
hard voor.
‘Ik vind het onvoorstelbaar: compli
caties rondom de zwangerschap en
hiv/aids zijn twee van de grootste

doodsoorzaken ter wereld voor
vrouwen tussen de 15 en 25 jaar.
Daar hoef je helemaal niet dood aan
te gaan! Het onderwerp gaat dus
over gezondheid, maar ook heel erg
over rechten. Het zijn vaak vrouwen
en jonge meiden die deze keuzes
niet kunnen of mogen maken. En
bijvoorbeeld mannen die homo zijn
in landen waar je geen homo mag
zijn. Hiv is echt een kwestie van
onrechtvaardigheid. Daar probeer ik
op hoog politiek niveau verandering
in aan te brengen.’

Lambert Grijns is de
Nederlandse Ambassadeur
voor aids en seksuele en
reproductieve rechten.
Hij reisde samen met minister
Ploumen en Aidsfondsdirecteur Louise van Deth in
juni af naar New York voor de
Verenigde Naties-top over hiv
en aids. Tijdens de top werden
afspraken gemaakt over de
wereldwijde aidsbestrijding
voor de komende vijf jaar. Deze
afspraken zijn opgenomen in
een verklaring die alle 193
lidstaten hebben ondertekend.
Meer hierover lees je in het
hoofdstuk Bewustwording en
lobby.

erview
Lees het volledige int
op:
s
ijn
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met Lambert
jns
gri
ert
mb
aidsfonds.nl/la
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Bridging the Gapsprogramma

David Oezbekistan
‘Het is niet eens veilig om over
homoseksualiteit te práten’

David (29) (fictieve naam) uit
Oezbekistan deelde zijn verhaal
voor een tentoonstelling die
Aidsfonds samen met
documentaire-fotograaf
Chris de Bode maakte over hiv
en kwetsbare groepen.
‘Het begon allemaal toen ik drie jaar
geleden hand in hand met mijn
vriend over straat liep. Het was al
donker, en we dachten dat het veilig
was. Maar toen werden we
nageroepen. Politie. Voor ik het wist
zaten we in de cel. Vanaf toen lieten
ze ons niet meer met rust. Dreige
menten bleven komen. Ze zeiden dat
ik een gevaar was voor de samen
leving. We moesten Oezbekistan
ontvluchten, alles achterlaten. Ik
werkte hiervoor als luchtvaart
ingenieur. Mijn ouders denken nog
steeds dat ik voor een goede baan
naar het buitenland ben vertrokken.
Als ze zouden weten wat er echt aan
de hand is, zouden ook zij gevaar
lopen. Alleen mijn tweelingbroer
weet dat ik op mannen val. Ik mis
hem vreselijk. In Kirgizië begon ik

een nieuw leven. Een leven als
activist. Ik help lesbiennes,
homoseksuelen, biseksuelen en
transgenders (LHBT) als ze te
maken hebben met geweld of met
uitbuiting door de politie. Vaak als ik
samen met een slachtoffer op het
politiebureau zit om aangifte te
doen krijg ik de vraag: ‘En jij dan?
Ben jij ook homo?’ Ik antwoord dan
altijd dat ik een mensenrechten
verdediger ben en dat mijn seksuele
oriëntatie er niet toe doet. Ik breng
ook LHBT met hiv naar het hivinformatie- en behandelcentrum en
zorg ervoor dat ze hun behandeling
krijgen. Ik herinner mij een vriend in
Oezbekistan die te horen kreeg dat
hij hiv had. Tegen hem zeiden ze dat
homo’s geen recht hebben op
behandeling. Vervolgens dreigden ze
met vervolging en gevangenisstraf.
Ik weet dat alle verschrikkelijke
dingen die ik heb meegemaakt een
serieuze impact op mijn leven
hebben. Maar als ik daar de hele tijd
aan denk, zou ik gek worden. Het
heeft me gemaakt tot de activist
die ik nu ben. En als activist kan ik
het verschil maken.’

De tentoonstelling is onderdeel
van het ‘Bridging the Gaps’programma dat zich specifiek
richt op de mensenrechten en
gezondheid van de groepen in
de wereld die het hardst
getroffen worden door hiv:
sekswerkers, mannen die seks
hebben met mannen, trans
genders en drugsgebruikers.
Het programma loopt sinds
2011 en heeft sindsdien al mee
r
dan 1 miljoen mensen bereikt
door middel van onder andere
(online) trainingen in de zorg,
juridische begeleiding,
condoomverstrekking en
schone naalden. Allemaal met
als doel: betere toegang tot
hiv-preventie, zorg en
behandeling. Bridging the Gap
s
wordt mogelijk gemaak t door
Buitenlandse Zaken met een
bedrag van € 50.000.000.
In 2016 begon het programma
aan haar tweede fase die loop
t
tot 2020. De tentoonstelling
was in 2016 te zien in
belangrijke aidsconferenties
in Moskou en in Durban. Kort
nadat we de fotoreportage
met David hadden gedaan,
bleek de Oezbeekse
inlichtingendienst hem op het
spoor te zijn. Hij heeft weken
moeten onderduiken. Ook in
Kirgizië was zijn leven niet
langer veilig. Uiteindelijk lukte
het hem om samen met zijn
vriend naar de Verenigde
Staten te vluchten.

atie over
Kijk voor meer inform
:
Briging the Gaps op
aidsfonds.nl of
bridgingthegaps.org
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Blik op de toekomst

De komende jaren
zijn cruciaal
De wereld om ons heen verandert snel. En dat is niet alleen maar gunstig.
Sterker nog, Aidsfonds ziet een aantal zorgwekkende ontwikkelingen die het
einde van aids in 2030 in de weg kunnen staan.
48
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Uit cijfers blijkt dat de internationale
financiering voor aidsbestrijding
afneemt, terwijl het aantal nieuwe
hiv-infecties in de wereld voor het
eerst niet afneemt en op sommige
plekken in de wereld zelfs enorm
stijgt. Een positieve ontwikkeling
is dat een aantal landen in transitie
is van een laag- naar een midden
inkomensland. Dit betekent echter
wel dat deze landen niet langer in
aanmerking komen voor inter
nationale hulp, ook op het gebied
van aidsbestrijding. Dat is op zich
een gezonde duurzame ontwik
keling, tenzij dit te abrupt gebeurt
en landen niet direct in staat zijn
om behandeling en preventie
volledig over te nemen. Daarnaast
is de opkomst van het conservatieve
denken zorgelijk. Geloofsover
tuigingen, angst en conservatieve
normen en waarden worden leidend
bij het maken van beleid, in plaats
van effectiviteit.

Financieringsstop
Door de economische groei trekken
niet alleen donorlanden zich op den
duur terug, middeninkomenslanden
kunnen bijvoorbeeld ook geen
aanspraak meer maken op goed
kopere medicijnen. Deze landen
zitten daardoor vast aan de – door
patenten – hoge prijzen van onder
andere hiv-remmers. Gevolg: het
gehele budget voor aidsbestrijding
gaat op aan medicijnen en er is geen
ruimte voor activiteiten op het
gebied van preventie en voorlichting
of testen.

Fast track naar het einde van aids
Internationaal is afgesproken dat
we in 2030 het einde van aids willen
halen, maar dan moeten we nu
versnellen. De komende jaren zijn
cruciaal. Nu intensiveren betekent
namelijk dubbel terugverdienen in
de toekomst. Doen we dat niet, dan
verliezen we het momentum en
sterven er bijna 11 miljoen mensen
onnodig aan aids. Bovendien komen
er dan jaarlijks zoveel mensen met
hiv bij dat we hen onmogelijk

‘De komende jaren zijn cruciaal om aids definitief
de kop in te drukken. Aids de wereld uit in 2030,
het kán, we weten hoe het moet. Het komt nu aan
op het erkennen van de feiten en op politieke wil.’
Louise van Deth
Directeur Aidsfonds

allemaal kunnen behandelen.
De wereldwijde economische en
politieke ontwikkelingen, zoals
de afname van internationale
financiering en de opkomst van het
conservatisme, staan deze UNAIDS
‘fast track’-strategie in de weg.
Nu intensiveren vraagt namelijk
om ieders inzet en om geld.

Slimmer, gerichter, overtuigender
Aidsfonds is er daarom van overtuigd
dat we het geld dát er is, slimmer
moeten inzetten en dat we gericht
moeten werken. We moeten kiezen
voor bewezen succesvolle
methodes, zoals harm reduction,
treament as prevention, seksuele
voorlichting en de hiv-preventiepil
PrEP. We moeten projecten
opzetten in de gebieden waar die
het hardst nodig zijn, bijvoorbeeld in
Kenia, Oeganda en Nigeria. En we
moeten ons richten op die groepen
die het hardst getroffen worden:
jonge vrouwen, mannen die seks
hebben met mannen, sekswerkers,
mensen die drugs gebruiken en
transgenders. Het wegnemen van
barrières zoals discriminatie, stigma
en de schending van mensenrechten
is daarbij essentieel. Maar ook het
versterken van de betrokkenheid van
gemeenschappen, het verbinden van
gemeenschappen met klinieken en
gezondheidsdiensten en samen
werken met (lokale) organisaties.
Voor ons betekent dit nog meer
doen wat we altijd al deden én nog
meer inzetten op het overtuigen van
belangrijke spelers dat deze aanpak
werkt.

Soepele transitie
Daarnaast moeten we de landen
die in transitie zijn van laag- naar
middeninkomen ondersteunen bij de
overgang. Dat vraagt onder andere
om lobby voor een verantwoorde
manier van terugtrekken door
donorlanden en het vrijmaken van
geld voor aidsbestrijding door de
lokale overheden. Aidsfonds roept
in 2017 lokale maatschappelijke
organisaties op projectvoorstellen
in te dienen waarmee overheden
kennis en middelen in handen krijgen
voor een soepele transitie.
Voorstellen die overheden ertoe
bewegen geld beschikbaar te maken
voor aidsbestrijding.

nnen we
Steun ons. Samen ku
aids stoppen.
nds.nl/helpmee
sfo
aid
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Bedankt

Bedankt!
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BEDANKT! Iedereen die zich heeft ingezet voor de projecten van Aidsfonds. Bedankt! Alle donateurs die Aidsfonds
steunden. BEDANKT! STOP AIDS NOW!-donateurs dat jullie samen met ons verder gaan onder de naam Aidsfonds.
BEDANKT! Spelers van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en Nederlandse Loterij voor de enorme
bijdragen! BEDANKT! Ambassadeurs Nicolette Kluijver, Angela Groothuizen en Freek Bartels. BEDANKT! Iedereen
die Aidsfonds in zijn of haar testament heeft opgenomen of met een periodieke schenking of legaat
steunde. BEDANKT! Bill & Melinda Gates Foundation, overheden van Nederland, Noorwegen (Norad), Verenigd
Koninkrijk (DfID) en de Verenigde Staten (PEPFAR), UNAIDS, M·A·C AIDS Fund en de Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria. BEDANKT! Hiv Vereniging Nederland. BEDANKT! Lemz, Eden Spiekermann, De Handlangers,
Pronklust, Plan Puur, het Lloyd Hotel, AVANCE en Raptim Travel. BEDANKT! Alle donateurs die ons hebben geholpen
door hun mening te geven of hun verhaal met ons te delen. BEDANKT! Senf Theaterpartners, Job Gosschalk en de cast
– Paul de Leeuw, Anne Wil Blankers en Freek Bartels – voor de medewerking aan de prachtige donateursvoorstelling
van Moeders en Zonen. BEDANKT! Stichting Amsterdam Gay Pride en Mirik Milan. BEDANKT! Madonna-dansers
Carlton en Oliver voor het meevaren met Aidsfonds tijdens de Canal Parade. BEDANKT! Paradiso, de Begging Babes
en de gedreven vrijwilligers die Lovedance organiseren. BEDANKT! Bestuur en directie van de AmsterdamDiner
Foundation voor hun tomeloze inzet. BEDANKT! Bedrijven en particulieren die deelnemen aan het AmsterdamDiner
en zich samen sterk maken in de strijd tegen aids. BEDANKT! Bootcollectanten, actievoerders en vrijwilligers die zich
in 2016 op vele manieren hebben ingezet voor Aidsfonds. BEDANKT! Alle donateurs die ons hebben geadviseerd over
communicatie en fondsenwerving in panels, tijdens diners en in persoonlijke ontmoetingen. BEDANKT! Kerken en
kloosters die geld inzamelden. BEDANKT! Sponsoren Gilead, BMS, Janssen, Will Pharma, ViiV Healthcare, Merck,
Condomerie, OTAZU, Studio Piranha, AKD Advocaten & Notarissen, Boekx Advocaten en Great Place to Work en
Millford. BEDANKT! Alle mannen en jongens die zich opgaven voor de Lefgozers-actie! BEDANKT! Alle mensen die
onze petitie ‘Geen medicijnen is doodzonde’ tekenden.
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
De jaarrekening in dit jaarverslag geeft de financiële verantwoording van de Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! Soa Aids Nederland. Voor de beschrijving en verantwoording van de activiteiten van Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en
Soa Aids Nederland (afhankelijk van het jaarverslag) verwijzen wij naar de desbetreffende jaarverslagen. De exploitatie
per merk is opgenomen in bijlage 1.

Kengetallen 2016

(in euro's x 1.000)

Baten

W erkelijk

Begroot

W erkelijk

2016

2016

2015

43.911

52.013

41.663

Lasten:
Besteed aan de doelstelling

41.621

51.528

37.871

W erving baten

2.125

2.659

2.340

Kosten beheer en administratie

1.488

1.450

1.318

Som der lasten

45.234

55.637

41.529

Resultaat

-1.323

-3.624

134

Bestedingspercentage (besteed aan de doelstelling)
ten opzichte van de totale baten

94,8%

99,1%

90,9%

ten opzichte van de totale lasten

92,0%

92,6%

91,2%

13,4%

19,5%

12,5%

3,3%

2,6%

3,2%

Kostenpercentage eigen fondsenwerving
Kostenpercentage beheer en administratie

Baten en bestedingen aan de doelstellingen
De baten bedroegen in 2016 € 43,9 mln. Dit is € 2,2 mln meer dan in 2015 en € 8,1 mln lager dan begroot.
Aan onze doelstellingen hebben we in 2016 € 41,6 mln besteed. Dit is € 3,8 mln meer dan in 2015, maar € 9,9 mln lager
dan begroot. Deze afwijkingen van de begroting hebben twee oorzaken.
Ten eerste heeft de afronding van een aantal aflopende programma’s en de opstart van de nieuwe strategische
partnerschappen met het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2016 meer tijd gevergd dan voorzien. De bestedingen
aan de nieuwe programma’s hebben hierdoor vertraging opgelopen. De ontvangst van de subsidies en de bestedingen
aan de deze programma’s vinden hierdoor de komende jaren plaats.
Ten tweede is vertraging opgetreden in de ontvangst van gelden van de donoren voor het Robert Carr Civil Society
Networks Fund (RCNF). Uitbetaling aan de grantees van het RCNF gebeurt daarom eveneens later.
In de bestedingen aan de verschillende doelstellingen door de nationale programma’s vonden geen grote verschuivingen
plaats ten opzichte van de begroting.
Het bovenstaande leidt tot lagere bestedingen dan begroot aan de doelstelling Versterken Maatschappelijke
Organisaties, door de programma’s PITCH ( € 4,8 mln lager dan begroot) en RCNF (€ 2,8 mln lager). De bestedingen
aan de doelstelling W egnemen van Barrières waren € 1,1 mln lager, dit betreft met name de programma’s GUSO en
Bridging the Gaps Sekswerk. Bij Meer Testen waren de bestedingen € 0,7 mln lager, met name door achterblijvende
bestedingen bij het programma MaxArt.
Aan Bewustwording is € 0,6 mln minder besteed dan begroot. Vanwege de krachtenbundeling van Aids Fonds en STOP
AIDS NOW! zijn met dit laatste merk minder bewustwordingscampagnes gevoerd.
De uitgaven voor het bevorderen van wetenschappelijke kennis waren € 1,1 mln hoger dan begroot. In 2016 zijn twee
subsidie-calls voor wetenschappelijk onderzoek uitgezet. Tevens zijn de uitgaven voor het bevorderen van
wetenschappelijke kennis in onze andere programma’s (ongeveer € 0,6 mln) nu onder deze doelstelling zichtbaar
gemaakt.
De kosten voor fondsenwerving zijn 0,5 mln lager dan begroot. Vanwege de krachtenbundeling van Aids Fonds en STOP
AIDS NOW! zijn minder fondsenwervende activiteiten uitgevoerd.
De kosten voor beheer en administratie zijn bijna €0,2 mln hoger dan in 2015. Vanwege de groei van het aantal
programma’s en toenemende eisen op gebied van compliance, projectmanagement en financiële beheersing is de
organisatie op deze punten versterkt.
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Baten fondsenwerving en acties derden
De baten uit eigen fondsenwerving zijn hoger dan begroot. Zowel de donaties als de nalatenschappen zijn iets boven
begroting uitgekomen (tezamen € 0,2 mln). Daarnaast is bij de baten fondsenwerving een bijdrage van de Bill and
Melinda Gates Foundation opgenomen, deze was hier niet begroot.
Ten opzichte van 2015 zijn donaties € 0,4 mln lager. Baten uit nalatenschappen zijn € 1 mln lager dan in 2015, doordat in
2015 enkele zeer grote nalatenschappen zijn ontvangen. In meerjarig perspectief laten baten uit nalatenschappen een
licht stijgende trend zien, de baten uit donaties vertonen een licht dalende trend. De ontwikkelingen bij de eigen
fondsenwerving zijn in lijn met de verwachtingen.
De Nationale Postcode Loterij heeft de jaarlijkse bijdrage verhoogd met bijna € 0,3 mln. Ook de actie van de
Vriendenloterij met geoormerkte loten was succesvol. In totaal leidt dit tot € 0,7 mln hogere baten acties derden.
Resultaat en reserves
Het resultaat bedroeg € 1,3 mln negatief, terwijl een negatief resultaat van € 3,6 mln was begroot. Jaarlijks vormen we
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen voor opbrengsten die specifiek gelabeld zijn en nog niet, of ten dele zijn
besteed. Besteding van deze gelden leidt tot een negatief resultaat. Dit geldt onder andere voor het project MaxART,
waarvoor de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij in 2010 en 2014 vooruit zijn ontvangen. De kosten voor dit
project worden jaarlijks ten laste van het resultaat gebracht.
Voor 2016 hadden we begroot dat we per saldo € 3,6 mln meer zouden besteden uit reserves en fondsen dan dat we
nieuw zouden reserveren. Zowel door hogere inkomsten uit fondsenwerving en acties derden als door lagere
bestedingen aan o.a. fondsenwerving, subsidies, MaxART en bewustwording zijn de reserves in mindere mate besteed
dan verwacht.
Kengetallen
Van de totale lasten hebben we 92 procent rechtstreeks besteed aan de doelstelling. Het bestedingspercentage ten
opzichte van de totale baten was 94,8.
Het kostenpercentage eigen fondsenwerving is met 13,4 procent vergelijkbaar met 2015, maar lager dan begroot. Door
de samenvoeging van de twee fondsenwervende merken zijn minder fondsenwervende activiteiten uitgevoerd. Ook de
licht hogere opbrengsten uit donaties en nalatenschappen en de bijdrage van de Bill and Melinda Gates Foundation voor
RCNF leiden tot een lager percentage dan begroot.
Het kostenpercentage beheer en administratie is met 3,3 procent 0,1 procentpunt hoger dan in 2015. Vergeleken bij de
branchegenoten is het percentage relatief laag. Het gemiddelde percentage beheer en administratie van de
branchegenoten die deelnamen aan de Transparantprijs 2016 bedraagt 5,2 procent. In 2017 is een lichte daling van het
percentage voorzien.

Meerjarenoverzicht
(in euro's x 1.000)
Baten

2016

2015

2014

2013

2012

43.911

41.663

42.315

36.711

34.005

Lasten:
Besteed aan doelstellingen

41.621

37.871

37.301

34.038

33.082

W erving baten

2.125

2.340

2.726

2.516

2.710

Kosten beheer en administratie

1.488

1.318

1.246

1.143

1.054

Som der lasten

45.234

41.529

41.273

37.697

36.846

Resultaat

-1.323

134

1.042

-986

-2.841

Bestedingspercentage (besteed aan de doelstelling)
ten opzichte van de totale baten

94,8%

90,9%

88,2%

92,7%

97,3%

ten opzichte van de totale lasten

92,0%

91,2%

90,4%

90,3%

89,8%

13,4%

12,5%

19,8%

19,0%

16,5%

3,3%

3,2%

3,0%

3,0%

2,9%

Kostenpercentage eigen fondsenwerving
Kostenpercentage beheer en administratie
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Toekomst
De bestedingen aan de doelstellingen zijn voor 2017 begroot op € 48,4 mln, tegen € 41,6 mln gerealiseerd in 2016. Na
de opstartfase in 2016 zijn de strategische partnerschappen met het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2017 volledig
operationeel. Hierdoor zullen de bestedingen aan deze programma’s hoger zijn dan in 2016. Tevens zal sprake zijn van
een inhaaleffect omdat in 2016 nog niet bestede gelden deels in 2017 ingezet zullen worden. Ook verwachten we in
2017 nog bijdragen van donoren voor RCNF, die in 2017 zullen worden besteed. Het nieuwe Dreams-programma
gefinancierd door de Amerikaanse overheid staat voor € 0,7 mln op de begroting. De begroting 2017 is opgenomen als
bijlage 5.
Onzekerheid is er over de mate waarin de Amerikaanse overheid programma’s zal blijven financieren op het gebied van
hiv en aids. Dit kan gevolgen hebben voor het RCNF (€ 8,4 mln) en voor Dreams (€ 1,3 mln), maar ook voor de mate
waarin er geld beschikbaar komt voor nieuwe programma’s. Ook de uitkomst van de Nederlandse kabinetsformatie kan
op termijn leiden tot beleids- en budget-wijzigingen op het gebied van seksuele gezondheid en rechten en
infectieziektenbestrijding. Gezien deze onzekerheden besteden we veel aandacht aan nieuwe manieren om gelden voor
onze doelstellingen te verwerven.
In 2017 gaan we een aantal bestemmingsreserves besteden, onder andere voor extra subsidieverlening, projecten op
het gebied van Hiv en Ontwikkelingssamenwerking en het big data project ZOOM. Het besteden van reserves komt tot
uitdrukking in een negatief resultaat van €4 mln in de begroting.
Op het gebied van particuliere fondsenwerving doen we investeringen in het werven en behouden van donateurs voor
het ‘nieuwe’ merk Aidsfonds en in de loyaliteitsstrategie. W e financieren dit uit kostenbesparingen door de
krachtenbundeling van Aids Fonds en STOP AIDS NOW! De Soa Aids Nederland programma’s gaan onderling intensief
samenwerken in samenwerkingsdomeinen en een projectenpool.
Vanaf 2017 gelden vernieuwde richtlijnen voor de inrichting van de jaarrekening. In bijlage 6 is een pro forma staat van
baten en lasten over 2016 opgenomen die is opgesteld conform de nieuwe richtlijnen.

4

Jaarverslag Aidsfonds 2016

55

Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)
Toelichting

31 december 2016

31 december 2015

1.669
6.146
31.770

1.597
4.663
28.164

39.586

34.424

(in euro's x 1.000)
Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1
2
3

Totaal Activa
Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Fondsen
Bestemmingsfondsen

7

2.759
7.157
1.197

2.666
6.164
1.993
11.113

10.823

2.265

3.879

13.378

14.702

Voorzieningen

8

112

65

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

9
10

1.351
24.745

2.654
17.003

39.586

34.424

Totaal Passiva

56
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Staat van baten en lasten over 2016
Werkelijk 2016

Begroot 2016

Werkelijk 2015

(in euro's x 1.000)
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden

11

12.482

11.296

12

4.031

3.372

3.934

Subsidies van overheden

13

27.229

36.669

21.889

Financiele baten en lasten

14

-44

135

351

Overige baten

15

213

541

560

43.911

52.013

41.663

Som der baten

14.928

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Meer testen
Barrières wegnemen

16

5.006

5.805

5.198

17

15.292

16.400

18.715

Versterken maatschappelijke organisaties

18

14.528

22.994

9.547

Meer wetenschappelijke kennis

19

2.646

1.557

285

Bewustwording

20

4.150

4.772

4.126

41.621

51.528

37.871

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

21

1.670

2.207

1.868

Kosten acties derden

22

436

402

442

Kosten verkrijging subsidies overheden

23

19

50

30

2.125

2.659

2.340

1.488

1.450

1.318

Som der lasten

45.234

55.637

41.529

Resultaat

-1.323

-3.624

134

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

24

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- overige reserve
- bestemmingsfondsen

93

0

70

992

-1.350

743

-796

-372

553

-1.613

-1.902

-1.232

-1.323

-3.624

134
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Kasstroomoverzicht over 2016
(in euro's x 1.000)

2016

2015

-1.323

134

222

250

0

0

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat boekjaar
Aanpassingen voor:
. Afschrijvingen

1

. Reserves en fondsen
. Mutaties voorzieningen

8

47

65

. Mutaties langlopende projectverplichtingen

9

-1.303

88

. Mutaties vorderingen en overlopende activa

2

-1.483

1.712

. Mutaties overige schulden en overlopende passiva

10

7.742

508

3.901

2.757

-295

-436

0

0

3.606

2.321

Stand liquide middelen 01-01

28.164

25.843

Stand liquide middelen 31-12

31.770

28.164

3.606

2.321

Veranderingen in werkkapitaal:

Totaal
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Het kasstroomoverzicht wordt tegen de indirecte methode bepaald.
De investeringsactiviteiten hebben betrekking op de materiele vaste activa.
De nummering verwijst naar de toelichting balans per 31 december 2016.
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Toelichting waarderingsgrondslagen
Vestigingsadres
De Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland is gevestigd op de Keizersgracht 392 te
Amsterdam.
Het Kamer van Koophandel nummer is 41207989.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland richten zich op vijf doelen om
een wereld zonder hiv/aids en andere soa's te verwezenlijken:
1. Toename van het aantal mensen dat wordt getest op hiv en andere soa's
2. Afname van barrières voor de meest kwetsbare groepen
3. Versterking van de positie en invloed van maatschappelijke organisaties
4. Meer wetenschappelijke kennis
5. Voorlichting en bewustwording
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, waaronder
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.
De balans is opgesteld na resultaatbestemming.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de Stichting Aids
Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste
van de winst-en-verliesrekening. Er is geen sprake van niet-monetaire activa in vreemde valuta.
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-enverliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs.
Bedrijfsgebouwen en overige vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineaire
afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De Stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde
van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen,
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonderwaardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige
verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

8

Jaarverslag Aidsfonds 2016

59

Financiële instrumenten
De Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland maakt geen gebruik van complexe financiële
instrumenten. Financiële instrumenten omvatten uitsluitend vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige te
betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden
financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Vorderingen worden gewaardeerd op de reële waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
W aardering van nalatenschappen
De waardering van nalatenschappen is aan schattingen onderhevig, met name wanneer zaken met een
fluctuerende waarde, zoals beleggingen en onroerend goed, worden nagelaten. De vorderingen nalatenschappen
zijn daarom gebaseerd op inschattingen. Per nalatenschap wordt een gedetailleerde analyse gemaakt over de te
verwachten opbrengst. Bij het maken van de schattingen is sprake van voorzichtigheid. De analyse wordt periodiek
herzien. W aarderingen worden bijgewerkt tot aan het opmaken van de jaarrekening.
De opbrengst uit nalatenschappen wordt genomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.

Reserves en fondsen
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserves is door het bestuur bepaald, en betreft geen
verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.
Bestemmingsfondsen betreffen de middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke
bestemming.
Beleid continuïteitsreserve en egalisatiereserve
Effectieve en efficiënte besteding van de middelen staan centraal in het financieel beleid. Daarnaast is het
noodzakelijk om vermogen aan te houden om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
Voor de activiteiten onder de merknaam Soa Aids Nederland houden we een egalisatiereserve aan van 10% van
de jaarlijkse kosten die onder dit merk vallen. Dit is het maximum dat door de subsidiegever RIVM is toegestaan.
Dit is voldoende om eventuele financiële risico’s op te vangen. De kans dat een substantieel deel van de inkomsten
van Soa Aids Nederland plotseling wegvalt is zeer beperkt. Eventuele wijzigingen in de hoogte van de subsidie
gaan geleidelijk en in goed overleg met de subsidiegever. Eind 2016 bedraagt de egalisatiereserve € 342.000.
Voor Aids Fonds en STOP AIDS NOW! houdt de organisatie één gezamenlijke continuïteitsreserve aan van € 2
miljoen plus 10 procent van de jaarlijkse organisatiekosten van beide merken samen. De benodigde reserve komt
daarmee uit op € 2,8 miljoen. Door toevoeging van € 93.000 is de continuïteitsreserve eind 2016 op dit niveau
gebracht.
De inkomsten van Aids Fonds en STOP AIDS NOW! komen uit meerdere bronnen. Beide merken hebben
substantiële inkomsten uit verschillende vormen van fondsenwerving. Daarnaast ontvangen de merken gelden van
Nederlandse en buitenlandse overheden en van particuliere fondsen, waaronder loterijen.
Door deze spreiding van inkomstenbronnen is het risico dat alle inkomsten tegelijkertijd wegvallen beperkt.
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Tegenover de inkomsten staan verplichtingen ten aanzien van personeel en organisatie. Daarnaast gaan we
verplichtingen aan met subsidie-ontvangers en samenwerkingspartners.
De verplichtingen jegens personeel en organisatie voor de twee merken tezamen bedragen € 7,6 miljoen per jaar.
Dit is ongeveer 20 procent van de inkomsten van beide merken samen. De rest betreft verplichtingen jegens
subsidie-ontvangers en partners. Vrijwel alle verplichtingen jegens subsidieontvangers en partners worden
aangegaan onder de voorwaarde dat we de gelden daadwerkelijk hebben ontvangen van onze donoren en
donateurs. Het risico dat we door plotseling dalende inkomsten niet kunnen voldoen aan onze subsidie- en
projectverplichtingen is daardoor gering. Met een continuïteitsreserve van € 2,8 mln beschikken we over voldoende
middelen om bij het wegvallen van een substantiële inkomstenbron de continuïteit van de organisatie te
waarborgen.
De continuïteitsreserve valt binnen het gestelde maximum van de Richtlijn 'Reserves Goede Doelen' van Goede
Doelen Nederland, opgenomen in het CBF-reglement. De maximale toegestane continuïteitsreserve volgens
bovengenoemde richtlijn bedraagt anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie van de Stichting Aids
Fonds – STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland. Op basis van de kosten voor de werkorganisatie komt dit
maximum in 2016 op € 18,7 mln.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.

De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen
tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting
blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In deze
voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Opbrengsten uit verkoop
Opbrengsten uit de verkoop van artikelen worden onder de baten tegen de brutowinst opgenomen. De brutowinst is
de netto-omzet verminderd met de kostprijs van de verkochte artikelen. Onder de netto-omzet wordt verstaan de
opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Onder de kostprijs wordt verstaan de
inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op de inkoop en verkoop drukkende directe (aan derden
betaalde) verwervingskosten. De door de Stichting in dit verband gemaakte eigen kosten worden als kosten van
fondsenwerving verantwoord.

Subsidies
Subsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten
zijn gemaakt.
Kostentoerekening
Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten, en beheer en administratie op basis van de
volgende maatstaven:
- direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend.
- middels de urenverantwoording gekoppeld aan een uurtarief worden de uitvoeringskosten eigen organisatie aan
de doelstelling, werving baten en beheer en administratie toegerekend.
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Onder uitvoeringskosten eigen organisatie wordt verstaan personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en
algemene kosten inclusief afschrijvingen. De verdeling van de uitvoeringskosten eigen organisatie over de
programma's en projecten vindt plaats op basis van de werkelijke geschreven uren op de programma's en
projecten.
Personeelsbeloningen
Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten, enz.) vormen geen aparte regel in de staat van baten en lasten. Deze
kosten zijn opgenomen in andere onderdelen van de staat van baten en lasten. Voor nadere specificatie wordt
verwezen naar de Toelichting lastenverdeling in de jaarrekening. Lonen, salarissen en sociale lasten worden op
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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De pensioenregeling van Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland is ondergebracht bij het
Pensioenfonds Zorg en W elzijn. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd
zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot
een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.
Kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en
administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.
Goede Doelen Nederland heeft aanbevelingen opgesteld voor de toepassing van deze richtlijn. De Stichting Aids
Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland volgt die aanbevelingen en heeft de volgende onderdelen
ondergebracht in de post beheer en administratie:
- management: uitvoeringskosten van de directeuren en de managers, voor zover zij niet direct in het kader van de
doelstelling zijn uitgevoerd, overeenkomstig de urenverantwoording.
- bedrijfsvoering: uitvoeringskosten van het team Services (facilitaire zaken, evenementenorganisatie), voor zover
zij niet direct in het kader van de doelstelling zijn uitgevoerd, overeenkomstig de urenverantwoording,
- financiën / controlling.
De organisatie streeft ernaar om de kosten beheer en administratie te beperken tot tussen 3% en 6% van de totale
lasten.
De uitvoeringskosten van de afdelingen Personeelszaken, Automatisering, Documentatie en Kwaliteit & Leren
worden aan de doelstelling, aan fondsenwerving en aan beheer en administratie toegerekend, naar rato van de
personeelsformatie van elk onderdeel.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva.
Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-enverliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen..
Kosten fondsenwerving en kosten bewustwording
De bij particuliere fondsenwervende activiteiten betrokken kosten worden voor 50 procent aangemerkt als kosten in
het kader van de doelstelling (voorlichting ten behoeve van Bewustwording). Voor het Aids Fonds en STOP AIDS
NOW! zijn kennis over de aidsproblematiek en het realiseren van maatschappelijke betrokkenheid belangrijke
voorwaarden om de doelstelling te realiseren. Om deze reden wordt binnen fondsenwervende activiteiten aandacht
besteed aan voorlichting en bewustwording. De toedeling van kosten aan fondsenwerving en aan voorlichting /
bewustwording is gebaseerd op een zo feitelijk mogelijke vaststelling van deze onderlinge verhouding.

De veronderstellingen die aan het verdelingspercentage ten grondslag liggen zijn in 2016, in het kader van het
opstellen van de begroting 2017 door de Raad van Bestuur geëvalueerd. Alle onderdelen van de particulieren
fondsenwervende activiteiten werden beoordeeld op hun voorlichtingskarakter en bijdrage aan de doelstelling
Bewustwording. Het infomeren van onze vaste donateurs over de hiv/aids-problematiek wordt bijvoorbeeld voor
75% procent ten laste van voorlichting / bewustwording gebracht. Het informeren van potentiële nieuwe donateurs
wordt voor 50% tot fondsenwerving en voor 50% tot voorlichting / bewustwording gerekend. De kosten die worden
gemaakt voor het beantwoorden van vragen van donateurs en voor het verwerken van de giften zoals bank- en
database-kosten vallen volledig onder kosten fondsenwerving. In de begroting en jaarrekening 2017 zullen de bij
particuliere fondsenwervende activiteiten betrokken kosten voor 48,8 procent worden aangemerkt als kosten in het
kader van de doelstelling (voorlichting ten behoeve van Bewustwording).

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde
koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Toelichting balans per 31 december 2016
(in euro's x 1.000)
1 Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
aanschaf
1 januari

cum afschr boekwaarde
1 januari

1 januari

aanschaf

aanschaf

afschrijving

afschrijving

desinvest.

investering

desinvest.

investering

aanschaf

cum afschr

boekwaarde

31 december 31 december 31 december

Gebouwen

1.395

-335

1.060

0

0

0

-28

1.395

-363

1.032

Inrichting

1.421

-1.205

216

0

46

0

-40

1.467

-1.245

222

Inventaris

398

-332

66

0

13

0

-18

411

-350

61

Software

653

-469

184

-171

134

171

-80

616

-378

238

Hardware

277

-208

70

-35

103

35

-56

345

-229

116

2016

4.145

-2.549

1.596

-206

295

206

-222

4.234

-2.565

1.669

2015

4.054

-2.643

1.411

-345

436

345

-250

4.145

-2.549

1.597

Gebouwen

Inrichting en
inventaris

Software

Hardware

50 jaar

7 jaar

5 jaar

3 jaar

Afschrijvingstermijnen:

De materiële vaste activa betreffen uitsluitend activa bestemd voor de bedrijfsvoering. De gebouwen behoren tot de middelen van het Aids Fonds.
Kosten voor groot onderhoud worden direct ten laste van het resultaat geboekt.
De desinvesteringen hebben betrekking op aanschaffingen die niet meer in gebruik zijn, bij hardware betreft het aanschaffingen uit 2010 en bij software uit
2008.
31-12-2016

31-12-2015

2 Vorderingen
Loterijen

2.018

1.757

Erfenissen en legaten

996

1.090

Vorderingen inzake projectsubsidies

932

1.055

Te ontvangen rente
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde financiële bijdragen

74

105

157

115

290

437

1.326

0

352

104

6.146

4.663

ING rekeningen

7.797

7.011

ING Spaarrekeningen

8.841

7.132

15.121

14.000

Diversen
De vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar.
3 Liquide middelen

ABN AMRO Spaarrekeningen
Collectegelden in kluis en kasgeld

12

21

31.770

28.164

Het beheer van de financiele middelen is risicomijdend. Het minimaliseren van risico’s betekent dat bij het sparen en/of beleggen de hoofdsom minimaal in
stand moet worden gehouden en de risico’s moeten worden gespreid. De financiële middelen worden niet in aandelen, bedrijfsobligaties, staatsobligaties
en vastgoed belegd. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van bankrekeningen, spaarrekeningen en deposito’s.Om redenen van risicospreiding worden de
middelen bij minimaal twee banken geplaatst. Bij de keuze voor een bank maken wij een afweging tussen rendement, risico’s en verantwoord bankieren.
Voor het laatstgenoemde wordt gebruik gemaakt van de Eerlijke Bankwijzer: www.eerlijkebankwijzer.nl. In 2017 zal het beleid op het gebied van financieel
beheer worden geëvalueerd en worden geactualiseerd.

Alle liquide middelen zijn vrij opeisbaar.
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Reserves
Stand per

Toevoeging

Onttrekking

1 januari

Stand per
31 december

Continuïteitsreserve

2.666

93

0

2.759

Bestemmingsreserves

6.164

2.457

-1.465

7.157

1.992

855

-1.650

1.197

2016

Overige reserves

10.823

3.405

-3.116

11.113

2015

9.457

2.915

-1.549

10.823

Stand per

Toevoeging

Onttrekking

4 Continuïteitsreserve
1 januari

Stand per
31 december

2016

2.666

93

0

2.759

2015

2.596

70

0

2.666

Effectieve en efficiënte besteding van de middelen staan centraal in het financieel beleid. Daarnaast is het noodzakelijk om vermogen aan te houden om de
continuïteit van de organisatie te waarborgen. Dit betreft zowel de verplichtingen ten aanzien van personeel en organisatie als de noodzaak om de
financiële bijdragen aan derden te continueren. Bij Soa Aids Nederland wordt de continuïteitsreserve gevormd door de egalisatiereserve van 10 procent
van de jaarlijkse kosten die door de subsidiegever, RIVM, is toegestaan. Voor Aids Fonds en STOP AIDS NOW! geldt één gezamenlijke
continuïteitsreserve van € 2 miljoen plus 10 procent van de jaarlijkse organisatiekosten van de beide merken samen. De merken dragen zorg voor de
eigen bijdrage. Op basis hiervan is eind 2016 een continuïteitsreserve nodig van in totaal € 2,759 miljoen. Per 1 januari was de stand van de
continuiteïtsreserve € 2,666 miljoen. De toevoeging bedraagt € 93.000.

De continuïteitsreserve mag conform de Richtlijn 'Financieel Beheer Goede Doelen' van Goede Doelen Nederland, opgenomen in het CBF-reglement,
maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie bedragen. De continuïteitsreserve valt binnen dit maximum.
De maximale toegestane continuïteitsreserve is:

€ 18,7 miljoen

5 Bestemmingsreserves
Stand per
1 januari
Voorlichtingsmateriaal
Subsidieverstrekking en bestedingen
Bridging the Gaps project / Big Data project ZOOM
Investeringsfonds STOP AIDS NOW!
Toegekende projecten STOP AIDS NOW! in het kader van het Investeringsfonds

Stand per
Toevoeging

Onttrekking 31 december

142

4

0

146

3.336

1.812

-1.195

3.953

345

0

-83

262

1.012

641

0

1.653

261

0

-184

76

Reserve financiering activa bedrijfsvoering

1.069

0

-3

1.066

2016

6.164

2.457

-1.465

7.157

2015

5.421

1.684

-941

6.164

Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven door het bestuur.
Voorlichtingsmateriaal
Deze reserve wordt aangewend voor de productie van voorlichtingsmateriaal (herdruk en digitaal).
Subsidieverstrekking en bestedingen
Deze reserve bestaat uit reservingen voor:
Victoria Lake Project (H&O).
Subsidieverlening wetenschappelijk onderzoek in 2017.
Subsidieverlening 2017-2019
De Internationale Aids Conferentie 2018 in Amsterdam
Marketingstrategie en marketinginnovatie
Internationale hiv-bestrijding STOP AIDS NOW!.
Projecten van Soa Aids Nederland, gefinancierd door sponsoren.

Bridging the Gaps project
Deze reserve was gevormd voor de eigen bijdrage aan het programma Bridging the Gaps I. Deze reserve is vrijgevallen en herbestemd voor het Big Data
Project ZOOM.
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Investeringsfonds STOP AIDS NOW!
Het Investeringsfonds is in 2012 in het leven geroepen. Het saldo van vrij beschikbare middelen van STOP AIDS NOW! wordt via het Investeringsfonds
aangewend. Het doel van het Investeringsfonds is het versterken van de aidsrespons van de STOP AIDS NOW! preferred partners door samenwerking op
het gebied van innovatie en opschaling.In 2016 is besloten dat € 1mln uit dit fonds wordt ingezet als garantstelling voor het opschalen van het TAFU
project, tezamen met co-financier Elma Foundation. De toevoeging van € 523.000 betreft het saldo van beschikbare middelen per 31 december 2016.

Toegekende projecten STOP AIDS NOW! in het kader van het Investeringsfonds
Dit betreft de aan STOP AIDS NOW! toegekende projecten uit het Investeringsfonds STOP AIDS NOW! waarvan de gelden nog niet (volledig) zijn
besteed. De onttrekking betreft de in 2016 aangewende middelen.
Reserve financiering activa bedrijfsvoering
Deze reserve is gevormd in verband met het kantoorpand dat eigendom is van de stichting.
6 Overige reserve
Stand per
1 januari

Stand per
Toevoeging

Onttrekking 31 december

2016

1.992

855

-1.650

1.197

2015

1.439

1.161

-608

1.992

De toevoeging aan de overige reserve betreft het saldo van vrij besteedbare middelen dat nog niet is bestemd. De onttrekking betreft een herbestemming
van middelen voor subidieverlening in de jaren 2017-2019 en voor de Internationale Aids Conferentie in 2018 in Amsterdam, zie tevens de toelichting bij
Subsidieverstrekking en Bestedingen.
7 Bestemmingsfondsen
Stand per
1 januari

Stand per
Toevoeging

Onttrekking 31 december

Plonsfonds

111

6

-117

0

Egalisatiereserve VWS/RIVM

324

18

0

342
26

Hiv-bestrijding in ontwikkelingslanden SAN!

26

0

0

MaxART (Droomfonds)

1.103

0

-1.103

0

MaxART II (Early Access to ART for All)

2.007

0

-165

1.842

De online Testwijzer

300

0

-259

41

AmsterdamDiner 2012 (HIV & Livelyhoods)

5

0

0

5

AmsterdamDiner 2014

2

7

0

9

2016

3.878

31

-1.643

2.265

2015

5.111

-13

-1.219

3.879

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de fondsen is aangegeven door derden.
Plonsfonds
Dit fonds is gevormd door een gift van een begunstiger die op grond van een overeenkomst gerechtigd is om bestedingen aan te geven (binnen de
doelstellingen van de stichting). In 2016 is € 117.000 besteed aan wetenschappelijk onderzoek.

Egalisatiereserve VWS/RIVM
De egalisatiereserve betreft gelden van de instellingssubsidie voor de programma's van Soa Aids Nederland die nog niet zijn besteed.
Hiv-bestrijding in ontwikkelingslanden STOP AIDS NOW!
Per 31 december 2016 bestaat het fonds uit gelabelde giften van donateurs van STOP AIDS NOW! voor een project ART voor kinderen in Oeganda en
voor de aanschaf van apparatuur voor het MaxART project.
MaxART (Droomfonds)
Het Droomfonds 2010 van de Nationale Postcode Loterij wordt besteed aan het project MaxArt, Doorbraak in de aidsbestrijding in Swaziland. Het project is
1 april 2011 gestart. Dit jaar is het laatste deel van het Droomfonds besteed. Het vervolg van het project, MaxArt II, loopt nog tot eind 2017.

MaxART II (Early Access to ART for All)
De Nationale Postcode Loterij heeft € 2 miljoen toegekend aan het project MaxArt II, Early Acces to ART for All. Dit project is gestart op 1 juli 2014.

14

Jaarverslag Aidsfonds 2016

65

De online Testwijzer
De VriendenLoterij heeft een extra bijdrage toegekend aan het Aids Fonds voor het project Online testen. Het project is gestart in 2015. Dit jaar is €
259.000 uit dit fonds besteed.
AmsterdamDiner 2012 en 2014
De opbrengst van het AmsterdamDiner 2012 is bestemd voor een HIV & Livelyhoods-project in Ethiopië. De opbrengst van het AmsterdamDiner 2014 is
bestemd voor twee projecten: het Ndlovu Research Consortium in Zuid Afrika en het onderzoek naar snelle behandeling van nieuwe HIV-infdecties in
Nederland. Bestemmingsfondsen zijn gevormd voor de bedragen die nog niet besteed zijn. Besteding vindt plaats in 2017.

8 Voorzieningen
Voorziening voor loondoorbetaling bij ziekte

31-12-2016

31-12-2015

112

65

31-12-2016

31-12-2015

1.351

2.654

De voorziening is opgenomen ten behoeve van werknemers die langdurig ziek zijn.
9 Langlopende schulden
Toegezegde financiële bijdragen 2-5 jaar
Toegezegde financiële bijdragen >5 jaar

0

0

1.351

2.654

31-12-2016

31-12-2015

Onder de langlopende schulden staan verplichtingen voor langer dan een jaar verantwoord.
Er zijn geen verplichtingen aangegaan voor een periode langer dan 5 jaar.
De toezeggingen financiële bijdragen betreffen meerjarige projecten, met name (wetenschappelijk) onderzoek.
10 Kortlopende schulden
Toegezegde financiële bijdragen
Vooruit ontvangen subsidies
Crediteuren

8.392

8.952

13.057

5.028

1.100

822

Pensioenpremies

51

80

Personeelslasten

680

551

Belastingen - Loonbelasting

521

468

43

43

Belastingen - BTW
Terug te betalen instellingssubsidie RIVM
Overige schulden en overlopende passiva

0

0

901

1.060

24.745

17.003

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan een jaar verantwoord.
De toename van kortlopende schulden wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere vooruit ontvangen subsidies.
Onder Personeelslasten worden alle verplichtingen die hiermee verband houden opgenomen: sociale lasten, pensioenpremies, reserveringen vakantiegeld
en vakantiedagen.
Vooruit ontvangen subsidies
PITCH-Project

6.031

BTGII-Project

5.897

3.902
0

SUSOII-Project

0

592

Stepping Stones-Project

0

17

ASK-Project

0

97

GUSO-Project

223

0

Hands Off!-Project

491

332

Overige projecten

415

86

13.057

5.026

Eind 2016 zijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken subsidies vooruit ontvangen voor PITCH, Bridging the Gaps II, GUSO en Hands Off!. Deze
worden begin 2017 besteed.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Totaal

< 1 jaar

2-5 jaar

> 5 jaar

Huur onroerend goed (bedrijfsvoering)

591

199

392

0

Huur printers/kopieerapparaten

138

46

92

0

Meerjarige financiële verplichtingen

729

245

484

0

Onder voorbehoud toegekende financiële bijdragen

9.547

6.365

3.182

0

Voorwaardelijke verplichtingen

9.547

6.365

3.182

0

10.276

6.609

3.667

0

2016

De stichting huurt twee kantoorpanden in Amsterdam (Keizersgracht 390-392 en Prinsengracht 515). De huidige huurcontracten lopen tot 30 november
2019.
Ten aanzien van de huur zijn twee bankgaranties afgegeven van € 22.689 en € 16.500.
De stichting heeft een huurcontract met een leverancier van printers en kopieerapparaten. Het contract loopt tot 1 januari 2020.
In het kader van het RCNF zijn in 2015 € 18,7 mln en in 2016 nog eens € 2,3 mln aan financiële bijdragen aan grantees toegekend voor de grant-perioden
2015-2016 en 2016-2018.
De werkelijke uitbetaling van deze grants vindt plaats als door het Aids Fonds als grant-manager de bijdragen zijn ontvangen van de donoren van het
RCNF. Per 31 december 2016 is een bedrag van € 9,5 miljoen wel als grants toegekend, maar nog niet ontvangen van de donoren. De verplichtingen op
de balans zijn hierop aangepast en betreffen alleen het gedeelte van het toegezegde bedrag dat daadwerkelijk is ontvangen. Zodra de resterende
bedragen van donoren ontvangen worden, ontstaat voor die bedragen een verplichting jegens de grantees.
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Toelichting op de staat van baten en lasten
(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2016

2016

2015

Voor het onderscheid tussen de merken Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en Soa Aids Nederland wordt verwezen
naar bijlage 1.
11 Baten uit eigen fondsenwerving
Collecten
Donaties en giften
Sponsoring
Nalatenschappen
Overige baten uit eigen fondsenwerving
Totaal

20

0

18

9.701

9.644

10.094

138

144

146

1.055

931

2.067

1.569

577

2.604

12.482

11.296

14.928

De baten uit eigen fondsenwerving zijn 10 procent hoger dan begroot, vooral door licht hogere baten uit donaties en
uit nalatenschappen (+ € 0,2 mln) en doordat de bijdrage van de Bill and Melinda Gates Foundation voor RCNF ( €
0,9 mln) hier is opgenomen. Deze laatste was begroot bij subsidies overheden.
De baten zijn 17 procent lager dan in 2015. Ten opzichte van 2015 zijn donaties € 0,4 mln lager. Baten uit
nalatenschappen zijn € 1 mln lager dan in 2015, doordat in 2015 enkele zeer grote nalatenschappen zijn
ontvangen. In meerjarig perspectief laten baten uit nalatenschappen een licht stijgende trend zien, de baten uit
donaties vertonen een licht dalende trend. Daarnaast is er een lagere bijdrage van niet-overheden aan het RCNF
dan in 2015.
De opbrengst uit nalatenschappen wordt genomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. In 2016 zijn er 34 nieuwe dossiers geopend (in 2015: 32) bestaande uit erfenissen (28) en legaten (6).
Het totaal aantal dossiers dat eind 2016 nog openstaat is 49. Hiervan zijn er 9 belast met vruchtgebruik.
Overige baten uit eigen fondsenwerving betreffen vooral grants van bedrijven voor specifieke projecten. Ook
bijdragen van organisaties die niet onder de overheid vallen zoals andere ngo's en samenwerkingspartners vallen
hieronder. De belangrijkste bijdragen in 2015 hebben betrekking op het RCNF, het HIV in Europe Initiative, Capital
for Good en het H-team.

Bestemde baten uit eigen fondsenwerving betreffen
Ondersteuning mensen met hiv - Aids Fonds
Voorlichting en zorg in Nederland - Aids Fonds

115

131

55

58

Wetenschappelijk onderzoek - Aids Fonds

597

994

Hiv-bestrijding in ontwikkelingslanden - Aids Fonds

615

742

Bill and Melinda Gates Foundation - RCNF - Aids Fonds

920

1.667

HIV in Europe - Aids Fonds

390

359

AmsterdamDinnerFoundation Aids Fonds & SAN!

150

150

2.841

4.101

De bestemde baten voor het Robert Carr civil society Networks Fund worden besteed in de periode 2016 t/m 2018.
De andere bestemde baten zijn overeenkomstig de aangegeven bestemming in 2015 besteed.
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(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2016

2016

2015

12 Baten uit acties van derden
VriendenLoterij geoormerkt STOP AIDS NOW!

80

80

99

897

608

896

VriendenLoterij ongeoormerkt Aids Fonds

0

634

635

VriendenLoterij Vriendenfonds Aids Fonds
subtotaal VriendenLoterij

2

0

2

978

1.322

1.632

1.350

1.350

1.350

900

0

0

2.250

1.350

1.350

349

300

300

22

0

26

371

300

326

3.600

2.972

3.309

0

0

250

431

400

376

4.031

3.372

3.934

VriendenLoterij geoormerkt Aids Fonds

Nationale Postcode Loterij STOP AIDS NOW!
Nationale Postcode Loterij Aids Fonds
subtotaal Nationale Postcode Loterij
SLV de Lotto en Kras Loterij Aids Fonds
SLV Fonds Bijzondere Uitkering Aids Fonds
subtotaal SLV
Loterijen totaal
Robert Carr civil society Networks Fund - MAC aids Fund
Amsterdam Dinner Foundation

De reguliere bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is verhoogd van € 1.350.000 naar € 2.250.000. Daarmee
vervalt de reguliere bijdrage van de Vriendenloterij ongeoormerkt ad € 634.000. Per saldo stijgt de reguliere
bijdrage van de loterijen met € 266.000. Voor de geoormerkte loten van de Vriendenloterij is succesvol geworven,
de opbrengst hiervan isbijna € 300.000 hoger dan begroot.
Bestemde baten uit acties van derden betreffen
VriendenLoterij Vriendenfonds
SLV loterijen - bestemming nationaal
Robert Carr civil society Networks Fund - MAC aids Fund

2

0

2

371

0

326

0

0

250

431

0

376

804

0

954

3.469

3.385

3.588

15.539

21.431

13.438

7.217

11.340

4.000

DREAMS Innovation Challenge

165

0

0

Overige overheidssubsidies

840

513

863

27.229

36.669

21.889

3.469

3.385

3.588

3.469

3.385

3.588

Bridging the Gaps II

8.964

10.000

8.416

PITCH

3.122

7.177

0

PITCH deel voor RCNF

600

600

0

Getting Up, Speaking Out (GUSO)

342

1.152

0
742

Amsterdam Dinner Foundation
De bestemde baten zijn overeenkomstig de aangegeven bestemming besteed.

13 Subsidies van overheden
RIVM instellingssubsidie
Ministerie van Buitenlandse Zaken projectsubsidies
Robert Carr civil society Networks Fund

RIVM instellingssubsidie
Toegekende instellingssubsidie incl. OVA

Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert de volgende projecten:

Hands Off!

1.002

1.144

MaxART II

458

523

489

Stepping Stones

385

472

869

Stepping Up, Stepping Out II

314

172

1.741

Link Up

176

138

266

ASK

176

53

915

15.539

21.431

13.438
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(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2016

2016

2015

De subsidies van het ministerie van Buitenlandse zaken zijn € 5,9 mln lager dan begroot. Vanwege een langere
opstartfase van de van de strategische partnerschappen PITCH, GUSO en Bridging the Gaps II is een lager beroep
op de subsidie gedaan dan begroot.
Van de programma’s PITCH en BtGII is het Aidsfonds de penvoerder. In totaal financiert het ministerie deze
projecten voor € 41 mln resp € 50 mln. Penvoerder van GUSO is Rutgers. De verwachte totale financiering voor
STOP AIDS NOW! is ongeveer € 2,5 mln. Deze programma’s lopen nog tot eind 2020.
Hands Off! is 1 december 2014 gestart en loopt tot en met juli 2019, het ministerie financiert € 4,4 miljoen.
MaxART II is 1 juli 2014 gestart en loopt tot en met december 2017, het ministerie financiert € 1,4 miljoen.
STOP AIDS NOW! is penvoerder van het project.
De programma’s Stepping Stones, Stepping Up Stepping Out, Link Up en Ask zijn in 2016 afgerond.

Het Robert Carr civil society Networks Fund (RCNF) wordt door de volgende overheden gefinancierd:
Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken (NORAD)

1.321

189

Britse ministerie van Buitenlandse Zaken (DfID)

1.528

2.409

Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

2.476

0

UNAIDS / PEPFAR

1.892

1.402

7.217

11.340

3.999

Naast de hierboven genoemde overheden hebben ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de
Bill en Melinda Gates Foundation bijgedragen aan het RCNF. Deze bijdragen staan vermeld bij respectievelijk
Projectsubsidies BuZA en Overige baten eigen fondsenwerving. De baten van het RCNF worden verder toegelicht
in bijlage 3.
De overige overheidssubsidies hebben voornamelijk betrekking op de programma's Jongeren (VWS en RIVM)),
Prostitutie en MSM (RIVM LCI).
In 2016 is succesvol ingeschreven op de DREAMS Innovation Challenge met een project van € 1,3 mln. Dit project
is eind 2016 gestart en loopt tot 2018. In 2016 is € 165.000 ontvangen.

14 Financiele baten en lasten
Rente

125

135

215

Gerealiseerde vreemde valutaverschillen

117

0

524

-286

0

-388

-44

135

351

Ongerealiseerde vreemde valutaverschillen

De financiële baten en lasten betreffen gerealiseerde en ongerealiseerde vreemde valutaverschillen en renteinkomsten. De valutaverschillen hebben betrekking op het Robert Carr civil society Networks Fund waarvoor eind
2013 een USD-bankrekening is geopend. De rente-inkomsten ontstaan omdat liquide middelen op deposito, spaaren betaalrekeningen worden gezet tegen vaste of aan de markt gerelateerde rentepercentages. Er worden geen
liquide middelen belegd. Het nettoresultaat van de financiële baten en lasten over de afgelopen 5 jaren is:
2015
2014
2013
2012
2016
-44

351

-115

436

608

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2016

2016

2015

Bijdragen partnerorganisaties STOP AIDS NOW!

0

363

365

Verkoop goederen

4

30

53

41

50

47

15 Overige baten

Voorlichtingsmateriaal
Training, workshops, congres en diversen

168

98

95

213

541

560

De partnerorganisaties STOP AIDS NOW! betaalden tot en met 2015 jaarlijks een vast bedrag voor de kosten
voorlichting en communicatie die onder de doelstelling Bewustwording vallen. In 2016 is deze bijdrage vervallen en
is de partnerbijdrage aan de partners met een zelfde bedrag verlaagd, zie hiervoor tevens de toelichting bij de
uitgaven voor ‘Versterken maatschappelijke organisaties’.
De baten uit voorlichtingsmaterialen betreffen vooral activiteiten van het programma Jongeren en van
Communicatieadvies.
De overige baten betreffen vooral nationale activiteiten van diverse programma's, waaronder vergoedingen voor
workshops het jaarlijkse nationaal congres soa-hiv-seks.
Verkoop goederen
Netto omzet
Kostprijs
Netto winst

6

40

69

-2

-10

-16

4

30

53

Deze post betreft de verkoop van ArtBags en First World Problem Pills.
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(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2016

2016

2015

2.620

3.317

2.953

771

820

591

1.615

1.668

1.654

5.006

5.805

5.198

16 Meer testen
Financiële bijdragen aan derden
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

De financiële bijdragen betreffen met name de projecten MaxART Swaziland en TAFU (Hiv en
ontwikkelingssamenwerking), de toekenningen voor HIV in Europe; voor het H-team uit de baten AmsterdamDiner;
en voor de ontwikkeling van een condoomwebshop (Subsidies, zie ook bijlage 2 toegekende subsidies) . De overige
kosten betreffen de nationale activiteiten van de programma's Prostitutie, Professionals en MSM. Tevens zijn hier
de bestedingen aan Strategie en pleitbezorging opgenomen gericht op de doelstelling Meer testen.

betrokken programma's
Subsidies

1.103

1.358

1.758

Hiv en Ontwikkelingssamenwerking

1.864

2.490

1.518

Prostitutie

232

208

213

Professionals

412

322

646

56

59

0

Etnische minderheden

347

339

163

MSM

721

742

572

Strategie en pleitbezorging

271

287

328

5.006

5.805

5.198

Jongeren

Ten opzichte van de begroting 2016 en ten opzichte van 2015 zijn minder subsidies verleend op het gebied van
testen. Bij H&O waren de bestedingen aan het programma MaxArtII lager dan begroot.

17 Barrières wegnemen
Financiële bijdragen aan derden

9.701

10.227

12.363

Directe kosten

1.629

2.171

2.136

Uitvoeringskosten eigen organisatie

3.962

4.002

4.216

15.292

16.400

18.715

De financiële bijdragen betreffen met name de programma’s Bridging the Gaps; Stepping Up Stepping Out II,
Stepping Stones en Hands Off! (Prostitutie); GUSO, DREAMS, Young People in Charge (Hiv en
Ontwikkelingssamenwerking). Tevens vallen hieronder subsidietoekenningen inzake Universal Access, Individuele
Hulpverlening en Small Grants (Subsidies, zie ook bijlage 2). De overige kosten betreffen de nationale activiteiten
van de programma's Prostitutie, Jongeren en Etnische minderheden. Hier zijn tevens de bestedingen opgenomen
aan Strategie en pleitbezorging gericht op de doelstelling Barrières wegnemen.

betrokken programma's
Subsidies

618

491

1.775

Bridging the Gaps

7.708

7.448

7.715

Hiv en Ontwikkelingssamenwerking

1.704

2.139

2.471

Prostitutie

2.778

4.162

4.108

472

460

0

1.391

1.137

1.604
326

Professionals
Jongeren
Etnische minderheden
Strategie en pleitbezorging

92

102

528

461

716

15.292

16.400

18.715

Lager dan begroot waren de uitgaven voor GUSO (H&O), door een langere opstarttijd. Daar tegenover staat dat
binnen H&O het nieuwe programma DREAMS kon worden gestart, dat niet was begroot. Bij het programma
Prostitutie kende het sekswerk-deel van Bridging the Gaps II meer opstarttijd, dit leidt tot lagere bestedingen bij
Prostitutie. Subsidies zijn lager dan in 2015, omdat toen een aparte call was uitgezet voor innovatieve projecten
gericht op eerder opsporen hiv-infecties.
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(in euro's x 1.000)

18 Versterken maatschappelijke organisaties
Financiële bijdragen aan derden
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2016

2016

2015

12.088

20.516

8.702

840

820

273

1.600

1.658

572

14.528

22.994

9.547

De financiële bijdragen betreffen het Robert Carr civil society Networks Fund en het programma PITCH. Subsidies
zijn toegekend aan de HIV Vereniging en diverse andere organisaties in Nederland, zie bijlage 2, toegekende
subsidies. Tevens vallen onder subsidies de toekenningen aan de vijf partners van STOP AIDS NOW! vanuit het
Partnerfonds. De STOP AIDS NOW! partners ontvingen ieder een bedrag van € 407.000 vanuit het Partnerfonds (
Voorheen € 500.000, nu echter direct verminderd met € 93.000 communicatiebijdrage).
Uit het STOP AIDS NOW! investeringsfonds zijn in 2016 geen toekenningen gedaan.
Onder overige kosten vallen nationale activiteiten van het programma Professionals en de bestedingen aan
Strategie en pleitbezorging gericht op de doelstelling Versterken maatschappelijke organisaties.

betrokken programma's
Subsidies

2.496

3.308

3.164

Robert Carr civil society Networks Fund

8.513

11.278

6.071

Hiv en Ontwikkelingssamenwerking o.a. PITCH

449

117

0

Prostitutie PITCH

259

0

0

44

80

0

2.298

7.683

0

470

528

312

14.528

22.994

9.547

Professionals
PITCH
Strategie en pleitbezorging

De andere berekeningswijze Partnerbijdrage (zie bijlage 4) en een andere besteding van de opbrengsten
Amsterdam Diner dan begroot leiden tot lagere bestedingen bij Subsidies. Bestedingen RCNF zijn lager dan
begroot. Een aantal bestedingen is doorgeschoven van eind 2016 naar begin 2017. Het nieuwe programma PITCH
vergde meer opstarttijd dan verwacht, bestedingen zijn daardoor lager dan begroot.

19 Meer wetenschappelijke kennis
Financiële bijdragen aan derden

1.928

1.358

Directe kosten

312

7

-26
51

Uitvoeringskosten eigen organisatie

406

192

260

2.646

1.557

285

De financiële bijdragen betreffen met name de toekenningen voor wetenschappelijk onderzoek nationaal, door het
programma subsidies. In 2016 zijn twee subsidieronden gehouden. De overige kosten hebben betrekking op het
wetenschappelijk onderzoek dat in de programma’s van H&O, Prostitutie, Professionals, Jongeren en Beleid wordt
uitgevoerd. In eerdere jaren was een deel van dit onderzoek gerubriceerd onder andere doelstellingen. Daarom is
deze post hoger dan in eerdere jaren. Onder overige kosten vallen tevens de kosten voor Strategie en
pleitbezorging gericht op de doelstelling Meer wetenschappelijke kennis.

betrokken programma's
Subsidies
Hiv en Ontwikkelingssamenwerking
Prostitutie
Professionals
Jongeren
Beleid
Strategie en pleitbezorging

2.057

1.465

51

0

130
0

135

34

20
116

48

28

194

0

0

82

0

0

79

30

19

2.646

1.557

285

In eerdere jaren was een deel van het wetenschappelijk onderzoek van de programma's H&O, Prostitutie,
Professionals, Jongeren en Beleid gerubriceerd onder andere doelstellingen. Dit jaar is daarop een correctie
doorgevoerd en is deze post zodoende hoger dan in eerdere jaren.
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(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2016

2016

2015

20 Bewustwording
Directe kosten

2.880

3.501

2.890

Uitvoeringskosten eigen organisatie

1.271

1.271

1.236

4.150

4.772

4.126

Dit betreft activiteiten op het gebied van voorlichting en communicatie gericht op Bewustwording. Vanwege de
krachtenbundeling van de merken Aids Fonds en STOP AIDS NOW! zijn met dit laatste merk minder
bewustwordingscampagnes gevoerd. De directe kosten zijn hierdoor lager dan begroot.

21 Kosten eigen fondsenwerving
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

1.134

1.665

535

542

1.360
508

1.670

2.207

1.868

Kostenpercentage fondsenwerving
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten uit eigen
fondsenwerving procentueel weergegeven:
Baten eigen fondsenwerving

12.482

11.296

Kosten eigen fondsenwerving

1.670

2.207

1.868

13,4%

19,5%

12,5%

Kostenpercentage fondsenwerving

14.928

Het kostenpercentage eigen fondsenwerving is met 13,4% ruim lager dan begroot. Dit komt enerzijds door licht
hogere opbrengsten uit donaties en nalatenschappen en door opbrengsten voor RCNF die niet bij fondsenwerving
waren begroot. Anderzijds zijn vanwege de samenvoeging van de merken Aids Fonds en STOP AIDS NOW! minder
fondsenwervende activiteiten uitgevoerd voor STOP AIDS NOW!

22 Kosten acties derden
Directe kosten

156

106

102

Uitvoeringskosten eigen organisatie

280

296

340

436

402

442

De kosten hebben betrekking op activiteiten ten behoeve van het geoormerkt werven voor de VriendenLoterij,
relatiemanagement loterijen en relatiemanagement met derden die acties opzetten ten behoeve van projecten van
onze organisatie.

23 Kosten verkrijging subsidies overheden
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

17

50

16

2

0

14

19

50

30

1.488

1.450

1.318

24 Kosten beheer en administratie
Uitvoeringskosten eigen organisatie

Kostenpercentage beheer en administratie
Onderstaand is de verhouding van de kosten beheer en administratie in relatie met de totale lasten procentueel
weergegeven:
Totale lasten

45.234

55.637

41.529

Kosten beheer en administratie

1.488

1.450

1.318

Kostenpercentage beheer en administratie

3,3%

2,6%

3,2%

De kosten voor beheer en administratie zijn bijna €0,2 mln hoger dan in 2015. Vanwege de groei van het aantal
programma’s en toenemende eisen op gebied van compliance, projectmanagement en financiële beheersing is de
organisatie op deze punten versterkt. De organisatie streeft ernaar om de kosten beheer en administratie te
beperken tot tussen 3 en 6 procent van de totale lasten. Het gemiddelde percentage in de branche ligt op 5,2%

22

Jaarverslag Aidsfonds 2016

73

(in euro's x 1.000)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2016

2016

2015

Bestedingspercentages
Onderstaand is de verhouding van de bestedingen aan de doelstelling in relatie met de totale baten procentueel
weergegeven:
Totale baten

43.911

52.013

41.663

Totaal besteed aan de doelstelling

41.621

51.528

37.871

Bestedingspercentage

94,8%

99,1%

90,9%

Onderstaand is de verhouding van de bestedingen aan de doelstelling in relatie met de totale lasten procentueel
weergegeven:
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Totale lasten

45.234

55.637

41.529

Totaal besteed aan de doelstelling

41.621

51.528

37.871

Bestedingspercentage

92,0%

92,6%

91,2%
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Toelichting lastenverdeling
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

(in euro's x 1.000)

Doelstelling
Meer testen

Subsidies en bijdragen
Aankopen en verwervingen
Personeelskosten

1)

Huisvestingskosten

Werving baten
Eigen Acties
Barrières Versterken
Meer Bewustw
ording fondsen derden
wegnemen maatschapp wetenschapp
werving
elijke elijke kennis
organisaties

Beheer en
Administratie
Subsidies

Totaal
2016

Begroot
2016

Totaal
2015

26.337

35.417

23.992

7.738

9.141

7.419

2.620

9.701

12.088

1.928

0

771

1.629

840

312

2.880

1.134

156

17

1.426

3.501

1.413

359

1.123

473

247

1

1.315

9.859

9.590

8.849

48

118

48

12

38

16

8

0

44

333

382

321

108

264

107

27

85

36

19

0

99

745

798

698

32

79

25
4.151

11
1.670

6
436

0
18

30
1.488

309

250

15.292

8
2.646

222

5.005

32
14.528

45.234

55.637

41.529

De eerder genoemde 'uitvoeringskosten eigen organisatie' zijn de som van personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijvingen en rente
Uitvoeringskosten
1.614
3.962
1.600
406
1.271
536
280
1
1.488
11.079
11.159

10.119

Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal

De uitvoeringskosten eigen organisatie zijn licht hoger dan de begroting. Met name de ‘overige
personeelskosten’, zie tabel hieronder, waren hoger. Deze post bestaat onder andere uit opleidingskosten,
inhuur van personeel niet in loondienst en kosten om nieuwe medewerkers te werven. De overige
uitvoeringskosten waren juist lager dan begroot.
Ten opzichte van 2015 stegen de uitvoeringskosten met 10 procent, met name door hogere personeelskosten.
Het personeelsbestand steeg ten opzichte van 2015 met 9 fte naar 127,5 fte, door de groei van het aantal
programma’s. Tevens is eind 2015 en begin 2016 een loonstijging doorgevoerd van in totaal ongeveer 4,3%
conform de salarisontwikkeling bij de rijksoverheid. Er zijn geen werknemers werkzaam buiten Nederland.

De totale accountantskosten voor 2016 bedragen € 90.145. De accountantskosten zijn toegerekend aan het
boekjaar waarop de controle betrekking heeft.
De accountantskosten voor de controle van de jaarrekening € 49.910 zijn opgenomen onder de rubriek kantooren algemene kosten.
De accountantskosten voor de controle van specifieke projecten € 40.235 zijn opgenomen onder de rubriek
aankopen en verwervingen.
1)

Personeelskosten

Loon en salarissen

1.013

2.485

1.003

255

797

336

176

1

933

6.999

6.938

Werknemersverzekeringen

152

374

151

38

120

50

26

0

140

1.052

1.041

923

Pensioenverzekeringen

111

273

110

28

88

37

19

0

103

769

833

676

Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten
Personeelsbestand (fte's)

6.284

150

369

149

38

118

50

26

0

139

1.038

778

967

1.426

3.501

1.413

359

1.123

473

247

1

1.315

9.859

9.590

8.849

123,1

118,5

gemiddeld aantal werknemers

in 2016

16,0

42,8

16,0

3,1

22,3

6,9

3,4

0,0

17,0

127,5

in 2015

16,4

45,1

5,1

2,7

22,6

6,9

4,4

0,2

15,1

118,5
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Bezoldiging directie
Naam
Functie

Louise van Deth

Heleen Agterhuis

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur (interim)

Dienstverband
Aard van de overeenkomst (looptijd)

onbepaald

Uren per week

freelance, niet in loondienst
36

32

100%

89%

Bruto loon/salaris

92.018

94.683

Vakantiegeld

6.975

0

Eindejaarsuitkering

8.216

0

Variabel jaarinkomen

0

Parttime percentage

Bezoldiging (euro)
Jaarinkomen

Totaal jaarinkomen
SV lasten (wg deel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg deel)

0
107.209

94.683

9.218

0

0

0

12.879

0

Overige beloningen op termijn

0

0

Uitkering beëindiging dienstverband

0

0

Totaal bezoldiging 2016

129.306

94.683

Totaal bezoldiging 2015

119.621

niet werkzaam in 2015

In 2016 heeft een overgang plaatsgevonden van een tweehoofdige naar een eenhoofdige raad van bestuur. De
bestuurder is Louise van Deth. Het jaarinkomen van de bestuurder bedroeg in 2016 € 107.209. Het jaarinkomen bleef
binnen het maximum van de Regeling beloning directeuren van goede doelen van de Brancheorganisatie Goede
Doelen Nederland. De totale bezoldiging, dus inclusief sociale verzekeringslasten en pensioenlasten bleef binnen het
daarvoor geldende maximum van deze Regeling.
Na het vertrek van één van de twee leden van de Raad van Bestuur eind 2015 is een interim-lid raad van bestuur
ingezet, om de taken van de tweede bestuurder waar te nemen en de overgang naar een eenhoofdige raad van
bestuur te begeleiden.
De interim-directeur heeft een vergoeding ontvangen van € 94.683 incl. BTW. Deze beloning voldoet aan de
voorwaarden voor interim-directeuren (niet in loondienst) in de Regeling beloning directeuren van goede doelen.
Aan de Raad van Bestuur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen wij naar hoofdstuk XX
van het jaarverslag.
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen bezoldiging en geen onkostenvergoedingen ontvangen.
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Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland heeft de jaarrekening
2015 vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2016.
De Raad van Toezicht van Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland heeft de jaarrekening
2016 goedgekeurd in de vergadering van 18 april 2017.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling opgenomen in de Staat van baten en lasten over 2016
onder Resultaat bestemming.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balans datum met effect op de jaarrekening 2016.
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Bijlage 1 Exploitatie gesplitst naar merk
(in euro's x 1.000)

Aids Fonds
Werkelijk 2016

STOP AIDS NOW!

Budget 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2016

Soa Aids Nederland

Budget 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2016

Budget 2016 Werkelijk 2015

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Financiele baten en lasten
Overige baten
Som der baten

6.286
2.520
19.782
-78
39
28.549

4.795
1.742
27.016
100
0
33.653

8.176
2.485
15.782
289
0
26.732

5.819
1.511
3.152
34
8
10.525

6.344
1.630
5.756
35
433
14.198

6.499
1.449
1.670
60
418
10.096

377
0
4.295
0
165
4.838

157
0
3.898
0
108
4.163

254
0
4.438
1
142
4.835

1.126
11.327
10.368
2.292
1.875

1.379
12.249
15.839
1.489
2.195

1.799
13.808
6.864
145
1.689

1.971
1.804
4.105
54
2.125

2.589
2.227
7.068
0
2.410

1.615
2.636
2.683
0
2.264

1.913
2.161
48
299
155

1.837
1.924
88
68
167

1.785
2.271
0
140
173

26.989

33.151

24.306

10.058

14.293

9.197

4.575

4.084

4.369

825
280
15

918
261
25

742
296
19

845
156
3

1.289
141
25

1.124
145
0

0
0
2

0
0
0

3
0
11

1.120
627

1.204
591

1.057
526

1.003
385

1.455
418

1.269
342

1
476

0
441

14
450

28.735

34.946

25.889

11.446

16.166

10.808

5.053

4.525

4.833

-186

-1.293

843

-921

-1.968

-712

-215

-362

2

66
616
-766
-104
-187

-1.086
-207
0
-1.293

68
694
389
-307
843

27
350
-30
-1.268
-921

-264
-165
-1.540
-1.968

2
23
165
-901
-712

0
26

0
0
0
-362
-362

0
26

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Meer testen
Barrières wegnemen
Versterken maatschappelijke organisaties
Meer wetenschappelijke kennis
Bewustwording
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat
Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Bestemmingsfondsen

-241
-215

-24
2

27
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Bijlage 2

Subsidies programma

(in euro's)

Overzicht toegekende projecten 2016

1) Aids Fonds
Organisatie

Projecttitel

Doelstelling 1:

Meer testen

Maximale
toezegging

Nationaal
Soa Aids Nederland

Condoomwebshop

40.000

HIV Yough Leaderschip

Our right to health

6.175

Stichting Mara
Internationaal

W ereld Aids Dag 2016

4.450

University of Copenhagen HIV
programma (2)
AIGHD (2)

HIV in Europe 2016
Hiv Transmissie en Eliminatie H-Team studie

389.904
478.700

I-Mak

Feasibility assessment for challenging PrEP patents in the
Netherlands

28.500

Totaal

Nieuwe projecten doelstelling 1

947.729

Doelstelling 2:
Individuele Hulpverlening

Barrières wegnemen
In het kader van de Individuele Hulpverlening (IH) zijn in 2016
548 aanvragen toegekend.

213.498

Nationaal - belangenverenigingen, groepsactiviteiten en ondersteuning van ongedocumenteerden
Stichting Humanitas

Opvang voor mensen met hiv in Rotterdam die nog geen vaste
verblijfsvergunning voor Nederland hebben

42.500

Stichting Les Enfants Terribles
Stichting Vier Jaargetijden

ATLAS2018 I will Speak, I will Speak
Aan Niets Overleden

10.000
10.000

Catharina Ziekenhuis

W elke onderwerpen worden op welke manier besproken tijdens
HIV-consulten?

5.000

Radboud UMC

Central nervous system toxicity of the first-line HIV drug
efavirenz in children

7.500

Love Yourself

Informed PrEp use in the Philipines

5.000

Treatment Action Group

HIV/aids community-direved ethical considerations in
biomedical prevention clinical trails

5.000

GNP+

Data Portal on Criminilization, Punitive Laws, Regulatory
Barriers

Mainline

Harm Reduction Shop

7.500

AMC/ Emma Kinderziekenhuis

Therapietrouw bij HIV geinfecteerde adolescenten: peiling van
gebruik EMMA?

4.000

Universiteit van Amsterdam
Mainline

EU Flash PrEP survey
Chemsex en Co- located care. W at kan Dean street ons leren

Mediabureau Onderste-Boven

PrEP&ME

AMC

Immunometabolic effects of antiretroviral drugs

25.000

7.000
1.500
7.500
10.000

Internationaal
Dominican Institute of Virological Studies Identifying the Prevalence of HIV in the Street Children of Santo
Domingo

7.000

Yayasan Intermedika

Save and Secure Space (3S) A Friendly environment to
increase retention in HIV care treatment for newly diagnose
adolescence and young MSM PLHIV in greater Jakarta Indo

3.000

Kawaza Youth Organisation
YouthRISE Nigeria

Vyatose (For us all) HIV prevention project
Promoting HIV testing and treatment among people who inject
drugs in Nigeria

INSEV

Enhacing Demand the health right of Irregular Migrants who
have HIV/aids

APCOM

Test HKG2YKA - Using new technologies and social media for
the impovement of testing services for MSM and transgender
populations in Hong Kong and Yogyakarta

300.000

Swasti

Fast tracking Bangalore's response to HIV trough a pilot
community-led

295.544

Totaal

Nieuwe projecten doelstelling 2 inclusief IH

996.273

10.000
9.988
9.743
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Doelstelling 3:

Versterken maatschappelijke organisaties

Nationaal
Stichting Hello Gorgeous

Hello Gorgeous, eerlijk over hiv

5.000

Stichting NAMENproject Nederland
Volle Maan

Update websites aidsmemorial.nl en aidsmemorial.info
Landelijke informatiebijeenkomst voor mensen met hiv

4.500
7.500

Stichting Hello Gorgeous

Hiv Uit de Kast

Hiv Vereninging Nederland
Humanitas Groningen

W erkplan 2016
Hiv Cafe, de NOPPAL-groep, het NOPPAL-W eekend, de
Vrouwengroep, Buddyzorgproject

10.000

Positieve W omen of the W orld

Immediate Intervention 2016

5.000

NVHP

Belangenbehartiging en informatievoorziening mensen met
hemofilie en hiv

5.000

320.000
10.000

Internationaal

Totaal

Nieuwe projecten doelstelling 3

Doelstelling 4:
Nationaal

Meer wetenschappelijke kennis

Academic Medical Center
Erasmus MC

RNA helicase DDX3 is a novel sensor for HIV-1
Epigenic dissection of human genetic variation in HIV infection

264.470
275.000

Medical Microbiology

HIV envelope trimer vacines that engage desirable germline
antibodies

262.663

AMC Emma Kinderziekenhuis

Long-term neurological and neurocognitive outcomes of
perinatally hiv-infected children

275.000

Universiteit Maastricht

PrEP among MSM in the Netherlands: attidudes, intentions,
modes of acquisition and sexual risk taking

188.355

NCHIV
Sanquin

A costimulatory power-boost for HIV-specific T-cells through
GITR activation

367.000

4.930
74.800

AMC-Laboratory of Experimantal
Virology, AMR Amsterdam

Development of a natural drug "mimic" derived from dendritic
cells that activate latent HIV-1 and potentially could cure
infected patients

75.000

RIVM Infections Disease Control

PREVENT-HIV: PeeR-Empowered voluntary Extended
Network Testing for HIV

75.000

UMCU Medical Microbiology, Virology

The FIND study: fine needle biopsies to delect the hidden HIV
reservoirs in hard-to-reach tissue compartments of wellcontrolled and uncontrolled HIV patients

73.511

AMC-Laboratory of Experimantal
Virology, AMR Amsterdam

A novel approach to cure HIV-1

75.000

AMC-Internal Medicine, Oncology, AMR
Amsterdam

New, less cumbersome screening method for anal (pre)cancer,
based on DNA changes, in HIV+ men who have seks with men

75.000

UMC Utrecht

Investigation of the cental vervous system as a potential HIV
reservoir during combination antiretroviral therapy

264.470

Internationaal
0
Totaal

Nieuwe projecten doelstelling 4

1.983.199

Totaal toekenningen

4.294.201

(1) Projecten (gedeeltelijk) gefinancierd door Gilead, ViiV en MSD
(2) Projecten gefinancierd door de opbrengsten van het AmsterdamDiner 2016

Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling

1:
2:
3:
4:

Vrijval afgerekende projecten
Meer testen
Barrières wegnemen
Versterken maatschappelijke organisaties
Meer wetenschappelijke kennis

-2.935
-120.378
-16.615
-50.517
-190.446

Deze post betreft afrekeningen waarvan de definitieve bijdrage lager uitviel dan het oorspronkelijk toegezegde bedrag.
2) STOP AIDS NOW! Investeringsfonds 2016
Organisatie
Projecttitel
Doelstelling 3:

Maximale
toezegging

Versterken maatschappelijke organisaties
Totaal toekenningen

0
4.103.756
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Bijlage 3

Robert Carr civil society Networks Fund
Euro

US Dollar

1.891.687
1.891.687

2.056.075
2.056.075

2.402.013
73.604
2.475.617

2.610.748
80.000
2.690.748

1.528.291
920.048
600.000
1.321.066
4.369.405

1.661.100
1.000.000
630.000
1.435.867
4.726.967

8.736.709

9.473.790

-43.887
2.370.276
2.326.390
195.756
338.612
69.755
2.930.513

-46.081
2.488.790
2.442.709
205.544
355.543
73.243
3.077.039

Total expenditure

2.930.513

3.077.039

Result

5.806.196

6.396.751

Income 2016 for the grant period 2012-2015
U.S. President's Emergency Plan for aids Relief (PEPFAR) via UNAIDS

Income 2016 grant Global Fund 2015-2016
Global Fund
Global Fund Monitoring Evaluation and Learning

Income 2016 for the grant period 2016-2018
UK Department for International Development (DFID)
Bill and Melinda Gates Foundation
Ministry of Foreign Affairs Netherlands
Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad)

Total income
Expenditure
Financial contribution to networks in 2016 for the grant period 2012-2015 (release)
Financial contribution to networks in 2016 for the grant period Global Fund 2015-2016
Direct costs
Personnel costs
Cost management and administration

The positive result of € 5.806.196 reflects the balance of income from donors minus new
commitments during 2016 as per 31st of December 2016.
Financial contributions to networks in 2016 for grant period Global Fund 2015-2016
Organisation
Project title

Maximum amount in

ITPC-ARASA Consortium

International Treatment Preparedness Coalition (ITPC)

Euro
357.143

US Dollar
375.000

Consortium of MSM and Transgender
Networks
Sex Worker Networks Consortium

The Global Forum on MSM & HIV (MSMGF)

357.143

375.000

Global Network of Sex Work Projects

357.133

374.990

Positive Network Consortium (PNC+)

Global Network of People Living With HIV (GNP+)

356.952

374.800

Youth LEAD

Youth LEAD

139.048

146.000

83.810

88.000

357.143

375.000

352.381

370.000

Asia Pacific Transgender Network
Asia Pacific Transgender Network
(APTN)
International Network of People Who Use INPUD & ANPUD
Drugs (INPUD)
International Community of Women Living ICW Global
with HIV- Global Office + International
Community of Women Living with HIV
Eastern Africa
ICASO

ICASO RC Research Award
Total granted 2015-2016
Total release
Financial Contribution to Networks

9.524

10.000

2.370.276

2.488.790

-43.887

-46.081

2.326.390

2.442.709
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Bijlage 4 - Bestedingen van de vijf STOP AIDS NOW!-partners

Het Partnerfonds is een samenwerkingsverband van vijf organisaties (Aids Fonds, Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en
Oxfam Novib) met als doel vanuit Nederland een grotere en betere bijdrage leveren aan de wereldwijde aidsbestrijding.
De partners hebben in 2016 ieder een bijdrage van € 407.000 ontvangen uit het Partnerfonds. In eerdere jaren ontving
elke partner € 500.000 per jaar en droeg € 93.000 af aan de stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids
Nederland als bijdrage aan communicatiekosten. Dit jaar is de bijdrage verlaagd en is tevens de communicatiebijdrage
afgeschaft.
De uitkering aan de vijf partners wordt door elke partner opgenomen in een bestemmingsfonds conform Richtlijn 650
Fondsenwervende Instellingen artikel 407. De partners is toegestaan om hierop maximaal 10 procent voor
apparaatskosten in mindering te brengen. De partners leveren de inhoudelijke en financiële gegevens van de nieuwe,
lopende en afgesloten projecten, gefinancierd uit de partneruitkering. Dit betreft onder andere de nieuw gecommitteerde
projecten met gecommitteerde totaalbedragen per project plus de betalingen op bestaande en nieuwe projecten in het
betreffende boekjaar.
Naast de partneruitkeringen hebben de partners in sommige gevallen ook subsidies via STOP AIDS NOW! ontvangen,
zoals vanuit de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij. De partners hebben deze bedragen ook in hun fonds
geadministreerd, waardoor ze onderdeel van het bestemmingsfonds STOP AIDS NOW! vormen.
Fondsverloop STOP AIDS NOW! per partner
(in euro x 1.000)
Cordaid
Memisa

Standen en mutaties
1-1-2015
Bij: partnerbijdrage 2015
Af: gecommitteerd
Af: apparaatskostenvergoeding (maximum
10%)
31-12-2015
Bij: partnerbijdrage 2016
Af: gecommitteerd
Af: apparaatskostenvergoeding
31-12-2016

Oxfam
Novib

ICCO
KIA

Hivos

Aids Fonds

206

152

228

13

0

500

500

500

500

500

-381

-136

-563

-450

-500

-50

-45

-50

-50

0

275

471

115

13

0

407

407

407

407

407

-641

-837

-419

-370

-407

-41

-41

-50

-50

0

0

0

53

0

0

Het STOP AIDS NOW! bestemmingsfonds bij het Aids Fonds wordt beheerd in het bestemmingsfonds 'hiv-bestrijding in
ontwikkelingslanden'.
De jaarrekeningen van de partners zijn opvraagbaar. De inhoud van de accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen
van de partners waren nog niet bekend op het moment dat deze jaarrekening werd opgesteld. De jaarrekeningen 2015
van de partners zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Vanaf 2017 zal de huidige manier van samenwerking tussen de STOP AIDS NOW!-partners stoppen. De vaste bijdrage
per partner vervalt. De middelen zullen worden gebruikt om te investeren in één of twee grotere programma’s gericht op
kinderen, jongeren en/of vrouwen die een duidelijke impact en voorbeeldfunctie hebben in de aidsbestrijding. De stichting
Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland beheert deze investeringen.
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Bijlage 5 - Begroting 2017

Begroting 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015
(in euro's x 1.000)
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Financiele baten en lasten
Overige baten
Som der baten

10.841
3.531
33.507
70
159
48.109

12.482
4.031
27.229
-44
213
43.911

14.928
3.934
21.889
351
560
41.663

5.922
17.206
19.205
1.715
4.355
48.403

5.006
15.292
14.528
2.646
4.150
41.621

5.198
18.715
9.547
285
4.126
37.871

2.239
266
50
2.555

1.670
436
19
2.125

1.868
442
30
2.340

1.252

1.488

1.318

Som der lasten

52.210

45.234

41.529

Resultaat

-4.101

-1.323

134

20,7%
2,4%
100,6%
92,7%

13,4%
3,3%
94,8%
92,0%

12,5%
3,2%
90,9%
91,2%

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Meer testen
Barrières wegnemen
Versterken maatschappelijke organisaties
Meer wetenschappelijke kennis
Bewustwording
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Kosten fondsenwerving (van baten FW)
Kosten beheer en administratie (van totale lasten)
Besteed aan doelstelling (van totale baten)
Besteed aan doelstelling (van totale lasten)
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Bijlage 6 - Pro forma staat van baten en lasten over 2016 conform nieuwe richtlijn RJ650 geldend vanaf 2017
Begroot 2017

W erkelijk 2016

Begroot 2016

W erkelijk 2015

(in euro's x 1.000)

Baten:
Baten van particulieren

11

10.096

10.775

10.575

Baten van bedrijven

11

545

527

444

506

Baten van loterijorganisaties

12

3.100

3.600

2.972

3.309

Baten van subsidies overheden

13

33.507

27.229

36.669

21.889

0

0

0

0

Baten van verbonden organisaties zonder
winststreven
Baten van
winststreven

andere

organisaties

12.178

zonder
11/12

Totaal geworven baten
Baten als tegenprestatie van producten en/of
diensten

15

Overige baten
Som der baten

631

1.610

677

2.870

47.879

43.743

51.337

40.752

159

213

541

560

0

0

0

0

48.039

43.956

51.878

41.312

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Meer testen

16

5.922

5.006

5.805

5.198

Barrières wegnemen

17

17.206

15.292

16.400

18.715

Versterken maatschappelijke organisaties

18

19.205

14.528

22.994

9.547

Meer wetenschappelijke kennis

19

1.715

2.646

1.557

285

Bewustwording

20

4.355

4.150

4.772

4.126

48.403

41.621

51.528

37.871

21/22/23

2.555

2.125

2.659

2.340

24

1.252

1.488

1.450

1.318

Som der lasten

52.210

45.234

55.637

41.529

Saldo voor financiële baten en lasten

-4.171

-1.279

-3.759

-217

70

-44

135

351

-4.101

-1.323

-3.624

134

W ervingskosten
Kosten beheer en administratie

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

14

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- overige reserve
- bestemmingsfondsen
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0

93

0

70

-2.090

992

-1.350

743

-210

-796

-372

553

-1.801

-1.613

-1.902

-1.232

-4.101

-1.323

-3.624

134
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1. Strategische
doelstellingen
De Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! –
Soa Aids Nederland heeft in 2014 een nieuwe
langetermijnstrategie opgesteld: Setting Milestones.
Het is een ambitieuze strategie met een integrale
visie op het einde van aids en het bereiken van
een wereld waarin preventie, behandeling, zorg
en ondersteuning ten aanzien van hiv en andere
seksueel overdraagbare aandoeningen voor iedereen
toegankelijk zijn.
Het einde van aids: van droom naar werkelijkheid
De aidsbestrijding kent een ongeëvenaarde
geschiedenis. Deze begon begin jaren ’80 in
grote radeloosheid vanwege een onbegrijpelijke
verwoestende ziekte. Na dertig jaar zijn we niet
alleen in staat de hiv-infectie goed te begrijpen,
maar deze ook effectief te behandelen. Daar komt
bij dat we inmiddels weten dat hiv-remmers ook
de overdracht van hiv voorkomen. Behandeling
van hiv-infecties redt niet alleen mensenlevens
maar remt ook de verspreiding van het virus af.
Door steeds meer mensen op hiv te testen en te
behandelen, kunnen we aids uitbannen. Een goed
behandelde hiv-infectie ontwikkelt zich namelijk
niet meer tot aids. Hiermee wordt een hiv-infectie
steeds meer een chronische in plaats van een
levensbedreigende ziekte. Het einde van aids is van
een droom veranderd in een haalbare werkelijkheid,
wereldwijd.
Goede preventie, behandeling, zorg en
ondersteuning voor iedereen
Ook als aids tot het verleden gaat behoren, blijven
hiv-infecties en andere soa’s een dagelijkse realiteit
die vele levens beïnvloedt en een verantwoorde
aanpak nodig heeft. Wij zetten ons er dan ook hard
voor in dat iedereen toegang heeft tot optimale
preventie, behandeling, ondersteuning en zorg
waar het om hiv en andere soa’s gaat. Kwalitatief
hoogstaande soa- en hiv-zorg die is afgestemd
op de behoeften van patiënten, gevoed is door
wetenschappelijke inzichten en seksuele gezondheid
bevordert.

Setting Milestones
We hebben de afgelopen jaren veel voor elkaar
gekregen. Maar om ons einddoel te realiseren valt
er nog een groot aantal obstakels te overwinnen.
We plaatsen daarom een viertal strategische
mijlpalen. Concrete stappen die ons steeds dichter
bij de realisatie van onze visie brengen:

1. Toename van het aantal mensen dat wordt
getest op hiv en andere soa’s
Mondiaal is bijna de helft van de mensen met
hiv niet getest. Ook zijn er veel mensen die
met een andere soa rondlopen zonder zich
daarvan bewust te zijn. Dat moet veranderen:
hoe eerder een hiv-infectie of soa bij mensen
wordt gevonden en behandeld, hoe beter
hun persoonlijke gezondheidsprognose en
hoe gunstiger het beloop van de epidemieën.
Daarom moeten er voldoende faciliteiten
beschikbaar zijn voor preventie en diagnostiek
en voor medische en maatschappelijke
ondersteuning.
2. Afname van barrières voor de meest
kwetsbare groepen
Ook belemmeringen die het gebruik van
voorzieningen in de weg staan, moeten
worden aangepakt. We zien veel hindernissen,
zoals wetgeving die mensenrechten van
seksuele minderheden schendt of sekswerkers
criminaliseert, die schone naalden en condoomverstrekking aan drugsgebruikers verbiedt,
of het moeilijk maakt voor jongeren onder de
18 om zich te laten testen op hiv omdat zij
formele goedkeuring van een van de ouders
nodig hebben. Maar ook discriminatie van
hiv-patiënten en het stigma van hiv binnen
gemeenschappen zelf vormen enorme barrières.
3. Het versterken van de positie en invloed
van maatschappelijke organisaties
Voor het succesvol bestrijden van hiv en
andere soa’s is afstemming op de behoeften
van mensen die het direct betreft cruciaal.
Maatschappelijke organisaties staan midden
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in de samenleving en hebben nauw contact
met de mensen die te maken hebben met, of
kwetsbaar zijn voor hiv en soa’s. Ze hebben
zicht op wat er speelt, kennen goed de
behoeften van de doelgroep en zijn in staat
om de meest kwetsbare groepen te bereiken.
Bovendien spelen ze vaak een grote rol bij het
beïnvloeden van overheden en financiers.

Op die manier kunnen we een doorslaggevende rol
spelen bij het verder indammen van hiv- en soaepidemieën. Met Setting Milestones plaatsen we
bereikbare mijlpalen langs de route naar het einde
van aids en de wereldwijde toegankelijkheid van
preventie, behandeling, zorg en ondersteuning voor
iedereen die te maken heeft met hiv en andere soa’s.

4. Meer wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek is niet alleen
nodig om ziekteverwekkers beter te kennen
en preventie- en behandelmogelijkheden van
infecties te vergroten, maar ook voor een beter
begrip van de ingewikkelde dynamiek van
epidemieën en de politieke en maatschappelijke
reacties erop. En natuurlijk ook om de impact
van ons eigen werk te meten. Investeren in
onderzoek zal voor ons altijd een prioriteit
blijven.

Wat ons te doen staat
In drie decennia hebben we een schat aan kennis
en ervaring opgedaan. We hebben in korte tijd een
indrukwekkende weg afgelegd van groot gebrek
aan kennis naar een gedegen professionele kijk op
wat werkt, wat nodig is en wat niet. Veel weten
we uit ondervinding. Om onze vier grote doelen te
bereiken zullen we ons de komende jaren blijven
toeleggen op het:
- Financieren, opstarten en ontwikkelen van
vernieuwende aanpakken en programma’s.
- Versterken van het maatschappelijk
middenveld, met speciale aandacht voor
kwetsbare groepen en de bescherming en
verbetering van hun mensenrechten.
- Implementeren van nationale programma’s
ter bestrijding van hiv en andere soa’s en
de bevordering van seksuele gezondheid in
Nederland.
- Pleiten voor het einde van aids en de
universele toegang tot preventie, behandeling,
zorg en ondersteuning, bij overheden en
multilaterale instanties.
- Mobiliseren van gemeenschappen, het
algemeen publiek en de private sector om ons
te ondersteunen bij het realiseren van onze
visie.
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2. Bestuurlijke
inrichting
In de statuten van de Stichting zijn de functies
‘toezicht houden’ ‘besturen’ en ‘uitvoering’ duidelijk
gescheiden. De stichting wordt bestuurd door
de raad van bestuur. De raad van toezicht houdt
toezicht op de raad van bestuur en volgt de
organisatie en haar resultaten kritisch en zorgt voor
het vaststellen of goedkeuren van plannen. Twee
interne commissies staan de raad van toezicht
hierin bij: de auditcommissie en de renumeratieen voordrachtscommissie. Vanuit het oogpunt van
medezeggenschap, levert de ondernemingsraad
zijn bijdrage.
De verhouding tussen de raad van bestuur, de raad
van toezicht, de auditcommissie en de renumeratieen voordrachtscommissie, is geregeld in de statuten
en in het ‘Reglement Raad van Toezicht – Raad van
Bestuur’. Hierin zijn ook de verantwoordelijkheden
en taken vastgelegd. De ondernemingsraad heeft
zijn eigen reglement.
Door het ondertekenen van de zogenoemde Bijlage
12 van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF),
onderschrijven de leden van de raad van toezicht en
de raad van bestuur ook individueel de drie principes
van goed bestuur voor goede doelen. Te weten: de
functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en
toezicht houden, het continu verbeteren van
effectiviteit en doelmatigheid bij het realiseren van
de doelstelling en het optimaliseren van de relaties
met belanghebbenden.

a. Raad van toezicht
De raad van toezicht vervult de statutaire taak
van toezichthouder. Hij volgt de stichting en haar
resultaten kritisch en moet zijn goedkeuring
hechten aan plannen en verantwoordingen. De raad
van toezicht benoemt de externe accountant, die
rapporteert aan de raad van toezicht en de raad van
bestuur. Eens per vier jaar beoordelen de raad van
toezicht en de raad van bestuur het functioneren
van de externe accountant.

Profiel
Het profiel van de raad van toezicht vormt het
uitgangspunt voor de samenstelling. Gelet op
de doelstelling van de stichting moeten de
toezichthouders voortkomen uit de volgende acht
maatschappelijke sectoren: politiek, bedrijfsleven,
nationale soa-bestrijding, internationale
aidsbestrijding, ontwikkelingssamenwerking,
financiën, communicatie en onderzoek. De negende
toezichthouder moet aantoonbare steun hebben van
organisaties van mensen met hiv. Combinaties van
deskundigheid zijn mogelijk en er wordt gestreefd
naar een evenwicht in het aantal mannen en vrouwen.
Vergaderingen
De raad van toezicht vergaderde in 2016 vijfmaal.
Daarvan was één vergadering extra in verband met
de structuur na het vertrek van de voorzitter van de
Raad van Bestuur per 1 januari 2016, de zelfevaluatie
en een strategische verkenning.
De raad heeft zichzelf verplicht periodiek een
zelfevaluatie te organiseren. De raad heeft zich
laten bijstaan door een adviseur van het Nationaal
Register Commissarissen en Toezichthouders.
In 2016 werden twee dagen met een ‘Onboarding
programme’ georganiseerd, waarin de organisatie
zich voor de leden van de raad van toezicht
presenteert. Dit overeenkomstig de wens van
de raad om eenmaal per jaar uitgebreider en
meer direct te worden geïnformeerd over de
activiteiten en de koers van de organisatie. De
focus van deze dagen was gericht op de visie en
de langetermijndoelen zoals vastgelegd in het
meerjarenbeleid Setting Milestones 2014-2017.
Aanvullend werd een aantal resultaten van het
afgelopen jaar gepresenteerd, gevolgd door de
belangrijkste activiteiten voor het komende jaar
en beoogde resultaten.
De raad van bestuur woonde de vergaderingen
van de raad van toezicht (al dan niet gedeeltelijk)
bij. Vaste onderwerpen op de agenda zijn de
inhoudelijke en de financiële kwartaalrapportages
van de raad van bestuur. De auditcommissie
rapporteert in de vergadering over haar toezicht
op de financiële zaken.
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In de vergadering van 26 april werden de
jaarverslagen en de jaarrekening over 2015
goedgekeurd. Ook besprak de raad met de
accountants van PwC, het accountantsverslag.
Tot slot kwamen de marketingstrategie en het
diversiteitsbeleid aan bod.
De vergadering van 20 juni stond in het teken
van de versterking van de organisatiestructuur
vanwege de overgang van een twee- naar een
eenhoofdige raad van bestuur. Opnieuw sprak
de raad over de marketingstrategie en over de
mogelijkheid om van twee fondsenwervende
merken over te gaan naar één.
Op 11 oktober stemde de raad in met de versterking
van de organisatiestructuur en werd geïnformeerd
over Internationale AIDS Conferenties 2016
(Durban) en 2018 (Amsterdam). Daarnaast
besprak de raad de herziening van het strategisch
meerjarenbeleid.
Op 12 december keurde de raad het werkplan en
de begroting voor 2017 goed en discussieerde zij
over de aanpak van de strategieontwikkeling. De
overwegingen en de geleerde lessen met betrekking
tot het staken van de bewustwordingscampagne,
werden uitvoerig behandeld. Een overzicht van de
belangrijkste programma’s werd gepresenteerd.
Auditcommissie
De auditcommissie van de raad van toezicht,
voorgezeten door de portefeuillehouder financiën
van de raad van toezicht, houdt toezicht op de
financiële gang van zaken binnen de stichting en
toetst de werking van de interne controle op de
administratieve organisatie, in het bijzonder op die
van de betalingsorganisatie. Vast onderdeel van
de vergadering zijn de managementrapportages.
In 2016 bestond de auditcommissie uit Yvonne
Wilders (voorzitter) en Frank Miedema (lid). De
raad van bestuur woonde alle vergaderingen van de
auditcommissie bij. De auditcommissie behandelde
in haar vergadering van 31 maart in het bijzijn van de
externe accountant het accountantsverslag 2015,
de jaarrekening 2015, de jaarverslagen 2015 en de
Verantwoordingsverklaring 2015.

Remuneratie- en voordrachtscommissie
De voordrachtscommissie van de raad van toezicht
werft en het selecteert de leden van de raad van
toezicht en de raad van bestuur. Tot 1 juni 2016
bestond deze commissie uit Wiet de Bruijn
(voorzitter), Yolanda Weldring en Roek Lips.
In 2016 zorgde de commissie ook voor de werving
en selectie van een kandidaat-voorzitter van
de raad van toezicht. Op 1 juni 2016 werd de
voordrachtscommissie gewijzigd in de remuneratieen voordrachtscommissie. Deze commissie
vervult de personele zaken ten aanzien van raad
van bestuur en van raad van toezicht. Belangrijk
onderdeel is de werkgeversrol ten aanzien van de
raad van bestuur, waaronder het bezoldigings- en
beloningsbeleid, de jaarlijkse beoordeling en de
goedkeuring van declaraties en gebruik creditcard.
De commissie bestaat per 1 juni uit Femke Halsema
(voorzitter) en Roek Lips (lid).
Samenstelling raad van toezicht
Na positief advies van de raad van bestuur en
ondernemingsraad werd Femke Halsema tot
voorzitter benoemd.
Statutair is bepaald dat de raad van toezicht
een rooster van aftreden opstelt. Leden van de
raad van toezicht worden benoemd voor een
aaneengesloten periode van vier jaar eindigend op
de eerstvolgende 1 juli. Daarna kan een lid eenmalig
worden herbenoemd voor een periode van vierjaar.
Bij het ontstaan van een vacature vraagt de raad
van toezicht advies aan de ondernemingsraad en de
raad van bestuur voor de invulling. De raad benoemt
en herbenoemt nadat de ondernemingsraad en de
raad van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld over
de kandidaat een advies uit te brengen.

De vergadering van 30 november stond in het
teken van de begroting 2017 en de financiële
managementrapportage over het derde kwartaal.
De externe accountant was aanwezig bij de
bespreking van de rapportage interim-controle 2016.
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Raad van toezicht Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland
Samenstelling per 31 december 2016
Naam

Profiel van de zetel

Aantreden

Termijn

Einde termijn

drs. Femke Halsema

Voorzitter
Voorzitter remuneratieen voordrachtscommissie

01-02-2016

1

01-07-2020

drs. Yvonne Wilders RA

Financiën;
Voorzitter
auditcommissie

01-01-2011

2

01-07-2019

prof. dr. Frank Miedema

Wetenschappelijk
onderzoek;
Lid auditcommissie

11-04-2011

2

01-07-2019

Roek Lips

Communicatie
Lid remuneratie- en
voordrachtscommissie

29-06-2010

2

01-07-2018

Wiet de Bruijn

Politiek

15-10-2013

1

01-07-2018

Yolanda Weldring

Ontwikkelingssamenwerking

15-10-2013

1

01-07-2018

prof. dr. Henry de Vries

Nationale soa-bestrijding

01-07-2014

1

01-07-2018

drs. Cees ‘t Hart

Bedrijfsleven

01-07-2015

1

01-07-2019

Anna Zakowicz

Steun van (organisaties
van) mensen met hiv

21-10-2015

1

01-07-2020

Deskundigheidsbevordering
Vanuit ons kwaliteitsbeleid investeren we in het
lerend vermogen van de organisatie. Door een
aanbod voor deskundigheidsbevordering voor zijn
leden bevordert de raad onafhankelijk, vakkundig en
vernieuwend toezicht. Toezicht dat deze elementen
bevat, werkt stimulerend en levert daardoor een
positieve bijdrage aan goed bestuur en de duurzame
toekomst van de organisatie.
De leden van de raad van toezicht hebben
beschikking over de ‘Toolkit Toezicht Goede
Doelen’, een uitgave van het Nationaal Register
Commissarissen en Toezichthouders. Deze
toolkit is bedoeld voor toezichthouders
van fondsenwervende instellingen en
vermogensfondsen en bestaat uit checklists en
praktijkvoorbeelden uit de goede doelen sector.
De leden van de raad van toezicht kunnen ook
gebruik maken van het workshop-aanbod voor
toezichthouders van het Nationaal Register
Commissarissen en Toezichthouders. Eén lid
volgde in 2016 de ‘leergang board potentials’.
Vergoedingenbeleid
De leden van de raad van toezicht verrichten hun
werkzaamheden onbezoldigd met de mogelijkheid

van een redelijke vergoeding voor gemaakte kosten
en verrichte werkzaamheden. Daarnaast kunnen
leden volgens de CBF-Erkenning aanspraak maken
op niet-overmatige vacatiegelden. In het boekjaar
2016 werden geen onkosten gedeclareerd en
werden geen vacatiegelden uitgekeerd.

Hoofd- en nevenfuncties 2016
Femke Halsema is onafhankelijk auteur en
documentairemaker en heeft als nevenfuncties
voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland (qq bestuurslid VNO-NCW),
voorzitter raad van commissarissen Weekblad
Pers Groep, voorzitter bestuur Female
Economy / Zina Platform, bestuurslid Start
Foundation, lid raad van commissarissen
Independer, bestuurslid Fulbright Center,
bestuurslid IDFA.
Wiet de Bruijn is algemeen directeur van Veen
Bosch & Keuning Uitgeversgroep B.V. en heeft
als nevenfuncties: voorzitter Groep Algemene
Uitgevers (GAU) en bestuurslid Nederlands
Uitgevers Verbond (NUV).
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Cees ‘t Hart is President & CEO van Carlsberg
Group. Hij heeft als nevenfunctie: lid raad van
commissarissen KLM.

Yolanda Weldring is interim regiodirecteur
Oost Afrika voor Practical Action UK en interim
CEO Practical Action Kenya.

Roek Lips is zelfstandig consultant en heeft
als nevenfuncties: lid raad van toezicht
Centrum Internationale Kinderontvoering
(Centrum IKO), voorzitter Raad van Advies
Universiteit van Nederland, lid Raad van Advies
Theaterloods.

Yvonne Wilders is raad van bestuur van
Cordaan (vanaf 1-9-2016) en was (tot 1-9-2016)
lid van de raad van bestuur Spaarne Gasthuis.
Zij heeft als nevenfuncties: lid raad van
commissarissen van woningcorporatie
Eigen Haard, bestuurslid Stichting Apotheek
der Haarlemse Ziekenhuizen (tot 1-6-2016)
en voorzitter raad van commissarissen
Transpaarne (tot 1-6-2016).

Frank Miedema is vicevoorzitter raad van
bestuur en decaan van het Universitair Medisch
Centrum Utrecht en heeft als nevenfuncties:
secretaris Stichting Dondersfonds, bestuurslid
Talma Eijckman Stichting, lid raad van toezicht
Hubrecht Instituut, lid raad van toezicht UMC
Utrecht Exploitatie BV, lid raad van toezicht
De Utrecht Holdings en lid Stichting DTL.
Henry de Vries is hoogleraar huidinfecties
bij de Universiteit van Amsterdam en geeft
leiding aan de polikliniek voor huidinfecties
bij het AMC/Dermatologie. Daarnaast is
hij opleider van dermatologen bij de soapolikliniek van de GGD Amsterdam. Hij heeft
als nevenfuncties: lid Comité Vriendenfonds
van de AMC Kunstcollectie, vertegenwoordiger
namens Nederland bij International Union
against Sexually Transmitted Infections
(IUSTI) Europe, voorzitter multidisciplinaire
nationale werkgroep ‘Lepra in Nederland’,
Amsterdam, bestuurslid International Society
for STD Research (ISSTDR), voorzitter SKMS
multidisciplinary medical specialist committee
to develop a national STI guideline for
specialist care, Expert on the European Medical
Association (EMEA) board on HPV vaccine
registration, lid Gastmann-Wichersstichting
voor de leprabestrijding in Nederland, lid
Plenaire Visitatiecommissie Centra voor
seksuele gezondheid ingesteld door Centrum
voor Infectieziektebestrijding van het RIVM,
voorzitter domeingroep huidinfecties van de
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie
en Venereologie (richtlijnontwikkeling
dermatologen), lid commissie voor cervical
carcinoma van de Gezondheidsraad, lid
wetenschappelijke programmacommissie
Nederlandse Vereniging voor Experimentele
Dermatologie en bestuurslid Bethesda
Stichting.

92

Jaarverslag Aidsfonds 2016

Anna Zakowicz is Europe deputy Bureau
Chief en Director of Programmes van AIDS
Healthcare Foundation Bureau. Zij heeft als
nevenfuncties: lid bestuur Medicines Patent
Pool.

b. Raad van bestuur
De raad van bestuur bestuurt de stichting en
legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
Kerntaken zijn: het strategisch beleid, de algehele
coördinatie en de externe representatie. Ook
is de raad van bestuur verantwoordelijk voor
de inhoudelijke en financieel-administratieve
kwaliteitsbewaking en het personeelsbeleid.
Het MT
Het managementteam (MT), bestaande uit de raad
van bestuur en de managers, is verantwoordelijk
voor het sturen van de organisatie, zowel wat
betreft inhoud en processen als financiën. Het MT
vergadert hierover tweewekelijks. De besluiten
worden vastgelegd in verslagen en een besluitenlijst.
Door middel van de maandelijkse MT-flits op
intranet brengt het MT de organisatie op de hoogte
van de belangrijkste besprekingen en besluiten.
Samenstelling raad van bestuur
De raad van bestuur werd tot 1 juni gevormd door
Louise van Deth en Heleen Agterhuis. Louise van
Deth werd per 4 december 2015 benoemd tot
voorzitter raad van bestuur ad interim. Vanaf die
datum is zij verantwoordelijk voor het strategisch
beleid en de externe vertegenwoordiging. Heleen
Agterhuis werd per 5 januari 2016 benoemd als
lid raad van bestuur ad interim. Zij richtte zich
op de interne organisatie. Na een zorgvuldig
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besluitvormingsproces besloot de raad van toezicht
per 1 juni 2016 over te gaan op een eenhoofdige raad
van bestuur. Louise van Deth werd met ingang van
die datum benoemd tot enige bestuurder.
Evaluatie
De remuneratie- en voordrachtscommissie
evalueert en beoordeelt de raad van bestuur
jaarlijks. Dat gebeurt volgens het door de raad van
toezicht in 2010 vastgestelde systeem. De basis
voor dit gesprek is een zelfevaluatie over de gang
van zaken en de resultaten van de voorgaande
periode. Daarnaast maakt de commissie gebruik
van een 360°-evaluatie op basis van een beknopte
vragenlijst. De voorzitter van de commissie bericht
over de uitkomsten in de eerstvolgende bijeenkomst
van de raad. Vanwege de benoemingsprocedure
vond in 2016 geen evaluatie plaats.

Nevenfuncties 2016
De nevenfuncties van mevrouw Louise van
Deth zijn: voorzitter audit commissie FNV,
voorzitter Arts & Ex’s en Arts & Inspiration en
bestuurslid Funders Concerned about AIDS
(FCAA).
Mevrouw Heleen Agterhuis had geen
nevenfuncties.

Bezoldiging directie
De raad van toezicht heeft met behulp van het
ODRP-functiewaarderingssysteem, op advies van
Leeuwendaal, het bezoldigingsbeleid, de hoogte
van de directiebeloning en de hoogte van andere
bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid
wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie
was in mei 2016.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de
vaststelling van de beloning volgen we de ‘Regeling
beloning directeuren van goede doelen ten behoeve
van besturen en raden van toezicht’.
(zie www.goededoelennederland.nl)
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria
een maximumnorm voor het jaarinkomen.
De weging van de situatie vond plaats door de raad
van toezicht bij de overgang van een tweehoofdige
naar een eenhoofdige raad van bestuur per 1 juni
2016. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score
van 465 punten met een maximaal jaarinkomen van
€ 129.559 (1 FTE/12 mnd.).

De voor de toetsing, aan het geldende maximum,
relevante werkelijke jaarinkomen van de directie
bedroeg voor Louise van Deth (1 FTE/12 mnd.)
€ 107.209. Deze beloning bleef onder het geldende
maximum.
De totale bezoldiging, dus inclusief sociale
verzekerings- en pensioenlasten, bleef onder
het daarvoor geldende maximum van deze
regeling. De belaste vergoedingen/bijtellingen,
de werkgeversbijdrage pensioen en de overige
beloningen op termijn, stonden bovendien in een
redelijke verhouding tot het jaarinkomen.
In 2016 werd in verband met het vertrek van een
van de twee directeuren, een interim-directeur
aangesteld (0,89 FTE, 5 maanden). De betaalde
vergoeding van € 94.683 inclusief btw, is
marktconform voor interim-directieleden en wij
voldeden aan de voorwaarden die met betrekking
tot de inzet van een interim-directeur (niet in
loondienst) in de regeling zijn opgenomen.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging
wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting
op de staat van baten en lasten.

c. Ondernemingsraad
OR-verkiezingen
In mei 2016 vonden verkiezingen voor een nieuwe
ondernemingsraad (OR) plaats. Uit twaalf
kandidaten werden zeven nieuwe leden gekozen:
Marein de Jong (voorzitter), Nienke Westerhof
(secretaris), Michaël Kensenhuis, Sjoerd van Elsen,
Haitske van Asten, Mark Coutinho en Eva Roos.
OR-visie
De nieuwe OR is begonnen met het ontwikkelen van
een visie en het vaststellen van de prioriteiten voor
de komende periode. In de visie zijn de volgende
kernwaarden gedefinieerd: rechtvaardigheid,
integriteit, doelmatigheid, openheid, uniformiteit.
Daarnaast zijn de volgende speerpunten
vastgesteld: strategisch personeelsbeleid,
diversiteit, veiligheid dienstreizen, huisvesting
en de veranderingen op de afdeling marketing.
Resultaten en activiteiten
Merkintegratie Aids Fonds en STOP AIDS NOW!
De raad van bestuur heeft de OR om advies
gevraagd betreffende het voornemen om de
twee merken Aids Fonds en STOP AIDS NOW!
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te integreren. We hebben hierop positief
geadviseerd. De raad van bestuur gaf in gesprek
met de OR aan dat de marketingstrategie en
merkintegratie/implementatie beperkte gevolgen
heeft voor de medewerkers. Functies veranderen
niet dusdanig dat medewerkers andere kwaliteiten
nodig hebben om hun functie uit te voeren. De
personele gevolgen van dit traject blijven beperkt
tot één opgeheven functie, die van brandmanager.
De OR vond het wel belangrijk dat eventuele verdere
gevolgen van de integratie op functieniveau, voor
alle werknemers inzichtelijk is. Inclusief eventueel
wijzigende taken en verantwoordelijkheden.
Daarbij wees de OR op het voortdurende belang
van evaluatie van dergelijke grote trajecten.
Wij adviseerden deze component met expliciet
meetbare doelen op te nemen in de strategie.
Tenslotte onderstreepte de OR het belang van
duidelijkheid en stabiliteit voor de betrokken
medewerkers van Marketing & Communicatie.
De OR blijft dit dossier volgen.
Versterking organisatie n.a.v. de overgang naar een
eenhoofdige raad van bestuur
De raad van bestuur vroeg de OR om advies over:
1. het aanstellen van een manager algemene
zaken en bijzondere projecten en MT-lid;
2. het aanstellen van twee nieuwe medewerkers
bij Personeelszaken: een adviseur en een
administratief medewerker.

Soa Aids Nederland structuur/bezuinigingen
De raad van bestuur werkt aan een aangescherpt
plan van aanpak om de aangekondigde bezuiniging
van 10% van het budget, in 2018 te kunnen
opvangen. De OR kijkt hierin zeer kritisch mee.
Eén van de genomen maatregelen is het
(gedeeltelijk) werken in team-overstijgende
projectteams. De OR vindt dit een goede
ontwikkeling. Wel vinden zij het belangrijk dat
het personeel goed begeleid wordt, zodat ieders
capaciteiten optimaal benut worden.
Diversiteitsbeleid
De raad van bestuur en raad van toezicht streven
ernaar een diverse organisatie te zijn, hetgeen
nu al het geval is: divers in kwaliteiten, kennis,
vaardigheden, leeftijd, gedrag, cultuur, man-vrouw,
hetero-homo, etnische herkomst, mensen met
een arbeidsbeperking en nationaal-internationaal.
De OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen.
Uiteindelijk heeft de OR besloten om niet in
te stemmen met het nieuwe beleid. In het
voorgenomen besluit is een quotum vastgesteld
om een bepaald percentage mensen met een
niet-Nederlandse en niet-westerse achtergrond
in het personeel te hebben. Hoewel de OR het
streven naar een diverse organisatie onderstreept,
vindt het een quotum niet het juiste middel om
hiertoe te komen.

De OR adviseerde positief en is blij met deze
ontwikkelingen. We zien het belang en de essentie
van het versterken van het management na het
overgaan naar een eenhoofdige raad van bestuur.
Bovendien pleit de OR al langer voor versterking
op HRM-gebied. We zijn dan ook blij dat dit nu
gerealiseerd wordt. De OR had zitting in beide
sollicitatiecommissies. We hopen dat deze
aanpassingen leiden tot de beoogde succesvolle
verdere ontwikkeling van de organisatie en het
MT en de implementatie van het strategisch
personeelsbeleid.
Profiel en benoeming raad van bestuur
De OR bracht ook positief advies uit over het
voorgenomen besluit om de organisatie in te richten
met één algemeen directeur-bestuurder. Vervolgens
nam de OR deel in de plaatsingscommissie voor
deze algemeen directeur-bestuurder.
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3. Personeel en
organisatie
a. Personeelssamenstelling
In 2016 waren gemiddeld 148 medewerkers
(2015: 141) in dienst bij de organisatie. Omgerekend
naar een volledig dienstverband was dit 118 fte
(2015: 118,5). 70 procent van alle medewerkers was
vrouw (2015: 69,5 procent), 30 procent was man.
28 procent had een volledig dienstverband van
36 uur per week (2015: 24 procent) en 72 procent
werkte in deeltijd. De gemiddelde duur van
het dienstverband was 7,5 jaar (2015: 7,5).
De gemiddelde leeftijd 44 (2015: 43,1). Er kwamen
21 medewerkers nieuw in dienst (2015: 32) en
van 15 medewerkers (2015: 15) eindigde het
dienstverband. 14 medewerkers stroomde door
naar een andere of gewijzigde functie (2015: 12).

b. Arbeidsvoorwaarden
De stichting volgt de salarisschalen van de
rijksoverheid. Per 1 januari 2016 werden de salarissen
van rijksambtenaren verhoogd met 3 procent.
Deze verhoging is gevolgd.
Onze arbeidsvoorwaardenregeling is afgeleid van
de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en
Jeugdgezondheidszorg (CAO VVT). In 2016 wijzigde
deze CAO (looptijd 1 april 2016 t/m 31 maart 2018).
Indien van toepassing volgen we deze wijzigingen,
na overleg met de ondernemingsraad.
Voor opleidingen en trainingen is een budget
beschikbaar van 2 procent (voorheen 1,7 procent)
van de loonsom. Dit budget is besteed aan
individuele- en collectieve opleidingen, training en
coaching. Medewerkers die naar het buitenland
reizen volgen een veiligheidstraining.

c. Vertrouwenspersoon
Voor situaties waarin een medewerker iets
niet met een collega, een leidinggevende of
met personeelszaken kan of wil bespreken, is
er de mogelijkheid een afspraak te maken met

de externe vertrouwenspersoon. Gesprekken
met de vertrouwenspersoon vinden buiten de
organisatie, op neutraal terrein, plaats. Er is geen
inhoudelijke terugkoppeling naar de organisatie.
De vertrouwenspersoon is in 2016 drie keer
geraadpleegd (in 2015 was dit één keer).

d. Vrijwilligers
Aidsfonds vindt het geweldig dat er vrijwilligers
zijn die hun tijd investeren in onze doelen. Zij zetten
zich in tijdens campagnes, bij ons op kantoor
of tijdens acties en evenementen. Sommigen
organiseren zelf acties om aandacht te vragen voor
de aidsbestrijding en zamelen geld in. Afgelopen
jaar waren er vrijwilligers betrokken bij onder
andere de bootcollectes tijdens de canal parade
en op een aantal zomerfestivals. Op Wereld Aids
Dag collecteerde een grote groep Begging Babes
tijdens het jaarlijkse Lovedance. En de casts van
verschillende theaterproducties collecteerde in
de periode rond Wereld Aids Dag na afloop van
hun voorstellingen. In totaal zetten in 2016 zo’n
honderdvijfentwintig vrijwilligers zich in.

e. Kwaliteit en leren
Onze organisatie is ISO 9001-gecertificeerd
en voldoet hiermee aan de internationale
kwaliteitsnorm met de sectorspecifieke
toepassing van ISO 9001 die branchevereniging
Partos heeft ontwikkeld. De nieuwe ISO-norm
besteedt meer aandacht aan actuele thema’s zoals
contextanalyse, managen van kansen en risico’s,
toepassing van relevante wet- en regelgeving en
kennismanagement.
In mei 2016 vond de jaarlijkse interne auditronde
plaats, in, in juni voerde onze certificeerder Lloyds
een periodieke tussentijdse audit uit. Hierbij zijn
geen afwijkingen geconstateerd. Onze organisatie
wordt in 2017 tegen de nieuwe normeisen
gecertificeerd.
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Begin 2016 is onze organisatie een traject
gestart om slimmer gebruik te maken van data.
1. Ter ondersteuning van geïnformeerde
beleidskeuzes.
2. Voor gerichte monitoring van de impact
van ons werk.
3. Voor het beter bereiken en bedienen van
onze doelgroepen.

Binnen dit traject is het ZOOM open data platform
ontwikkeld. In 2017 implementeren we dit binnen
en buiten onze organisatie, in samenwerking met
relevante stakeholders.
We blijven actief investeren in het lerend
vermogen van onze organisatie. Dit doen we door
het doorlopend stimuleren van uitwisseling van
relevante kennis en ervaringen tussen medewerkers
en met externen. Geleerde lessen uit het verleden
worden geïntegreerd in ons dagelijks werk om
zo bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en
impactvergroting van ons werk. Als lerende
organisatie streven we ernaar bekwaam te zijn
én te blijven. Dit stelt ons in staat om ons werk
permanent te verbeteren en te innoveren, nu en
in de toekomst.

f. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
Het maatschappelijk ondernemerschap van de
organisatie richt zich op de aandachtsgebieden
“Minimaliseren milieubelasting door ons gebouw,
vervoer en organisatieprocessen”, “Kiezen voor
partners en leveranciers die op verantwoorde wijze
met mens en milieu omgaan” en “Zorgdragen voor
het welzijn van onze werknemers.”
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4. Risicomanagement
Geen enkele organisatie werkt zonder risico’s.
Om de risico’s dat wij onze doelstellingen niet halen
zo veel mogelijk te beperken doen wij het volgende:
Onze inkomsten
We lopen voortdurend het risico dat we minder
inkomsten krijgen dan we hadden voorzien of
dat we deze later kregen. Zo werd in 2016 een
bedrag van meer dan 3 miljoen euro verwacht van
UNAIDS, die pas in 2017 werd ontvangen. Voor 2017
is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of beperkende
voorwaarden die door de regering Trump zijn
ingevoerd van toepassing zullen zijn op het geld dat
wij van de Amerikaanse overheid ontvangen. Deze
ontwikkelingen worden scherp gemonitord en wij
maken pas geld over naar partners op het moment
dat het geld door ons van donoren ontvangen
is. Tevens onderzoeken we voortdurend nieuwe
mogelijkheden om onze projecten anders op te
zetten en te financieren.
Onze medewerkers
Naast geld zijn onze medewerkers het kapitaal van
de organisatie. We zetten in op een goede matching
tussen taken en talenten, zodat onze medewerkers
optimaal tot hun recht komen en kunnen doen waar
ze goed in zijn en plezier in hebben. We investeren
in opleiding en ontwikkeling en besteden veel
aandacht aan gezond aan het werk zijn en blijven.
Onze strategie
Met ‘Setting Milestones’ hebben we vastgesteld
hoe we onze doelstellingen willen bereiken. We
bekijken voortdurend of er nieuwe ontwikkelingen
zijn die een heroverweging van onze strategie
nodig maken. Daarnaast beoordelen we met
wetenschappelijk en evaluatieonderzoek of onze
strategie juist wordt uitgevoerd en het gewenste
effect heeft.
Soa Aids Nederland
In de in 2015 gehouden externe consultatie is
positieve waardering uitgesproken over ons als
hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van
soa’s en hiv, over onze innovatieve communicatieen interventiestrategieën, onze toegang tot
specifieke doelgroepen, ons grote netwerk en onze

lobbycapaciteit. Tegelijkertijd vroegen deze
stakeholders om méér samenhang in onze
aanpak in het veld en om impact. Dat hebben we
gerealiseerd door intern via een aantal programmaoverstijgende samenwerkingsdomeinen (SWD)
te gaan werken en ons meer te richten op twee
belangrijke thema’s in hiv- en soa-preventie:
e-health en lage sociaaleconomische status. Met
de GGD’en is een jaaragenda opgesteld inclusief
regiobezoeken met workshops en
themabijeenkomsten op maat.
In 2016 hebben we de programma-overstijgende
samenwerkingsdomeinen (SWD) vertaald in
projectplannen en zijn alle medewerkers getraind in
projectmatig werken. Juist omdat SWD bemenst
worden door medewerkers uit verschillende
teams en niet vallen onder de directe leiding van
een programmaleider maar van een projectleider.
We hebben vervolgens zelf een verkenning
uitgevoerd onder GGD’en om ons aanbod beter
te laten aansluiten op hun wensen en zodoende
meer maatwerk te leveren in onze ondersteuning.
Daarnaast hebben we ons intern gebogen over
de vraag hoe wij de impact van ons werk kunnen
vergroten.
Onze partners
De organisaties die wij subsidiëren, selecteren we
zorgvuldig. Toch zijn dat soms nog geen volwassen
of sterke organisaties, en dat maakt het werken
met hen risicovol. Met onze jarenlange ervaring op
het gebied van subsidieverstrekking hebben we
veel kennis en ervaring in huis om mismanagement
en fraude zo vroeg mogelijk te signaleren en
aan te pakken. In nauwe samenwerking met de
betreffende partner schakelen we een onafhankelijk
accountant in, zodat we kunnen vaststellen
of er daadwerkelijk sprake is van fraude of
mismanagement.
Soms blijkt de financiële administratie wel te
kloppen, maar is de capaciteit van de organisatie
op financieel gebied heel zwak en is het gebruikte
financiële systeem niet voldoende geschikt. We
helpen deze organisaties dan bij het verbeteren
van hun financiële administratie.
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In gevallen waar daadwerkelijk sprake is van fraude
of mismanagement bij de organisatie die we
subsidiëren, dan kunnen we het geld dat hierdoor
kwijtraakt terugvorderen en doen we indien
relevant aangifte. Ook in 2016 werd helaas bij enkele
partners vastgesteld dat niet het gehele bedrag
volledig kon worden verantwoord.
Onze doelgroepen
We werken veel met groepen die kwetsbaar zijn en
gevaar lopen, zoals homomannen in landen waar
homoseksualiteit een misdaad is, of sekswerkers die
in veel landen strafbaar zijn. Dat betekent dat we de
identiteit van onze doelgroepen en partners moeten
beschermen. Tegelijkertijd willen we transparant
zijn. Dat is een moeilijk evenwicht. Vanaf 2016
publiceren we al onze activiteiten volgens de
IATI-standaard op internet. Om kwetsbare mensen
te beschermen, werken we met richtlijnen die
bepalen welke informatie wel en niet openbaar
mag worden.
Onze organisatie
Wij zijn ISO 9001-gecertificeerd en werken
volgens intern afgesproken ISO-procedures
om de kwaliteit van ons werk te waarborgen
en risico’s te ondervangen.
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5. Verantwoordingsverklaring
2016
De raad van bestuur en de raad van toezicht van
de Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! –
Soa Aids Nederland leggen in deze
verantwoordingsverklaring vast op welke wijze
zij collectief en individueel invulling geven aan:
- de functiescheiding tussen uitvoeren,
besturen en toezicht houden;
- het continu verbeteren van effectiviteit
en doelmatigheid bij het realiseren van
de doelstelling;
- het optimaliseren van de relaties met
belanghebbenden.
De organisatie is als goed doel erkend door het
CBF en voldoet aan alle eisen van de gedragscode
van de Samenwerkende Brancheorganisaties
Filantropie. Daarnaast bezitten we het
ISO 9001-Partos certificaat.
Scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht
In het hoofdstuk ‘Bestuur en Toezicht’ is beschreven
hoe door de bestuurlijke inrichting uitvoering,
bestuur en toezicht van elkaar zijn gescheiden en op
welke wijze raad van toezicht, raad van bestuur en
ondernemingsraad invulling aan hun taken geven.
Effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen
De stichting werkt altijd met strategische
meerjarenbeleidsplannen. Op dit moment is dat
‘Setting Milestones, Strategy 2014-2017’. Hierin
wordt vastgelegd voor welk doel de middelen uit
de fondsenwerving zijn bedoeld, hoeveel geld per
doel nodig is en in welke vorm de middelen zullen
worden ingezet.
Jaarlijks wordt er een werkplan met begroting
opgesteld, waarin de beoogde resultaten per
beleidsonderdeel en per project zijn vastgelegd.
De organisatie legt het kostenpercentage eigen
fondsenwerving en voor beheer en administratie
vast. De realisatie wordt in beeld gebracht in
de kwartaalrapportages, jaarrapportages en
uiteindelijke gepubliceerd in het jaarverslag.
Het primaire doel van de organisatie is om de
doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren en
daarvoor de verworven middelen te besteden.

Uiteraard is het noodzakelijk om een reserve op
te bouwen die de continuïteit van de organisatie
waarborgt, conform de Richtlijn Reserves
Goede Doelen van Goede Doelen Nederland.
De organisatie beheert haar gelden op een nietrisicovolle wijze en heeft de risico’s gespreid.
De organisatie werkt continu aan een optimale
besteding van middelen, zodat effectief en
doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de
doelstelling. Een projectmanagementsysteem zorgt
voor systematische monitoring en evaluatie. Er is
een management informatiesysteem met kwartaalen jaarrapportages. In 2016 hebben we IATI
(International Aid Transparency Initiative) ingevoerd.
Hiermee is informatie nog makkelijker toegankelijk,
begrijpelijk en bruikbaar geworden.
De organisatie beschikt over een risicoanalyse,
waarbij is vastgesteld dat de voor de continuïteit
van de organisatie gereserveerde middelen
(continuïteitsreserve en overige reserve)
ruimschoots voldoende zijn. De organisatie is
blijvend alert op risico’s om adequaat te kunnen
reageren. Daarnaast worden risicoanalyses
gemaakt voor alle subsidierelaties.
Omgang met belanghebbenden
De organisatie streeft naar optimale relaties
met belanghebbenden Hierbij richt zij op de
informatieverschaffing en verwerking van wensen,
vragen en klachten. We hechten grote waarde aan
transparantie en proberen met voorbeeldprojecten
een helder beeld te geven van de bestedingen. Voor
degenen die een gedetailleerde verantwoording
willen, is het jaarverslag gratis beschikbaar.
De omgang met belanghebbenden hebben
we structureel geregeld door middel van het
belanghebbendenbeleid en de mogelijkheid om
ideeën, opmerkingen en wensen kenbaar te
maken. Daarnaast is er een klachtenregeling en de
mogelijkheid via de website, sociale media, telefonisch
of per e-mail vragen te stellen. Uiteraard worden
belanghebbenden via de website geïnformeerd over
het jaarlijkse werkplan en over de bestedingen door
middel van het jaaroverzicht en het jaarverslag.
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De stichting werkt volgens de gedragscodes
van het Genootschap voor Fondsenwervers, de
Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA),
de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen
en is lid van de vereniging Samenwerkende
Gezondheidsfondsen (SGF) en van de vereniging
Partos. De stichting bezit het gouden label van
de DDMA Privacy Waarborg (Dutch Dialogue
Marketing Association), waarmee we de zekerheid
kunnen geven dat onze marketing voldoet aan de
geldende privacyregels. De organisaties die de
Waarborg voeren worden jaarlijks gecontroleerd
op naleving van de wetgeving en zelfregulering.
De organisatie werkt permanent aan privacy en
dataveiligheid. In 2016 is gestart de organisatie
klaar te maken voor de Europese privacywetgeving
die in 2018 van kracht wordt. De inventarisatie
en classificatie van de persoonsgegevens
waarmee wordt gewerkt is vrijwel afgerond. De
beveiligingsmaatregelen bestaan uit technische
beveiliging, systeeminrichting en interne processen,
en gebruikersbewustzijn en cultuur.
De organisatie heeft een vrijwilligersbeleid, waarbij
de rechten en plichten van collectanten en andere
vrijwilligers duidelijk zijn beschreven in een brochure
en in een vrijwilligersovereenkomst worden
vastgelegd.
De Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! –
Soa Aids Nederland onderschrijft het principe
van volledige betrokkenheid van mensen met hiv
bij beleidsvorming en uitvoering op alle niveaus,
het zogenaamde het MIPA-principe (Meaningful
involvement of people living with HIV). Er is een
statutair geborgde zetel in de raad van toezicht voor
een persoon die steun heeft van organisaties en
netwerken van mensen met hiv. Medewerkers met
hiv worden bewust betrokken bij het ontwikkelen van
programma’s en activiteiten met betrekking tot leven
met hiv en de bestrijding van hiv en andere soa’s.
Jaarlijks organiseren Aidsfonds en Soa Aids Nederland
in nauwe samenwerking met de belangrijkste
samenwerkingspartners en professionals het
Nationaal Congres Soa * Hiv * Seks. Door het
interactieve karakter biedt dit congres niet alleen
een podium voor het uitwisselen van kennis en
ervaringen, maar is bij uitstek ook de gelegenheid
waar het publieke debat tussen belanghebbenden
over belangrijke thema’s in de aidsbestrijding
plaatsvindt.
Onze organisatie hecht waarde aan sponsoring van
onze producten en activiteiten. Niet alleen kunnen

100

Jaarverslag Aidsfonds 2016

met extra middelen ook extra inspanningen worden
geleverd, maar wordt hierdoor het bedrijfsleven
nauwer bij de strijd tegen hiv en soa betrokken. De
organisatie stelt zich op het standpunt dat sponsors
geen inhoudelijke invloed kunnen uitoefenen en
legt dit ook vast als ontbindende voorwaarde in de
sponsorcontracten. De organisatie heeft Corporate
Partnership Guidelines die gelden voor alle vormen
van samenwerking met het bedrijfsleven. Deze zijn
op onze websites geplaatst.
Integriteitsbeleid
In 2009 gaf de raad van bestuur, na advies van
de ondernemingsraad, zijn goedkeuring aan het
‘Integriteitsbeleid, Gedragscodes en Procedures
voor goed werkgever- en werknemerschap.’ Dit beleid
bevat naast een aantal preventieve en correctieve
gedragsregels, waaronder de klokkenluidersregeling,
ook de procedures voor het inschakelen van de
interne of externe vertrouwenspersoon en de
klachtenregeling voor medewerkers. De organisatie
beschikt daarnaast over een antifraude- en
corruptiebeleid ‘Policy on fraud, corruption and
mismanagement’ dat betrekking heeft op onze
externe relaties. Dit is op onze websites geplaatst.
Medewerkers zullen trainingen volgen om effectief
gebruik te maken van deze instrumenten.
Verantwoording
De stichting legt jaarlijks verantwoording af door
middel van een jaarverslag volgens de Richtlijn
Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen
(Richtlijn 650) van de Raad voor Jaarverslaggeving.
De Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! –
Soa Aids Nederland is erkend als goed doel door
het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
Dit betekent dat de stichting door het Centraal
Bureau Fondsenwerving positief is beoordeeld op
de onderdelen bestuur, beleid, fondsenwerving,
bestedingen en verslaglegging. Ook het doorlopend
verbeteren van effectiviteit en efficiëntie van
de bestedingen en het optimaliseren van de
omgang met vrijwilligers wordt onderdeel van de
toetsing. Het geeft tevens aan dat de stichting
binnen de norm van 25 procent voor de eigen
fondsenwerving blijft. De hertoetsing in 2016 leidde
evenals voorheen tot een positief oordeel zonder
opmerkingen of afwijkingen.
De organisatie hecht er waarde aan om ook in
breder historisch perspectief verantwoording aan
de samenleving te kunnen afleggen. De organisatie
heeft met het Nationaal Archief een overeenkomst
afgesloten tot overbrenging en bewaring en de
archieven.
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Klachten, beroep en bezwaar
De stichting beschikt over een algemene
klachtenprocedure. Voor het Aids Fonds is
er daarnaast nog een beroepsprocedure met
betrekking tot de subsidieverlening en een
bezwaarprocedure voor individuele hulpverlening.
De secretaris van de raad van bestuur fungeert
als klachtencoördinator en is secretaris van de
beroepscommissie.
Klachtenprocedure
De klachtenprocedure is een krachtig instrument
in het kwaliteitssysteem van de organisatie.
De drempel is bewust laag gehouden, zodat
belanghebbenden op eenvoudige wijze – telefonisch,
via internet, per email of brief – hun klachten
kunnen uiten. Klachten komen in het algemeen
binnen bij de coördinator van het contactcentrum
donateurs en de klachtencoördinator. In principe
wordt de klacht opgelost waar deze is ontstaan,
maar afhankelijk van de aard van de klacht wordt
bepaald of afhandeling door het contactcentrum
donateurs geschiedt met of zonder terugkoppeling
naar de raad van bestuur of dat afhandeling via
de raad van bestuur verloopt. In alle gevallen waar
sprake is van donateurs en/of fondsenwervende
activiteiten zorgt het contactcentrum donateurs
voor een aantekening in het registratiesysteem.
Met dit registratiesysteem worden de
klachten geanalyseerd en in de gedetailleerde
kwartaalrapportages gerapporteerd.
Contactcentrum donateurs
Vrijwel alle klachten hangen samen met
fondsenwervende activiteiten en door middel van
regulier overleg worden de bevindingen tussen het
contactcentrum donateurs en de fondsenwervers
afgestemd. De klachtencoördinator houdt het
klachtenregister voor de overige klachten bij.
Elk kwartaal worden de klachtenrapportages,
inclusief een analyse door het contactcentrum
donateurs, opgesteld ten behoeve van de
uitvoerenden. Elk halfjaar rapporteert de
klachtencoördinator aan de raad van bestuur
met afschrift aan het managementteam. In
deze rapportage zijn tevens de analyses van de
coördinator van het contactcentrum donateurs

opgenomen. De medewerkers zijn doordrongen
van het belang van het registreren van klachten.
Klachten worden door ons meegenomen in het
vormgeven van vervolgacties, waarbij we de wens
van de donateur als uitgangspunt nemen.
Ten aanzien van de fondsenwerving worden de
meeste klachten veroorzaakt door de wervingswijze
(54 procent). Door permanent te sturen op de
wervingsbureaus zijn de klachten over foute
informatie door de werver gedaald naar 11 procent.
(2015: 33 procent) en de onjuiste verwerking van
machtigingen naar 5 procent (2015: 23 procent).
In 2016 daalde het aantal klachten omdat men het
niet eens was met onze actie naar 11 procent (2015:
14 procent).
Klachtencoördinator
Door de klachtencoördinator werden geen klachten
ontvangen. Tevens worden na een klacht van
structurele aard de aanbevelingen ter verbetering
van de werkwijze gedaan. De implementatie van de
aanbevelingen wordt conform ISO-9001-Partos na
een jaar geëvalueerd.
Bezwaarschriften Individuele Hulpverlening
Het Aidsfonds kent een bezwaarprocedure met
betrekking tot besluiten over aanvragen in het
kader van individuele hulpverlening. De raad van
bestuur kreeg in 2016 vier bezwaarschriften op
een besluit over een aanvraag voor individuele hulp
(thans Individuele Financiële Bijdrage(n)). Twee
bezwaarschriften werden gegrond verklaard en
twee ongegrond.
Beroep
Het Aidsfonds kent een beroepsprocedure met
betrekking tot bestuursbesluiten over subsidies
en een onafhankelijke beroepscommissie. De
beroepscommissie behandelt de beroepschriften en
ook eventuele ingetrokken beroepschriften worden
achteraf ter toetsing voorgelegd. In 2016 werd één
beroepschrift ontvangen. Indieners worden altijd in
de gelegenheid gesteld hun beroep met de raad van
bestuur te bespreken, alvorens het in behandeling
wordt genomen. Het beroepschrift werd na het
gesprek in getrokken.

Beroepscommissie

Aantreden

Termijn

Einde termijn

mr. drs. Peter Geerlings, voorzitter

11-09-2014

1

01-09-2017

mw. mr. Hester Uhlenbroek

01-09-2012

2

01-09-2018

dr. Stefaan van der Borght

01-09-2012

2

01-09-2018

drs. Martin van Oostrom, secretaris
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Evaluatie structurele aanpassingen
Klachten, bezwaren en beroepen die leiden tot een
structurele aanpassing van de werkwijze worden
in het daarop volgende jaar geëvalueerd. Vorig jaar
werden structurele wijzigingen doorgevoerd naar
aanleiding van een gegronde klacht in 2013 over het
beheer van informatiestromen. De evaluatie hiervan
wordt begin 2017 verwacht.
Deze verantwoordingsverklaring is vastgesteld op
18 april 2017

Louise van Deth
voorzitter raad van bestuur

Femke Halsema
voorzitter raad van toezicht
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6. Statutaire en
overige gegevens
Aidsfonds is een stichting, ook bekend als
Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! –
Soa Aids Nederland en heeft haar zetel in de
gemeente Amsterdam. De stichting werkt
vanuit één gedeelde visie, missie en strategie
en draagt dit uit via de merken Aidsfonds en
Soa Aids Nederland.
Statutaire doelstelling
De stichting heeft als statutaire doelstellingen:
- het stimuleren en vergroten van de omvang
en de kwaliteit van de Nederlandse bijdrage
aan 1. de nationale en de internationale
strijd tegen hiv/aids en andere soa’s en 2. de
ondersteuning en zorg voor mensen die leven
met hiv/aids of een andere soa;
- het voortzetten en verder ontwikkelen van de
doelstellingen van de stichtingen waaruit de
stichting is voortgekomen:
Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland,
Stichting STOP AIDS NOW! en de
Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! –
Soa Aids Nederland (voorheen
Stichting Werkmaatschappij Soa Aids);
- en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting probeert haar doel onder meer te
verwezenlijken door:
- pleitbezorging: verder ontwikkelen en
stimuleren van de uitvoering van het nationaal
en internationaal aids- en soabeleid;
- fondsenwerving: ontwikkelen en uitvoeren
van fondsenwervende activiteiten ter
financiering van concrete activiteiten op het
terrein van de nationale en internationale
strijd tegen hiv/aids en andere soa’s;
- fondsenbesteding: financiële steun
verlenen aan activiteiten van organisaties
op het terrein van de aan hiv/aids en/of soa
gerelateerde zorg, preventie en onderzoek;

- voorlichting: bevorderen van de betrokkenheid
van de Nederlandse samenleving bij
mensen met hiv/aids en andere seksuele
overdraagbare aandoeningen en het beleid
terzake daarvan, door middel van bijvoorbeeld
scholing, advisering en het organiseren van
bijeenkomsten;
- uitvoering: ontwikkelen en uitvoeren van
programma’s gericht op het publiek, of
specifieke groepen daarbinnen, professionals
en overheden.
Missie
Wij hebben een missie: het einde van aids in een
wereld waarin iedereen die is geraakt door hiv
en/of andere soa’s, toegang krijgt tot preventie,
behandeling, verzorging en ondersteuning. Onze
missie komt voort uit de doelstellingen van de
stichting. De doelstellingen worden uitgewerkt
in opeenvolgende strategische meerjarenplannen.
Deze periode is het meerjarenplan Setting
Milestones 2014-2017 richtinggevend voor onze
werkzaamheden.
In het kader van deze aan onszelf gestelde opdracht
werken we samen met overheidsinstellingen
en natuurlijke of rechtspersonen in binnen- en
buitenland.
Inschrijving Kamer van Koophandel
Aidsfonds is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder
nummer 41207989.
Rangschikking Successiewet 1956
Aidsfonds is door de Inspecteur van de
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals bedoeld
in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956
(RSIN 008649273).
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Strategische doelstelling: meer testen
Hiv Transmissie en Eliminatie H-Team studie
Start Datum

28-02-14

Partners

AIGHD

Eind Datum

31-12-16

Gefinancierd door

Donateurs,
AmsterdamDiner
Foundation

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

1.186.200

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

421.760

Ruim een derde van de nieuwe hiv-infecties per jaar vindt plaats in Amsterdam en ondanks de toename van het
aantal verrichtte hiv-testen is de hiv-epidemie in Amsterdam niet onder controle. Het jaarlijkse aantal nieuwe
hiv-infecties in Amsterdam onder migranten en mannen die seks hebben met mannen neemt niet af en bovendien
komen zij er vaak pas in hun laat stadium achter dat ze hiv hebben, wat het succes van hun behandeling verkleint.
Een samenwerkingsverband bestaande uit alle relevante organisaties betrokken bij hiv-preventie en -zorg in
Amsterdam (Soa Aids Nederland, het Amsterdam Institute for Global Health (AIGHD), Stichting Hiv-monitoring
(SHM), GGD Amsterdam, Hiv Vereniging Nederland, Aids Healthcare Foundation en Amsterdamse huisartsen)
wil het aantal nieuwe hiv-infecties onder migranten en mannen die seks hebben met mannen verminderen en
ervoor zorgen dat de gezondheidsprognose van PLHIV verbetert. Tegelijkertijd moet het eerder starten met de
behandeling door PLHIV zorgen voor minder nieuwe infecties. In het H-team, zoals het samenwerkingsverband heet,
worden alle facetten van de aidsbestrijding op stadsniveau aan elkaar gekoppeld. Door onderzoek te doen naar de
effectiviteit van de nieuwste vormen van preventie en behandeling, moet de hiv-epidemie in Amsterdam worden
teruggedrongen. Als het project succesvol is, kan eenzelfde strategie mogelijk nationaal en internationaal worden
toegepast. Amsterdam is de eerste Europese stad waar een dergelijk project wordt gestart.

ADHERO - Therapietrouw vergroten bij migranten
Start Datum

31-12-15

Partners

HVN

Eind Datum

30-06-18

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

350.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

160.000

Mensen uit etnische minderheidsbevolkingsgroepen (EM) testen later, komen later in zorg en zijn minder compliant.
Uit eerder onderzoek (ROAD) bleek dat begeleiding door peers effectief is in het in zorg houden van EM met
hiv. Een effectieve ondersteuningsstructuur van peers uit de eigen gemeenschap kan barrières slechten, die
testgedrag van niet-gediagnosticeerde hinderen, en vervolgens het in zorg komen en blijven vergemakkelijken.
In dit peer-project gaan we EM met hiv in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ondersteunen met getrainde
peers. Door de unieke en nieuwe aanpak van het structureel koppelen van bestaande en bewezen effectieve
peer-to-peer informele zorginterventies met de formele zorg kunnen EM de benodigde zorg blijven krijgen. Met
kwalitatief antropologisch onderzoek zullen de barrières en wensen in kaart worden gebracht onder een groep
EM met een hoge hiv-incidentie, de Surinaamse Nederlanders. Op basis van dit onderzoek worden bestaande
test-interventies aangepast. Peers kunnen vervolgens helpen bij het stimuleren van testbereidheid waarmee we
het aantal late presenters terugdringen. Bij recent gediagnosticeerden zorgt contact met een peer met hiv voor
het versnellen van het acceptatieproces. Dit zal de toegang tot de formele zorg en therapietrouw ondersteunen.
Uiteindelijk doel is om empowerment via peer-to-peer contacten te bewerkstelligen. Capaciteitsopbouw bij
bestaande zelfhulporganisaties door een ‘carrière’ voor peers in opvolgende rollen waarborgt voortbestaan. Het
huidige consortium bestaat uit: Hiv Vereniging Nederland, Soa Aids Nederland, Stichting ShivA, Stichting Mara,
AMC / AIGHD, Erasmus MC, GGD Amsterdam, GGD Rotterdam Rijnmond Sekshag. Voor het project zal verder
nog samenwerking worden gezocht met: GGD Den Haagen de hiv behandelcentra in den Haag. En zo mogelijk Aids
Healthcare Foundation-Checkpoint.
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PRO-TEST: pro-actief hiv testen
Start Datum

31-07-13

Partners

AMC huisartsgeneeskunde i.s.m.
Infectieziekten AMC-UVA

Eind Datum

31-10-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

Land

Nederland

250.000

Naar schatting 24% van de PLHIV in Nederland weet niet dat zij geïnfecteerd zijn (cijfer hiv monitoring 2014). Als
gevolg hiervan komt meer dan de helft van de PLHIV in Nederland te laat in zorg. Met name personen uit landen
waar hiv veel voorkomt lopen het risico om pas laat achter hun hiv-infectie te komen. Dit heeft grote gevolgen.
Bij mensen die hun hiv-infectie laat ontdekken is het immuunsysteem vaak al erg verzwakt. Dit geeft een 10x
grotere kans op overlijden in het 1e jaar van diagnose en een 10 jaar lagere levensverwachting. Het opsporen van
mensen die onbewust met hiv rondlopen is dus van belang, zodat zij op tijd met hiv-remmers kunnen starten.
Tijdige behandeling van hiv-infecties zorgt er niet alleen voor dat de gezondheid van iemand met hiv verbetert, het
vermindert ook de kans op overdracht van hiv. Het project PRO-TEST heeft als doel om een actiever testbeleid bij
huisartsen in hoog-risicogebieden (zoals Amsterdam) te realiseren, om op die manier het aantal mensen dat zijn
hiv-infectie te laat ontdekt terug te dringen. Ook het actiever opsporen van acute hiv-infecties is onderdeel van
het onderzoek. Binnen het onderzoek wordt gekeken of het haalbaar en (kosten)effectief is om actiever te testen.
Dat houdt in dat er bijvoorbeeld standaard een hiv-test wordt gedaan bij de intake van een nieuwe patiënt, dat er
bij een breder aantal ziektes/ziekteverschijnselen dan nu het geval is standaard een hiv-test wordt gedaan en dat
een hiv-test ook wordt meegenomen bij een routine bloedonderzoek. Om het de huisartsen makkelijk te maken
wordt een nieuwe functie aan het huisartsinformatiesysteem toegevoegd. Hierdoor krijgen huisartsen al tijdens
het consult een waarschuwing als zij volgens de nieuwe richtlijnen een hiv-test zouden moeten adviseren. Uiteraard
worden de huisartsen getraind, zodat zij het actief testen zo goed mogelijk in de praktijk kunnen brengen.

Voorkomen van late presentatie van hiv infectie door eerder testen
Start Datum

01-06-13

Partners

EMC - Infectieziekten

Eind Datum

01-06-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
etnische minderheden

Budget

€

Land

Nederland

50.000

Als mensen er erg laat achter komen dat ze hiv hebben, dan komt dit hun eigen gezondheid uiteraard niet ten goede
en het zorgt er bovendien voor dat er een groot risico is op het overdragen van het virus. De Erasmus Universiteit
van Rotterdam zet een grootscheeps traject op te zorgen dat mensen er sneller achter komen dat ze hiv hebben.
Door het inzetten van diverse maatregelen bij huisartsen en GGD’s hoopt de Universiteit in kaart te kunnen brengen
wat het beste werkt om PLHIV zo snel mogelijk te vinden. Dit begint vaak bij de huisarts; het komt voor dat mensen
wel een aantal gezondheidsklachten hebben, maar artsen niet automatisch aan een hiv-test denken. Daarom wil
de Erasmus Universiteit in samenwerking met het Nederlandse Huisartsen Genootschap, diverse GGD’s en andere
partners onder meer een korte en makkelijk te gebruiken checklist opstellen, zodat artsen nog eerder denken aan
een hiv-test als een patiënt met klachten komt. Door te monitoren of het aantal PLHIV dat erg laat wordt ontdekt
afneemt hoopt de Universiteit aan te tonen welke middelen en maatregelen het beste werken om PLHIV eerder te
kunnen begeleiden in het medische circuit. Ook de huisartsen en het (para)medisch personeel van soa-klinieken en
GGD’s wordt hierbij betrokken om te zorgen dat er ook voor hen geen barrières zijn om hiv-tests uit te voeren.
Als de aanpak effectief blijkt dan zal de checklist in heel Nederland gebruikt gaan worden.
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Strategische doelstelling: barrières wegnemen
Club Gun: stimuleren condoomgebruik bij homomannen
Start Datum

31-10-09

Partners

Condomerie

Eind Datum

31-12-20

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

MSM

Budget

€

Land

Nederland

450.000

Een condoom is het beste middel om hiv te voorkomen, maar een derde van de homomannen lukt het niet om ze
altijd te gebruiken. Er zijn momenten dat niet aan condooms wordt gedacht. Iemand kan bijvoorbeeld vergeten
condooms van huis mee te nemen. Of er is sprake van veranderde plannen, waardoor iemand opeens in de kroeg
belandt. Voor deze en andere situaties is het goed dat er een vangnet is van gratis condooms. In veel landen worden
condooms gratis aangeboden op plaatsen waar homo- en bimannen elkaar ontmoeten. In Nederland gebeurt dit
spaarzaam. Gratis condooms verstrekken neemt barrières weg. Aidsfonds veronderstelt dat dit een positieve
bijdrage zal leveren aan het gebruik van condooms door mannen die seks hebben met andere mannen.

Pleitbezorging voor tuberculose en hiv
Start Datum

01-11-14

Partners

KNCV

Eind Datum

29-02-16

Gefinancierd door

Capital for Good

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
parlementariërs,
beleidsmakers

Budget

$

Land

Nederland

302.267

Aids Fonds/STOP AIDS NOW! en het KNCV tuberculosefons werkten samen om de dialoog te starten en ruimte
te maken in beleid voor tuberculose en hiv/aids in de Nederlandse agenda voor internationale samenwerking/
ontwikkelignssamenwerking door middel van drie objectives (doelstellingen):
1. Het op de politieke agenda houden van hiv/aids en tb in de Tweede Kamer en het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, en meedoen in de politieke dialoog over actualiteiten rondom hiv/aids, tuberculose, hiv en tuberculose
integratie en onderzoek en ontwikkeling.
2. Het versterken van de rol van de kennis en informatieplatforms in het veld van hiv/aids en tb als het gaat om het
effectief informeren en lobbyen bij Nederlandse beleidsmakers over de tuberculose en hiv/aids problematiek en
het mogelijk maken voor beleidsmakers internationaal het Nederlands leiderschap en onderzoekscapaciteit te
profileren.
3. Het betrekken en faciliteren van de media in het dekken van nieuws rondom hiv/aids en tuberculose.
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Verbetering van therapietrouw en -respons bij immigranten met hiv middels een
combinatie van interventies
Start Datum

31-03-12

Partners

EMC - Infectieziekten

Eind Datum

31-07-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Etnische minderheden

Budget

€

283.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

56.596

In Rotterdam zijn veel immigranten, met name uit Kaap Verdie, Zuid-Amerika en Afrika, die voor hiv in het ziekenhuis
worden behandeld. Uit onderzoek blijkt dat de behandeling met hiv-remmers bij deze groep een slechter resultaat
heeft dan bij niet-migranten. Het lukt minder goed om de hoeveelheid virus in het bloed omlaag te brengen. Als
reden hiervoor is een slechtere therapietrouw aangevoerd, die onder andere het gevolg zou zijn van culturele
verschillen, angst voor stigmatisering, depressie, en slechtere sociale ondersteuning. Het doel van dit onderzoek is
om de therapietrouw onder deze groep te vergroten en te zorgen dat er minder virus in het bloed zichtbaar is. Dit
zal de gezondheid van de PLHIV vergroten en er daarnaast voor zorgen dat de kans op hiv-overdracht verkleint. Om
dit te bereiken worden verschillende activiteiten ontplooid. Zo wordt er beter samengewerkt tussen de verschillende
betrokkenen bij behandeling, worden er screenings gedaan om depressieve klachten aan het licht te brengen en
worden mensen waar nodig doorgestuurd naar een psycholoog of psychiater. Ook worden lotgenoten ingezet,
zodat PLHIV meer ondersteuning krijgen, en wordt getest met een gezamenlijk medisch consult, waarbij PLHIV
tegelijkertijd hun arts bezoeken. De PLHIV zelf worden actief betrokken bij het ontwikkelen van methodes die hun
therapietrouw zouden kunnen vergroten. Ook wordt verder onderzocht wat de redenen voor slechte therapietrouw
zijn. Rotterdam dient als pilot voor dit project. Als het succesvol is zal er een uitrol naar andere steden plaatsvinden.

Het versterken en behouden van Nederlandse betrokkenheid bij hiv en tuberculose
Start Datum

01-08-16

Partners

KNCV

Eind Datum

31-03-17

Gefinancierd door

Capital for Good

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
parlementariërs,
beleidsmakers

Budget

$

Land

Nederland

157.478

KNCV en Aidsfonds betrekken in dit project beleidsmakers en stakeholders bij het profileren van tuberculose,
hiv/aids en SRGR binnen (mondiaal) gezondheidsbeleid en ontwikkelingsbeleid, specifiek gericht op de nationale
verkiezingen in Nederland (1), de The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (2) en innovatie en
toegang tot medicijnen (3). Andere activiteiten worden ondernemen met zicht op AIDS2018 in Amsterdam en
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeenkomst over tuberculose in 2018 in New York. Deze
aangelegenheden bieden mogelijkheden in het (her)bevestigen en versterken van het draagvlak voor Nederlands
leiderschap in mondiale gezondheid.
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Opvang voor mensen met hiv in Rotterdam die nog geen vaste verblijfsvergunning voor
Nederland hebben
Start Datum

01-01-16

Partners

Humanitas Rotterdam

Eind Datum

31-12-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Ongedocumenteerden

Budget

€

42.500

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

34.000

Aidsfonds heeft in overleg met Humanitas maximale vergoedingen voor individuele personen vastgesteld:
- Levensonderhoud volwassenen € 175 per maand
- Levensonderhoud kinderen € 45 per maand
- Maximale vergoeding opvang /onderdak € 200 per alleenstaande / € 400 gezin per maand
- Eenmalige legeskosten € 972 bij aanvraag medische noodzaak
- Artikel 64 zijn geen leges van toepassing
- Herhaalde legeskosten € 384 bij aanvraag medische noodzaak
- Aanvraag voorlopige voorziening voor verblijf € 167
- Bezwaarschrift tegen afwijzing verblijf medische noodzaak €167
- Eenmalige paspoortkosten € 250
- Reiskosten i.v.m. juridische procedure voor medische zorg € 100
Aidsfonds en Humanitas zijn overeengekomen dat conform de bovengenoemde voorwaarden Humanitas als
subsidieontvanger optreedt. Hierbij is overeengekomen dat het Bureau Hiv-hulpverlening van Humanitas zorgt
voor de uitkering van de vergoedingen aan individuele vreemdelingen met hiv zonder rechtmatige verblijfsstatus
en verblijvend in Rotterdam. Aangezien het steeds moeilijker wordt een verblijfsvergunning te verkrijgen, is de
verwachting dat steeds meer cliënten uitgeprocedeerd raken. De ondersteuning zal voor meer cliënten dan
voorheen gaan bestaan uit het zo goed mogelijk regelen van terugkeer naar land van herkomst. Wij ondersteunen
deze mensen samen met Dienst Terugkeer en Vertrek. Tot op heden hebben wij het toegekende bedrag niet of
nauwelijks overschreden en dit is ook de verwachting voor 2016. Het totaal aantal geholpen cliënten (inclusief
kinderen) zal in 2016 ook liggen tussen de 20 en 30.

Condoom webshop
Start Datum

21-09-16

Partners

Condomerie,
Soa Aids Nederland

Eind Datum

01-07-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Algemeen publiek

Budget

€

40.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

32.000

Met de verkoop van condooms vanuit onze organisatie leveren we een bijdrage aan onze missie ‘werken aan een
wereld zonder hiv/aids en het verminderen van soa’s. Met de (online) verkoop van condooms:
- naar een wereld zonder hiv/aids met veilige en plezierige seks en zo min mogelijk soa’s.
- financieren van condoom projecten gericht op hoog risico/jongeren en de branding van het merk.
Opzetten van een eigen condoom-webshop. We lanceren een winkel met kwalitatief goede (betrouwbaarheid en
comfort) condooms van een betrouwbare leverancier (SANL) en bieden daarbij advies over het juiste condoom
voor de klant (via Testwijzer module) en de mogelijkheid tot het steunen van het goede doel. Wij kunnen door
dit maatwerk te bieden en gebruik te maken van het grote bereik van de SANL websites een duurzame webshop
lanceren, waarmee we tevens free publicity verwachten te kunnen genereren rondom de noodzaak voor een
dergelijke webshop. SANL wordt verantwoordelijk voor de voorkant en promotie van de webshop. Condomerie
(met een stabiele voorraad en 28 ervaren medewerkers) geeft advies over condoomgebruik, maten en allergieen,
levert kennis over condooms en glijmiddelen en zorgt voor orderverwerking, klantenservice, voorraadbeheer en
administratieve afhandeling. Zo maken we optimaal gebruik van de expertise van beide organisaties.
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ATLAS2018
Start Datum

31-01-16

Partners

Les Enfants Terribles

Eind Datum

31-10-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

10.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

8.000

Vorig jaar startte Les Enfants hun nieuwe project om PLHIV in de wereld een gezicht en een stem te geven.
De aanvraag dit jaar betreft het ontwikkelen van materiaal uit Rusland. Daarnaast gaan zij dit uit andere middelen
aanvullen met materiaal uit Zuid-Afrika, Botswana, Suriname en Nederland.

Aan niets overleden
Start Datum

01-06-16

Partners

Stichting Vier
Jaargetijden

Eind Datum

01-09-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Etnische minderheden

Budget

€

10.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

8.000

Onder etnische minderheden is hiv een taboe en wordt er niet gesproken over dit onderwerp. De heersende
schaamtecultuur maakt het signaleren, testen en behandelen van hiv moeilijk, zo niet onmogelijk. Dat moet
veranderen. Initiatiefnemer van Antilliaanse achtergrond Raymi Sambo wil met zijn project Aan Niets Overleden die
stilte doorbreken en met name het taboe rondom hiv geïnfecteerden mannen onder de aandacht brengen, waarbij
het er ook om gaat hun families uit het isolement te halen. Daarbij worden door Aan Niets Overleden mannen en
vrouwen, jong en oud en ook homo’s en hetero’s aangesproken. Aan Niets Overleden richt zich op de gehele etnische
community. De film Aan Niets Overleden wordt opgenomen in Amsterdam Zuidoost. Bij de totstandkoming als
tijdens de nazorg vertoningen wordt samengewerkt met verschillende organisaties, zoals OCAN, Hiv Ver. Nederland
en St. Pasaa, zodat draagvlak en implementatie verzekerd zijn. De te maken film laat op indringende wijze zien
wat de gevolgen van de schaamtecultuur zijn, gekoppeld aan een taboe rondom seksualiteit in het algemeen en
homoseksualiteit in het bijzonder. De film wordt op tv, op festivals en tijdens besloten voorstellingen vertoond.
De film zet aan tot actie: het bespreken van dit onderwerp en het zich laten testen van personen. Hierbij wordt
nauw samengewerkt met de GGD Amsterdam en Stichting Pasaa: Preventie en zorg voor Surinamers, Antillianen
en Arubanen. Momenteel wordt al onderzocht of Aan Niets Overleden ook op de Koninkrijkseilanden en
Suriname ingezet kan worden. Met de publieke vertoningen 100.000 personen en met de besloten vertoningen
3.400 personen. Nadat de film is geproduceerd worden er zowel openbare als besloten voorstellingen.
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St Hello Gorgeous
Start Datum

01-09-16

Partners

Stichting Hello Gorgeous

Eind Datum

31-12-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

10.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

8.000

Aan de hand van verhalen van diverse rolmodellen die leven hiv, werden de grootste mythes over (leven met)
hiv afgebroken. Het is de eerste awareness campagne voor het grote publiek, die vanuit de community zelf
wordt gevoerd. De campagneonderdelen waren: een website (hivuitdekast.nl), met onder meer filmpjes van de
rolmodellen in hun dagelijkse omgeving, een postercampagne via zuilen en A0 borden in de vier grote steden, een
speciale editie van hello gorgeous magazine, een Facebookpagina, activiteiten op Wereld Aids Dag tijdens het
nationale hiv*soa*seks-congres in de Beurs van Berlage en Lovedance in Paradiso en veel free publicity in landelijke
en regionale media. Er is geen effectonderzoek gedaan maar de campagne had veel reacties offline en online en
ruime persaandacht. Samen met de HVN hebben we de campagne geëvalueerd, en geconstateerd dat het tot
grote tevredenheid is uitgevoerd en gewaardeerd. HG en HVN willen de campagne nog drie jaar uitvoeren tot
tenminste 2018. In 2016 wordt bestaand campagnemateriaal gecontinueerd, met een focus op het vergroten van
het bereik en de participatie van het publiek en het meten van het effect van de campagne. Het vergroten van de
publieksparticipatie zal verder vorm worden gegeven met interactieve berichten op onze Facebook-pagina, waarop
mensen kunnen reageren of kunnen delen met hun Facebook vrienden. Op Wereld Aids Dag 2016 komt er een
paginagrote advertentie met een van de rolmodellen in Metro, plus bijgaand redactioneel artikel. Ter begeleiding van
de campagne 2016 wordt een brochure in een grote oplage breed verspreid in het land (o.a. ziekenhuizen, huisartsen,
apotheken, bibliotheken). De nadruk in de brochure komt te liggen op het laten testen en (indien hiv-positief)
behandelen. Hiervoor zal onder meer samenwerking worden gezocht met het H-team en Soa Aids Nederland.

PrEP&ME
Start Datum

01-02-16

Partners

Mediabureau
Onderste-Boven

Eind Datum

01-03-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Vrouwen, mannen

Budget

€

7.500

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

6.000

Deze documentaire brengt een cruciaal moment in de geschiedenis van de hiv-preventie in beeld. De maker volgt
één jaar lang drie deelnemers aan de implementatie studie AmPrEP van de GGD Amsterdam: een twintiger,
een dertiger en een oudere deelnemer, die bewust de aidscrisis heeft meegemaakt. We zien hen in hun leven en
interviewen hen een aantal malen. Daarnaast laten we zien hoe de maatschappelijke en politieke discussie zich
ontwikkelt op dit onderwerp. Als PrEP eenmaal beschikbaar is in Nederland, dan begint het werk pas. Doelgroepen
moeten worden geïnformeerd over het bestaan en de wijze van gebruik van het middel. Zonder die communicatie zal
PrEP nagenoeg geen effect hebben in de bestrijding van het hiv-virus. Dit project levert een documentaire op van
ongeveer een uur, die klaar is om in première te gaan op de Roze Filmdagen van 2017, de plek waar een groot deel
van de doelgroep van PrEP komt, en daarna verspreid kan worden naar andere filmfestivals en (publieke) omroep,
zodat de bekendheid van PrEP in Nederland toeneemt.
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Landelijke informatiebijeenkomst voor mensen met hiv
Start Datum

01-04-16

Partners

Volle Maan

Eind Datum

10-12-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

7.500

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

6.000

Volle Maan wil graag ter gelegenheid van Wereld Aids Dag voor de negende keer de succesvolle
informatiebijeenkomst organiseren voor mensen met hiv. Dit is de enige grote bijeenkomst voor mensen met
hiv in Nederland. De doelstellingen van de bijeenkomst zijn het op een heel toegankelijke manier informeren en
inspireren van mensen met hiv en hun naasten rondom goed leven met hiv. Volle Maan streeft naar hetzelfde
aantal deelnemers als de eerdere drie keer dat de bijeenkomst plaatsvond in Koninklijk Theater Carré: 700 tot 900.
Om deze doelstellingen te realiseren komen onderwerpen aan bod die bij veel mensen met hiv leven. Er zijn geen
lezingen, maar de bijeenkomst heeft de vorm van een talkshow: bij elk onderwerp zijn meerdere gasten, veelal:
artsen, verpleegkundigen, mensen die zelf leven met hiv en partners. Door de vorm van vraaggesprekken worden de
gasten gestimuleerd om in begrijpelijke taal te spreken over onderwerpen die voor velen relevant zijn. Gedurende de
dag komen veel filmfragmenten aan bod, bijvoorbeeld van items over hiv op televisie in de afgelopen periode.

Onderzoek naar centraal zenuwstelsel toxiciteit van de 1e lijns hiv-drug efavirenz in
kinderen
Start Datum

01-07-16

Partners

Radboud UMC Departement of Internal
Medicine

Eind Datum

01-11-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
kinderen (0-14 jaar)

Budget

€

7.500

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

6.000

Ons gezamenlijk doel is om gedetailleerd de ernst en grootte van neuropsychiatrische bijwerkingen van het
eerstelijns hiv-medicijn efavirenz in kinderen in kaart te brengen. Alhoewel deze bijwerkingen in volwassenen
berucht zijn, ontbreken valide kinderstudies. In een tijd waarin hiv-geïnfecteerde kinderen opgroeien tot
volwassenen, is goede psychosociale ontwikkeling van cruciaal belang en moeten dit soort bijwerkingen ten
strengste vermeden worden.

Wereld Aids Dag 2016
Start Datum

01-09-16

Partners

Stichting Mara Rotterdam

Eind Datum

31-12-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Algemeen publiek

Budget

€

4.450

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

3.560

Al jaren worden de activiteiten om aandacht te vragen voor hiv/aids rondom Wereld Aids Dag Rotterdam
georganiseerd en gecoördineerd vanuit een platform Wereld Aids Dag Rotterdam. Naast algemene voorlichting
over hiv voor het grote (winkelend) publiek, Rotterdamse be-leidsmakers en politici, willen we ons met de
activiteiten vooral richten op deze drie hoogri-sicogroepen van migranten, MSM en jongeren. We willen deze
groepen persoonlijk bereiken en aanspreken door voorlichtingsbijeenkomsten in scholen en kerken, met persoonlijke
ver-halen van lotgenoten of peers, met muziek en dans op straat en met flyers en ander informatiemateriaal.
De noodzaak van testen zal worden benadrukt. In twee gaysauna’s zal getest worden op hiv en tevens zal er op
1 december de mogelijkheid zijn voor een sneltest in de GGD gezondsheidsbus. Tenslotte willen we tijdens deze
Wereld Aids Dag in Rotterdam alvast een blik vooruit werpen naar het wereldwijde Aidscongres dat in 2018 in
Nederland zal worden georganiseerd.
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Determinanten die van invloed zijn op het bespreken van seksueel risicogedrag bij
hiv-positieve MSM door hiv-verpleegkundige
Start Datum

31-05-14

Partners

Catharina Ziekenhuis

Eind Datum

31-10-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

Land

Nederland

4.000

Er is gebrek aan onderzoek naar de rol van de hiv-verpleegkundige ten aanzien van het geven van voorlichting over
seksueel risicogedrag. Het is onduidelijk wanneer welke voorlichting wordt gegeven. Dit onderzoek geeft inzicht in
de werkwijze van de verpleegkundigen en de sociaal-psychologische aspecten die beïnvloeden hoe (en of) seksueel
risicogedrag besproken wordt. Over het onderzoek wordt een artikel geschreven voor hiv-bulletin.

Chemsex en co-located care. Wat kan Dean Street ons leren?
Start Datum

03-05-16

Partners

Mainline

Eind Datum

03-05-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
drugsgebruikers,
professionals

Budget

€

1.500

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

1.500

Voortbouwend op de agenda-settende Expertisemiddag ‘Chemsex’ (oktober 2015) en de aanbevelingen uit het
Rapport ‘Tina en Slammen’ (oktober 2015) een aanzet geven tot een laagdrempelig zorgaanbod in Nederland op
het gebied van drugsgebruik en seksueel welzijn voor MSM, waardoor effectieve doorverwijzing (naar bijvoorbeeld
verslavingszorg) mogelijk wordt. Dat kan via laagdrempelige, geïntegreerde voorzieningen (co-located care) waarbij
samenwerkingsverband tussen soa-poli’s, drugspreventie- en/of drugshulpverleningsinstellingen en de geestelijke
gezondheidszorg worden aangegaan. Doel van de middag is een 4- tal soa-poli’ uit de Randstad, het zuiden en
het oosten (met bijbehorende instellingen op het gebied van geestelijke zorg en drugshulpverlening) en eventueel
een huisarts die veel MSM in zijn praktijk heeft en ook seksuoloog is, zich te laten oriënteren op de aanpak van de
succesvolle co-located care zoals deze wordt aangeboden in de innovatieve Londense soa-kliniek op Dean Street 56.
Uitgangspunt is om niet vanuit (financiële) obstakels, maar vanuit mogelijkheden en kansen naar co-located care te
kijken. De deelnemers krijgen de gelegenheid om rechtstreeks met de Engelse experts kennis uit te wisselen en in
discussie te gaan.
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Strategische doelstelling: maatschappelijke organisaties
Activiteiten Hiv Vereniging Nederland 2016
Start Datum

01-01-16

Partners

HVN

Eind Datum

31-12-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

320.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

320.000

De kerntaken van Hiv Vereniging: belangenbehartiging, seksuele gezondheid en testen, informatievoorziening en
het bevorderen van onderling contact. Deze taken zijn met een veelvoud aan activiteiten verankerd in het werkplan
2016. De uitkomsten van het grote onderzoek onder PLHIV ‘Positief Geluid’ uit 2014 zijn verwerkt in het strategisch
beleid: Gelijkwaardig, verbindend en vitaal; meerjarenplan 2015-2019 HVN.

Aidsmonument Amsterdam
Start Datum

31-12-14

Partners

St NAMENproject
Nederland

Eind Datum

31-12-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

Land

Nederland

10.000

Aidsfonds ondersteunde het initiatief van de Stichting NAMENproject Nederland, voor de oprichting van een
aidsmonument in Amsterdam. Het monument is vooral een eerbetoon aan allen die aan aids zijn gestorven.
Daarnaast is het een ode aan alle buddies, verzorgers, ondersteuners, medisch personeel, activisten en
wetenschappers.
Het monument heeft de vorm van een metershoog telraam en telt symbolisch af naar het moment dat aids de
wereld uit is en er geen nieuwe hiv-infecties meer bijkomen. Het ontwerp van de Franse Kunstenaar Jean Michel
Othoniel is te vinden op de De Ruyterkade, tussen het Centraal Station en het Muziekgebouw.
In navolging van New York, San Francisco en Vancouver verdient Amsterdam een aidsmonument, omdat deze stad
een tolerant toevluchtsoord werd voor vele mensen met hiv, die zich in hun eigen woonplaats niet langer gewenst of
geaccepteerd voelen en omdat de stad heel actief meewerkt aan het einde van aids.

Hiv Cafe, NOPPAL groep, NOPPAL Weekend, vrouwengroep. Buddyzorg in 2016
Start Datum

01-01-16

Partners

Humanitas Groningen

Eind Datum

31-12-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

10.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

8.000

Het HIV/AIDS Steunpunt (HAS)District Noord heeft als doel PLHIV te ondersteunen in de drie Noordelijke
Provincies om volwaardig te participeren in de samenleving. De activiteiten zijn gericht op PLHIV in Noord
Nederland en hun naasten. Binnen deze doelgroep zijn meer groepen te onderscheiden. Zo richten zij zich op
vrouwen met hiv; mensen van allochtone herkomst met hiv; hetero mannen met hiv; homo mannen met hiv. Er
wordt samengewerkt met de polikliniek infectie ziekten van Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG);
het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), de Geneeskundige Gezondheids Dienst Groningen (GGD), het Hiv/Aids
Steunpunt Noord van Humanitas (HAS), waaronder Noppal en de Hiv Vereniging Nederland.
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Hello Gorgeous, eerlijk over hiv
Start Datum

01-01-16

Partners

Stichting Hello Gorgeous

Eind Datum

31-12-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

5.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

4.000

Het Hello Gorgeous magazine wil:
- De maatschappelijk en sociale vooroordelen over hiv en PLHIV tackelen en het onderwerp meer bespreekbaar
maken.
- PLHIV weerbaar maken, zodat hiv meer zichtbaar wordt en zij zelf het voortouw zullen nemen in het doorbreken
van de stilte rond hiv.
- Positieve rolmodellen voor PLHIV creëren. Deze rolmodellen zijn herkenbaar voor anderen die leven met hiv en
kunnen als voorbeeld dienen in het omgaan met hiv en daarmee de kwaliteit van leven van PLHIV bevorderen.
hello gorgeous is een blad voor PLHIV en hun direct betrokken, zoals familie, vrienden en zorgverleners. Onze
missie is inside out: werken aan het zelfvertrouwen van PLHIV, zodat ze stigma beter kunnen weerstaan. Uit ons
lezersonderzoek (2013) blijkt dat met name recent hiv-geïnfecteerden en PLHIV die buiten de Randstad wonen,
het meest gebaat zijn bij het magazine.

Immediate Intervention 2016
Start Datum

01-01-16

Partners

PWW

Eind Datum

01-07-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv, vrouwen

Budget

€

5.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

5.000

Positive Women heeft diverse activiteiten voor hiv positieve vrouwen en migranten. Een van deze activiteiten is
het immediate intervention programma. ln het AMC Ziekenhuis vindt een wekelijks spreekuur plaats waar sociaal
maatschappelijke hulpverlening rondom hiv word verleend.

Belangenbehartiging en informatievoorziening mensen met hemofilie en hiv (2016)
Start Datum

01-01-16

Partners

NVHP

Eind Datum

31-12-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

5.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

4.000

De subsidie stelt de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patienten (NVHP) in staat het kennisniveau van het
bestuur en medewerkers op peil te houden. Naast het verschaffen van informatie per telefoon en e-mail en
het vervaardigen en toezenden van folders en brochures aan hemofiliepatienten met een hiv infectie, zorgt de
vereniging van de belangen van de leden worden behartigd bij alle betrokken partijen. De NVHP besteedt het
subsidiegeld aan het bezoeken van congressen en dit jaar komt er een nieuwe website waarin ook aandacht aan hiv
wordt besteed.
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Update websites aidsmemorial.nl en aidsmemorial.info
Start Datum

01-04-16

Partners

St NAMENproject
Nederland

Eind Datum

31-03-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

4.500

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

3.600

Stichting NAMENProject houdt de herinnering levend aan de mensen die leven met hiv. Zij hebben hiervoor een
drietal activiteiten. Zij bewaren en restaureren de quilts, hiervoor heeft het Aidsfonds in 2014 een bijdrage verstrekt
van 2.000. Dit jaar hopen zij het AIDSMONUMENT te realiseren in Amsterdam. Het Aids Fonds verstrekte hiervoor
een bijdrage van 10.000. En tot slot hosten zij de websites aidsmemorial.nl en aidsmemorial.info. Op de eerste
websites zijn de namen te vinden van de mensen die in Nederland zijn overleden ten gevolgen van hiv. Op de tweede
site staan de verschillende aidsmonumenten in de wereld vermeld. Beide websites zijn verouderd en zullen met de
bijdrage van Aidsfonds worden vernieuwd.

De Nederlandse aidsmemorialquilt als cultureel erfgoed
Start Datum

31-12-14

Partners

St NAMENproject
Nederland

Eind Datum

31-12-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
algemeen publiek

Budget

€

Land

Nederland

2.000

De stichting NAMENProject wil de herinnering aan mensen die zijn overleden aan de gevolgen van aids levend
houden. Dat doen zij door in nagedachtenis aan hen die stierven quilts en naamvlaggen te maken en die tentoon te
stellen. De Stichting NAMENProject zet zich in om de Nederlandse Quilts onder te brengen bij musea. Aidsfonds
financierde altijd de opslag in ruimten die daarvoor niet zo geschikt waren. 10 van de 30 blokken hebben al hun weg
gevonden naar musea. De opslag van de 20 overige kost nog geld.
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Strategische doelstelling: meer wetenschappelijke kennis
Ontrafeling van het menselijke genoom
Start Datum

01-08-16

Partners

EMC - Biochemistry

Eind Datum

01-08-19

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
wetenschappers

Budget

€

275.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

74.000

Het is al geruime tijd bekend dat de genetische achtergrond van mensen een rol speelt in de gevoeligheid voor hiv
infectie en het verloop van de ziekte. Zo is bekend dat een bepaalde genetische variant in het gen voor de chemokine
receptor CCR5 beschermt tegen hiv infectie. Dankzij technologische innovaties is het mogelijk om het grote delen
van het menselijk genoom te ontrafelen, maar het is niet altijd even duidelijk of de verschillen ook een effect hebben
op hiv infectie. In deze studie wilt onderzoeker dr. Robert-Jan Palstra van het Erasmus MC in Rotterdam, kijken of
bepaalde genetische aanpassingen ook een functioneel effect hebben op hiv infectie. Aidsfonds is enthusiast over
het gebruik van deze ‘state of the art’ technologische ontwikkelingen en hoopt dat het kan bijdragen aan inzicht in
het verlopen van de hivinfectie en in nieuwe behandel methoden.

Effect van hiv op de (neurologische en cognitieve) ontwikkeling van kinderen met hiv
Start Datum

01-09-16

Partners

AMC - Pediatric Infectious
Diseases

Eind Datum

01-09-20

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Kinderen (0-14 jaar),
wetenschappers

Budget

€

Land

Nederland

275.000

Er leven wereldwijd ruim 3.2 miljoen kinderen met hiv (http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/09_
ChildrenandpregnantwomenlivingwithHIV.pdf) Ondanks combinatie antiretrovirale therapie (cART), lijken veel
kinderen die geboren zijn met een hiv infectie een ontwikkelingsachterstand te hebben en een verminderd cognitief
functioneren te hebben. De onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het AMC in Amsterdam doen
onderzoek bij een groep kinderen in Nederland die leven met hiv. Ze hebben laten zien dat de hersenen van deze
kinderen kleiner lijken te zijn in verlijking met gezonde kinderen. In de komende vier jaar willen de onderzoekers
verder onderzoeken wat de hersenfuncties van kinderen met hiv is vergeleken met vergelijkbare gezonde kinderen
zijn en welke factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan hiervan. De uitkomsten hiervan kunnen helpen om
kinderen met hiv betere zorg te bieden (medisch én sociaal). Aidsfonds vind het belangrijk om onderzoek voor deze
kwetsbare groep te ondersteunen.
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Het brein als verstopplaats voor hiv
Start Datum

01-09-16

Partners

UMCU - Medical
Microbiology, Virology

Eind Datum

01-09-20

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
wetenschappers

Budget

€

Land

Nederland

264.470

Het brein als verstopplaats voor hiv. De huidige hiv-remmers kunnen op dit moment de vermenigvuldiging van het
virus zeer effectief stoppen maar het is nog niet mogelijk om de infectie te genezen. Hiv infecties zijn zo moeilijk
te genezen omdat het virus zich weet te nestelen in de cellen van het afweersysteem en het virus kan levenslang
aanwezig blijven in rustende afweercellen. Zij vormen zogenoemd een reservoir van Hiv-cellen. Wanneer met
medicatie gestopt wordt en kan het virus zich weer verspreiden door het lichaam. Bekende schuilplekken voor deze
cellen zijn de lymfklieren en darmen en de belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is om te onderzoeken of
afweercellen zich ook in de hersenen kunnen verschuilen. Verschillende wetenschappers, hebben ontdekt dat hiv
zich in het hersenvocht van patiënten kan verstoppen, zelfs als het virus niet meer meetbaar in het bloed aanwezig
is. Onderzoekers van het UMC Utrecht onderleiding van dr. Monique Nijhuis gaan deze virussen uit het hersenvocht
verder karakteriseren zodat ze exact kunnen zien in welke (langlevende) cellen in het brein zij zich schuil kunnen
houden. Aidsfonds vindt het belangrijk om dit soort onderzoek te ondersteunen omdat deze kennis gaat helpen
inzicht te krijgen op het effect van hiv op de hersenen en het kan richting geven aan toekomstige strategieën voor
hiv genezing.

Rationeel vaccin ontwerp
Start Datum

01-10-16

Partners

AMC - Laboratory of
Experimental Virology

Eind Datum

01-10-19

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Wetenschappers

Budget

€

262.663

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

70.000

Ondanks dertig jaar van intens onderzoek is er nog geen hiv-vaccin dat mensen effectief kan beschermen tegen
hiv-infectie. Antistoffen spelen een belangrijke rol in de bescherming tegen hiv infectie. Een van de grootste
uitdagingen is het opwekken van virus-remmende antistoffen met behulp van vaccins. De vraag daarbij is, hoe moet
een vaccin eruit zien zodat het lichaam de juiste antistoffen gaat produceren. De afgelopen jaren zijn er veel virusremmende antistoffen geïsoleerd uit geïnfecteerde patienten en deze antistoffen kunnen dienen als ‘mal’ voor
het ontwerpen van envelop vaccins. Onderzoeker dr. Rogier Sanders van het AMC in Amsterdam ‘wij willen in de
komende jaren envelop eiwit vaccins ontwerpen die wel binden aan de voorlopers van virus-remmende antistoffen.
Onze strategieën om dit te bereiken zijn gebaseerd op informatie van geïnfecteerde patiënten die goede antistoffen
tegen hiv maken, alsmede op computationele, eiwitstruktuur-gebaseerde methoden.’ Aidsfonds is trots om
dit project de komende drie jaar te ondersteunen. Dr. Sanders heeft samen met (inter)nationale collega’s in de
afgelopen jaren zeer grote vooruitgang geboekt op het gebied van vaccinontwerp en we hopen met dit onderzoek
weer een stap dichterbij een hiv-vaccin te komen.
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Het BAF complex als target om hiv te genezen
Start Datum

30-09-14

Partners

EMC - Biochemistry

Eind Datum

30-09-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
wetenschappers

Budget

€

250.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

35.000

Hoewel een hiv-infectie tegenwoordig met medicijnen goed te behandelen is, is er nog geen middel dat hiv
kan genezen. Hiv weet zich namelijk te ‘verstoppen’ in het DNA van cellen in ons lichaam. Het virus kan zich
op verschillende manieren schuil houden in ons lichaam. Eén van die manieren is om zich te verstoppen in het
zogenaamde ‘dichtgevouwen DNA’ van cellen. Het BAF-complex is een groep eiwitten die een rol spelen bij dat
vouwen van het DNA. Onderzoekers van het Erasmus MC willen kijken of het remmen van dat BAF-complex er voor
kan zorgen dat hiv wordt ‘wakker geschud’. We noemen dat de ‘shock&kill-methode’. Het betekent dat we eerst het
virus wakker schrikken, om het vervolgens op te ruimen. Dat zou betekenen dat we uiteindelijk ook het allerlaatste
restje hiv, dat tot nu toe slapend in het lichaam aanwezig blijft, kunnen opruimen - een weg naar genezing. De
onderzoekers gaan uitzoeken hoe en met welke middelen BAF geremd kan worden. Daarna testen zij deze middelen
in het laboratorium en zoeken zij ook naar dé manier om het virus werkelijk op te ruimen.

Waarom werken hiv-remmers soms onvoldoende?
Start Datum

28-02-13

Partners

AMC - Laboratory of
Experimental Virology

Eind Datum

30-07-18

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
wetenschappers

Budget

€

Land

Nederland

250.000

De huidige behandeling met hiv-remmers is een enorme vooruitgang in vergelijking met eerdere medicijntherapieën.
Toch blijkt het immuunsysteem zich bij een kwart van de mensen die de behandeling volgen onvoldoende te
herstellen. Aleksander Pasternak van het AMC wil weten waarom bij deze mensen de hoeveelheid virus in het
bloed niet daalt en het aantal afweercellen niet tot normaal niveau stijgt. Samen met zijn team heeft hij een
groot onderzoek opgezet, waarbij twee groepen onder de loep worden genomen. De ene groep bestaat uit PLHIV
die wel goed reageren op de hiv-remmers. De tweede groep bestaat ook uit PLHIV, maar bij hen herstelt het
immuunsysteem zich niet goed. Met zijn onderzoek wil hij erachter komen of er specifieke afwijkingen zijn in het
immuunsysteem van mensen die niet voldoende op de hiv-remmers reageren. Als dat inderdaad het geval is, hopen
medici in de toekomst te kunnen voorspellen bij wie de behandeling voldoende effectief zal zijn en bij wie niet.
Een volgende belangrijke stap is dan een behandeling ‘op maat’ voor iedereen met hiv, die precies aansluit bij de
eigenschappen van zijn of haar immuunsysteem.
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Dendritische cellen inzetten om hiv infectie tegen te gaan: inductie van antivirale
immuniteit tegen hiv-1 om infecties te bestrijden
Start Datum

01-01-13

Partners

AMC - Experimentele
immunologie

Eind Datum

05-02-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
wetenschappers

Budget

€

250.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

28.926

Ons lichaam zit efficiënt in elkaar: als zich ziekteverwekkers aandienen, gaan er alarmbellen rinkelen en komt
het immuunsysteem in actie. Bij een infectie met het hiv-virus werken die alarmbellen niet goed, waardoor
ook de afweer niet voldoende op gang komt. Via wetenschappelijk onderzoek wordt nu gekeken waarom het
immuunsysteem faalt bij hiv. Binnen het afweersysteem vervullen de zogenaamde dendritische cellen een
belangrijke rol. Zij hebben de functie van alarmbellen, of van poortwachters. Zodra een ziekteverwekker het lichaam
binnendringt, zetten de dendritische cellen het afweersysteem aan tot actie, maar bij hiv gebeurt dat niet.
Er zijn echter aanwijzingen dat na het uitschakelen van bepaalde eiwitten in deze dendritische cellen, de natuurlijke
afweerreactie wel op gang komt. Sonja Gringhuis van het AMC onderzoekt daarom wat er gebeurt als deze eiwitten
daadwerkelijk worden geblokkeerd. Daarnaast wil ze bepalen wat precies het mechanisme is dat het hiv-virus
gebruikt om aan de aandacht van de dendritische cellen te ontsnappen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen
op twee manieren van groot belang zijn. Ze kunnen helpen om hiv-infecties in de toekomst op een effectievere en
efficiëntere manier te bestrijden. En bovendien kan het onderzoek bijdragen aan het vaccin tegen hiv.

Hiv wakker maken: dendritische cellen activeren latent hiv-1 provirus in primaire T cellen
Start Datum

31-01-14

Partners

AMC - Laboratory of
Experimental Virology

Eind Datum

31-01-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
wetenschappers

Budget

€

250.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

66.666

De behandeling tegen hiv kan de infectie onder controle houden, maar helaas leidt dit niet tot genezing. Dit komt
onder meer doordat hiv zich verstopt in bepaalde afweercellen (virale reservoirs). Het blijft daar slapend aanwezig
en is onzichtbaar voor het afweersysteem. Prof. dr. Ben Berkhout van het AMC in Amsterdam wil achterhalen hoe
het slapende hiv in deze virale reservoirs ‘wakker’ gemaakt kan worden om deze vervolgens uit te kunnen schakelen.
Als op deze wijze alle hiv uit het lichaam verdwijnt, dan kun je spreken van een genezing. Berkhout onderzoekt hoe
de verschillende afweercellen elkaar beïnvloeden en welke factoren belangrijk zijn om slapend hiv wakker te maken.
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Vooruitzichten voor eliminatie van hiv door behandeling als preventie bij homoseksuele
mannen in Nederland
Start Datum

31-01-14

Partners

UMCU

Eind Datum

30-05-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

MSM, Beleidsmakers,
wetenschappers

Budget

€

250.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

40.000

Dr. Mirjam Kretzschmar van het UMC Utrecht wil onderzoeken of eliminatie van hiv bij homomannen in Nederland
mogelijk is als deze groep zich regelmatig op hiv laat testen en - ingeval van een hiv-diagnose - zich tijdig laat
behandelen. Kretzschmar zal eerder ontwikkelde theoretische modellen toepassen op de Nederlandse situatie. Deze
data worden gebruikt om de snelheid van verspreiding van hiv in te schatten en te onderzoeken hoe dit samenhangt
met gedrag van homomannen, zoals bijvoorbeeld partnerwisseling en testgedrag. Met het model kan voorspeld
worden wat de impact is als steeds meer homomannen met hiv behandeld worden met hiv-remmers.

Langerhans cellen om hiv onschadelijk te maken
Start Datum

30-11-14

Partners

AMC - Experimentele
immunologie

Eind Datum

30-11-18

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Wetenschappers

Budget

€

250.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

50.000

Nog altijd zijn we op zoek naar manieren om hiv echt te bestrijden. Een medicijn, een preventief vaccin ‘iets’
waardoor we hiv écht de wereld uit kunnen helpen. Wetenschappelijk onderzoek is dan ook nog steeds van enorm
belang. Want hoe werkt hiv nou eigenlijk? Met welke methoden kunnen we hiv bestrijden, of waarom lukt dat nou
juist niet? Theo Geijtenbeek, onderzoeker bij het AMC, ontdekte eerder dat bepaalde afweercellen het hiv-virus
kunnen vernietigen. Maar hoe goed deze cellen werken kan verschillen per persoon. Zo lijkt het erop dat sommige
vrouwen vatbaarder zijn voor hiv dan anderen. Tijd voor nader onderzoek.

Oogtest om vroege veroudering te ontdekken
Start Datum

31-07-12

Partners

AMC - Ophthalmology

Eind Datum

30-04-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
wetenschappers

Budget

€

249.959

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

46.296

Er zijn aanwijzingen dat veroudering bij PLHIV net een stukje sneller gaat dan bij anderen. Vooral in het westen,
waar hiv-remmers goed beschikbaar zijn, is de medische behandeling voor PLHIV meestal bijzonder effectief. Toch
gebeurt het regelmatig dat zij te maken krijgen met zogenaamde cognitieve stoornissen, zoals vergeetachtigheid
of een afwijking van het netvlies. Deze aandoeningen, die te maken hebben met veroudering, treden bij PLHIV
op jongere leeftijd op dan bij anderen. Onderzoeker Frank Verbraak van het AMC combineert deze zaken in een
innovatief onderzoek. Hij concentreert zich op de aandoening van het netvlies. Aan de hand daarvan gaat hij na of
PLHIV die hier last van hebben, ook een grotere kans hebben op cognitieve stoornissen en andere hersenafwijkingen.
Als dit inderdaad het geval blijkt, kan straks via een simpele test van de ogen bepaald worden of iemand tot de
risicogroep behoort en daarom extra begeleiding nodig heeft.
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Hiv stigma en FMRI: Het Begrijpen van Neurale Mechanismen en het Meten van de
Neurale Effecten van Stigma-reductie Strategieën
Start Datum

30-11-10

Partners

Universiteit Maastricht
- Werk en Sociale
Psychologie

Eind Datum

30-06-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

249.953

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

50.003

PLHIV krijgen regelmatig met stigmatiserende reacties te maken. Daardoor kunnen PLHIV zich eenzaam en somber
door voelen. Daarom investeren wij bij Aidsfonds in wetenschappelijk onderzoek naar stigmatisering. Daarmee
willen we methodes ontwikkelen om stigma tegen te gaan. Er is al veel sociaal-wetenschappelijk onderzoek gedaan,
bijvoorbeeld met behulp van vragenlijsten onder bepaalde groepen. Maar hoe stigma in de hersenen werkt, is nog
onduidelijk. De Universiteit van Maastricht doet nu baanbrekend onderzoek naar die neurologische processen en kijk
ook naar het effect dat methoden om stigma te voorkomen hebben op de hersenen.

In the heat of the moment: effecten van seksuele opwinding, alcoholgebruik en
werkgeheugencapaciteit op reflectieve en impulsieve cognitieve processen bij seksueel
risicogedrag
Start Datum

31-10-12

Partners

Open Universiteit - School
of Psychology

Eind Datum

01-05-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Professionals,
wetenschappers

Budget

€

249.895

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

45.000

Je weet dat je iets beter niet kunt doen, en toch doe je het. Het ‘waarom’ is vaak een raadsel. Dat geldt ook voor
onveilig vrijen. De meeste mensen weten echt wel dat ze een condoom moeten gebruiken, maar zien daar soms in
een impulsief moment van af. Wetenschappers onderzoeken nu met steun van Aidsfonds wat die impulsen zijn.
Jacques van Lankveld van de Open Universiteit onderzoekt de impulsen die een negatieve of positieve beslissing
beïnvloeden, waarbij ook factoren als alcoholgebruik en seksuele opwinding niet worden vergeten. Dat is een
nieuwe insteek, tot nu toe keken wetenschappers vooral naar een analyse ‘achteraf’. Daarbij beredeneerden de
proefpersonen terugkijkend waarom ze wel of niet voor veilige seks hadden gekozen. In het huidige onderzoek
worden voor het eerst de impulsen, die juist zo’n grote rol spelen, grondig bestudeerd. In de toekomst kan dat leiden
tot effectievere voorlichting.

Efficiënt en effectief hiv voorkomen door het gebruik van modelleerstudies
Start Datum

14-12-14

Partners

RIVM - Infectious Disease
Control

Eind Datum

13-01-19

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

MSM in Nederland

Budget

€

249.626

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

50.000

De meeste nieuwe hiv-diagnoses in Nederland komen voor onder homomannen. Ondanks succesvolle
behandeling zijn er nog steeds nieuwe infecties. We proberen dit al enkele jaren te voorkomen door
verschillende voorzorgsmaatregelen met elkaar te combineren. We combineren bijvoorbeeld ‘eerder testen’
met ‘partnerwaarschuwing’, ‘condoomgebruik’ en ‘eerder behandelen’. Het RIVM gaat nu onderzoeken of deze
verschillende methodes elkaar eigenlijk altijd versterken, of dat ze elkaar soms ook bijten.
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Onderzoek naar hiv in combinatie met hepatitis C
Start Datum

14-01-14

Partners

GGD - Research, Cluster
Infectious Diseases

Eind Datum

29-06-18

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
wetenschappers

Budget

€

249.539

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

45.000

De onverwachte stijging in het aantal hepatitis C-infecties onder homomannen met hiv in Nederland is
verontrustend. Prof. dr. Maria Prins van het AMC in Amsterdam gaat bij een groep homomannen met hiv én
hepatitis C onderzoeken wat het samenspel is tussen deze twee virusinfecties. Ze kijkt wat de eigenschappen zijn
van de hepatitis C- en de hiv-epidemie onder homomannen. Welke factoren veroorzaken een hepatitis C-uitbraak en
verdere verspreiding? Wat is de invloed van acute hepatitis C op de hiv-infectie? Wat betekent een her-infectie met
hepatitis C voor iemand met hiv?

Relatie tussen het vaginale microbioom en hiv infectie
Start Datum

14-12-11

Partners

AIGHD

Eind Datum

25-03-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Vrouwen, wetenschappers

Budget

€

Land

Nederland

248.693

Ieder mens draagt bacteriën met zich mee die nodig zijn voor het goed functioneren van het lichaam. Deze bacteriën
worden het humane microbioom genoemd. Er is nog veel onbekend over de rol die het het humane microbioom
speelt bij gezondheid en ziekte. De bacteriën van het humane microbioom zitten met name op de slijmvliezen in het
lichaam, waaronder het slijmvlies in de vagina. Tot nu toe was het niet goed mogelijk om die bacteriën te bestuderen,
maar nieuwe laboratoriumtechnieken maken dat nu wel mogelijk. Janneke van de Wijgert van het AMC onderzoekt
of er een verband is tussen verstoringen in het vaginale microbioom en de overdracht van hiv en andere seksueel
overdraagbare aandoeningen. De hypothese van de onderzoekers is dat een groot deel van de hiv transmissies
tussen vrouwen en mannen het gevolg is van een verstoring van de samenstelling van het vaginale microbioom en de
daaraan gerelateerde ontstekingsprocessen. Het uiteindelijke doel is beter te begrijpen hoe het vaginale milieu voor
langere tijd genormaliseerd kan worden, wat een belangrijke nieuwe hiv preventie interventie zou kunnen zijn.

Op zoek naar het slapend hiv in het lichaam: identificatie en karakterisering van het
latent geïnfecteerde hiv reservoir gedurende langdurige antiretrovirale behandeling
Start Datum

16-02-14

Partners

UMCU - Medical
Microbiology, Virology

Eind Datum

16-02-18

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
wetenschappers

Budget

€

248.115

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

45.000

Dr. Monique Nijhuis heeft haar ogen gericht op het virale reservoir. Het doel van haar onderzoek is om het virale
reservoir in patiënten te karakteriseren: hoe groot is het, wat is de samenstelling ervan en verandert het reservoir
tijdens langdurige behandeling met hiv-remmers? Nijhuis onderzoekt in hoeverre hiv in deze cellen ‘wakker’ gemaakt
kan worden zodat de hiv-geïnfecteerde cellen worden herkend en opgeruimd door het afweersysteem.
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Weg met de depressie
Start Datum

05-01-14

Partners

LUMC - Sociale
Wetenschappen, Instituut
Psychologie

Eind Datum

05-01-18

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

246.365

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

45.000

Een gedeelte van de PLHIV heeft last van depressieve klachten. Dr. Vivian Kraaij en dr. Nadia Garnefski van het
LUMC in Leiden gaan een internet-zelfhulpprogramma ontwikkelen en testen voor PLHIV die milde tot matige
depressieve klachten hebben. Aan dit zes weken durend programma doen 150 mensen mee. De ene groep
deelnemers krijgt een wekelijkse chatsessie met een coach, de andere groep krijgt een persoonlijke coach voor extra
begeleiding. Deze groep deelnemers krijgt tevens huiswerkopdrachten. Dit programma zou kunnen leiden tot een
nieuwe therapie voor PLHIV met depressieve klachten.

Hiv zorg verbeteren
Start Datum

31-03-12

Partners

AMC - Infectieziekten

Eind Datum

31-03-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
wetenschappers

Budget

€

237.417

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

75.792

De zorg voor mensen met een hiv is zeer veelzijdig. Dit komt door de levenslange behandeling met hiv-remmers
waarbij therapietrouw essentieel is. Bijwerkingen de medicijnen, maar ook het leven met een chronische ziekte
kunnen van invloed zijn op de therapietrouw. Daarnaast hebben PLHIV door de langere levensverwachting
steeds vaker last van aandoeningen die met ouderdom te maken hebben. In dit onderzoek wordt onderzocht
welke factoren invloed hebben op de kwaliteit van de hiv-zorg. Welke factoren op ziekenhuis, zorgverlener en
patiëntniveau, beïnvloeden de kwaliteit van hiv-zorg? Hoe vaak moet de viruswaarde in iemands bloed bijvoorbeeld
gemeten worden om te voorkomen dat er complicaties optreden? Daarnaast worden de kwaliteit van zorg vanuit
patiënten perspectief en de kwaliteit van leven van PLHIV bestudeerd. Welken aspecten van hiv-zorg vinden
patiënten belangrijk en hoe ervaren zij de hiv-zorg in Nederland? Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om
de kwaliteit van de Nederlandse hiv-zorg te verbeteren. In de toekomst kunnen er aan de hand van het onderzoek
kwaliteitscriteria worden opgesteld waaraan instellingen minimaal moeten voldoen om aangewezen te worden als
hiv-behandelcentrum.

HPV en kanker bij homomannen
Start Datum

30-11-14

Partners

GGD - Research, Cluster
Infectious Diseases

Eind Datum

29-11-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
wetenschappers, MSM

Budget

€

220.864

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

58.898

Het komt regelmatig voor dat bij homomannen onrustige cellen worden gevonden die zijn veroorzaakt door HPV
(onder andere bekend als veroorzaker van baarmoederhalskanker bij vrouwen). Een deel van deze mannen ontwikkelt
in een later stadium kanker, een ander deel niet. Hoe vinden we nou die potentieel ernstige gevallen, zonder dat
we iedereen constant moeten testen en monitoren? Dat hoopt de GGD Amsterdam uit te vinden door middel van
onderzoek.
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PrEP in Nederland: het effect op attitudes, intenties en seksuele risico’s
Start Datum

01-11-16

Partners

Universiteit Maastricht
- Werk en Sociale
Psychologie

Eind Datum

01-11-20

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mannen, MSM

Budget

€

188.355

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

37.671

PrEP (Pre-exposure profylaxe) is een medicijn (Truvada®) dat met hoge zekerheid een hiv-infectie kan voorkomen.
In Nederland is PrEP op dit moment nog niet beschikbaar, behalve via een pilot studie. Desalniettemin weten veel
mannen die seks hebben met mannen (MSM) in Nederland van het bestaan (en gebruik van) PrEP. Er is op dit
moment weinig bekend over welke sociale effecten PrEP zal hebben onder de Nederlandse MSM. Onderzoeker van
de Universiteit van Amsterdam, dr. Kai Jonas wil in de komende vier jaar dit gaan onderzoeken. Aidsfonds zet zich
ervoor in dat PrEP zo snel mogelijk ook in Nederland beschikbaar komt. Dit onderzoek is een waardevolle aanvulling
voor preventie en beleidsmakers om inzicht te krijgen in de houding ten opzichte van PrEP en hoe dat verandert als
PrEP beschikbaar wordt.

Leerstoel SOA en hiv in de eerste lijn
Start Datum

31-12-13

Partners

SANL

Eind Datum

31-12-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Professionals

Budget

€

38.073

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

5.076

Sinds 1 december 2011 is een bijzondere leerstoel ‘Soa in de eerste lijn’ ingesteld binnen de Universiteit van
Amsterdam. Deze leerstoel biedt een kans om Soa in de eerste lijn op de agenda te zetten. SOA Aids Nederland
medewerker Jan van Bergen is hier nauw bij betrokken. In de afgelopen tijd is door programma Intermediairs
ervaren dat de leerstoelactiviteiten nieuwe kansen biedt maar tevens extra werk oplevert voor het bureau. Hierdoor
is een capaciteitsgebrek van 4 uur per week binnen het Team Intermediairs ontstaan. Deze subsidie vangt een deel
van dit gat financieel op.

Bevordering van therapietrouw van hiv geïnfecteerde kinderen door een beloning;
een andere kijk op de behandeling van hiv geïnfecteerde kinderen (BRAVO studie)
Start Datum

30-04-14

Partners

AMC - Pediatric Infectious
Diseases

Eind Datum

31-08-17

Gefinancierd door

Donateurs,
Gilead Nederland

Doelgroep(en)

Jongeren (15-24 jaar)

Budget

€

Land

Nederland

25.000

Net als voor volwassenen, is het voor kinderen met hiv niet altijd makkelijk om therapietrouw te zijn. Omdat het
van groot belang is dat kinderen hun behandeling trouw volgen heeft het Emma Kinderziekenhuis de mogelijkheid
om verschillende maatregelen in te zetten, variërend van specialistische thuiszorg tot de extreme variant
ondertoezichtstelling. Voor oudere kinderen blijkt een positieve benadering, in de vorm van een beloning (zoals het
betalen van voetbalcontributie) goed te werken. In elk geval op korte termijn. En omdat de beloning een sportief
interactief karakter moet hebben zorgt het beloningssysteem er bovendien voor dat kinderen met hiv die vaak uit
een lager sociaal-economisch milieu komen, uit hun sociale isolement komen. Deze small grant zorgt ervoor dat de
beloning van therapietrouwe kinderen kan worden voortgezet en vergoed tevens het onderzoek naar de resultaten
van de beloning op lange termijn in alle vier de Nederlandse hiv-behandelcentra voor kinderen. Het uiteindelijke
doel is om te zien of belonen een succesvolle methode is om de therapietrouw van kinderen met hiv te vergroten en
daarmee hun gezondheid op lange termijn te verbeteren.
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Mogelijkheden voor PrEP voor mensen van hiv-endemische laden (bijv. zuid-Afrika) die in
Nederland wonen
Start Datum

01-01-16

Partners

Graduate Institute
for International and
Development Studies

Eind Datum

01-09-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Etnische minderheden

Budget

€

10.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

8.000

Onderzoek naar het gebruik en de ideeën over hiv preventie strategieën van in Amsterdam woonachtige etnische
minderheden uit landen waar hiv veel voorkomt. Het onderzoek wordt deels uitgevoerd door ervaringsdeskundigen.
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de toegang tot verschillende hiv-preventie-methodes,
waaronder PrEP, te verbeteren.

Prevalentie van iatrogene Cushing en onderdrukking van de hypofyse-bijnieras bij
patiënten die anti-retrovirale therapie gebruiken
Start Datum

31-12-14

Partners

Radboud UMC Farmacologie-Toxicologie

Eind Datum

30-10-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
wetenschappers, artsen,
apothekers

Budget

€

Land

Nederland

9.800

Een onderzoek onder 30 patiënten naar het gebruik van lokale corticosterioden (bv neusspray tegen allergie) door
PLHIV. Er zijn voorbeelden bekend waaruit blijkt dat het gecombineerde gebruik van deze medicijnen met hivremmers mogelijk leidt tot levensgevaarlijke situaties zoals onderdrukking van de hypofyse-bijnieras. Het doel is om
te bepalen hoe vaak onderdrukking van de hypofyse-bijnieras voorkomt bij deze patiënten. Het uiteindelijke doel is
om advies te geven aan patiënten, hun behandelaars en apothekers. Is het gebruik van lokale corticosteroïden veilig?
Of moet een alternatief gevonden worden voor het lokale corticosteroïd? Of moet de anti-retrovirale medicatie
gewijzigd worden?

Europese PrEP vragenlijst onderzoek onder potentiele gebruikers
Start Datum

01-06-16

Partners

UvA - Faculteit der
Maatschappij- en
Gedragswetenschappen

Eind Datum

01-01-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mannen, MSM

Budget

€

7.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

5.600

Dit project heeft subsidie gekregen d.m.v een small grant. PrEP is nog niet beschikbaar en er is ook weinig bekend
over de houding, intenties en het (informele) gebruik van PrEP door MSM. Dit project gaat dmv een vragenlijst
informatie verzamelen. Het wordt uitgezet in verschillende Europese landen en is in samenwerking met werkgroep
PrePared in Nederlands. Deze informatie kan gebruik worden voor het adviseren van beleidsmakers en voor lobby.
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NC HIV Conferentie 2016
Start Datum

01-01-16

Partners

Stichting NCHIV

Eind Datum

31-12-16

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Wetenschappers, artsen

Budget

€

Land

Nederland

5.000

De NCHIV Conferentie is een jaarlijks congres waarbij onderzoekers aan Nederlandse onderzoeksinstituten kennis
uitwisselen. Er zijn ook een aantal internationale sprekers. Aidsfonds is sinds het begin (in 2006) lid van het
organiserend comité.

Welke onderwerpen worden op welke manier besproken tijdens hiv-consulten?
Start Datum

17-08-16

Partners

Catharina Ziekenhuis,
RIVM - Infectious Disease
Control

Eind Datum

31-07-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv

Budget

€

5.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

4.000

Er is een verschuiving opgetreden in welke zorg wordt geleverd en welke onderwerpen er worden besproken tijdens
hiv-consulten. Ten gevolge van de huidige behandeling is Hiv een chronische ziekte, worden patiënten ouder en
hebben een verhoogde kans op co-morbiditeit, waardoor meer aandacht gericht is op preventie en behandeling
hiervan. Tevens zijn er meer biomedische interventies beschikbaar voor hiv/soa en krijgt een gezonde leefstijl meer
aandacht. De introductie van de verpleegkundig specialist , naast de verpleegkundige, zorgt voor taakverschuiving
waarmee zij ook medische taken erbij doen. Het is onduidelijk wat nu de taak is van de hiv-verpleegkundige en
verpleegkundig specialist en op welke manier een consult wordt ingevuld. Dit verschilt per ziekenhuis en per
verpleegkundige/ verpleegkundig specialist.

Therapietrouw bij hiv-geinfecteerde adolescenten verbeteren met
behulp van een Pebble-watch
Start Datum

01-11-16

Partners

AMC - Pediatric Infectious
Diseases

Eind Datum

01-11-17

Gefinancierd door

Donateurs

Doelgroep(en)

Mensen met hiv,
adolescenten

Budget

€

4.000

Land

Nederland

Overgemaakt in 2016

€

3.200

Therapietrouw is een essentiële component in de huidige behandeling van een hiv-infectie, en maximale
onderdrukking van hiv door consequent langdurig gebruik van anti-hiv geneesmiddelen is de optimale behandeling
van een hiv-infectie. In het Emma Kinderziekenhuis AMC zijn ongeveer 50 hiv-geinfecteerde adolescenten ouder
dan 12 jaar die zelfstandig of met additionele hulp van ouders hun medicatie innemen en in aanmerking komen
voor deelname aan dit onderzoek. In dit pilot onderzoek met 30 hiv-geinfecteerde adolescenten onderzoeken wij
of de groep hiv-geïnfecteerde adolescenten een juiste doelgroep is om de effectiviteit van Emma (ter verhoging
van therapietrouw) te onderzoeken en monitoren. Deelnemers krijgen gedurende twee maanden een Pebble
Smartwatch in bruikleen en zal middels het softwareprogramma Emma (dat op de Pebble watch, mobiele
telefoon en computer geinstaleerd is), de medicatieadherentie worden gestimuleerd (middels zelf aangemaakte
herinneringen) gemeten. Emma is een nieuwe softwareprogramma ontwikkeld door Medicine Men die momenteel
succesvol is uitgerold bij volwassenen met chronische aandoeningen. Emma houdt de inname momenten van
medicatie bij en herinnert de deelnemer aan een innamemoment. Tevens stelt Emma de deelnemer in staat om
een eigen community op te zetten door mensen uit te nodigen om mee te kijken met de medicatie-inname om
zo te helpen de adherentie zo optimaal mogelijk te maken en houden. Met name door deze laatste mogelijkheid
onderscheidt Emma zich van andere adherentie-stimulerendemaatregelen, apps of instrumenten. Indien succelvol
draagt dit project bij aan therapietrouw bij adolescenten.
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Strategic objective: more people tested
In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

MaxART (phase II): Early Access to ART for All
Start Date

01-07-14

Funded by

Ministry of Foreign
Affairs Netherlands,
Nationale Postcode
Loterij,

End Date

30-09-18

Budget

€ 5,445,000

End Beneficiary

General population, PLHIV

Incoming funds 2016

€

457,514

Country

Swaziland

Disbursed in 2016

€

1,318,843

Project partners

CHAI Swaziland, GNP+, Ministry Of Health Swaziland, SACEMA, SAfAIDS,
UvA - Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, SWANNEPHA

Research shows that early ART for people living with HIV not only has individual health benefits, but also contributes
to the prevention of HIV transmission. In Swaziland, we are testing this strategy in practice for the first time. In
fourteen clinics, we are studying the clinical outcomes for people living with HIV, the cost-effectiveness of the
approach, the social and cultural outcomes of the implementation and treatment adherence among people living
with HIV.

MEDICAL CREDIT FUND
Start Date

31-12-09

Funded by

Private donors

End Date

31-12-17

Budget

€ 2,000,000

End Beneficiary

PLHIV

Country

Kenya, Nigeria, United Republic Of Tanzania

Project partners

PharmAccess

Contribution from two major donors towards the Medical Credit Fund. The Medical Credit Fund is a non-profit
health investment fund. It supports private healthcare facilities in Africa obtaining capital to strengthen and
upgrade their operations in order to enhance access to affordable quality healthcare. SafeCare supports the
clinics by measuring their performance at different stages in the MCF program. SafeCare guides them in a stepwise quality improvement program towards internationally recognized quality levels. The clinics’ achievements are
acknowledged through certification.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

Towards an AIDS free generation (TAFU)
Start Date

01-10-14

Funded by

Private donors

End Date

30-06-17

Budget

€

500,000

End Beneficiary

Women, Children

Disbursed in 2016

€

157,450

Country

Uganda

Project partners

CHAU, DCU-TAIP, ICCO Uganda, HNU, NAFOPHANU, PAG-KIDEP

The project aims to reduce the number of new HIV infections among children, and to increase the number of
children living with HIV who receive antiretroviral therapy (ART). To realise this, we are improving the social and
economic position of 3.500 families (10 0 children living with HIV) in three regions in Uganda. In addition, we
are educating people to improve support mechanisms within the communities. Most importantly, the project
contributes to improved collaboration between clinics and communities, and thus better tracing, referral and
follow-up mechanisms.

Biometric linkage to care in Home based oral mucosal HIV Testing
and Counselling programme
Start Date

01-08-16

Funded by

Private donors

End Date

31-07-19

Budget

€

300,000

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

125,331

Country

South Africa

Project partners

Ndlovu Care Group, UMCU

The Ndlovu Community Health Centre in Elandsdoorn will initiate a Home based HIV Counselling and Testing
Programme, that complements the already existing programmes in Limpopo province. After an information
campaign households will be visited by local teams of counsellors. Household members will be invited to test
themselves by a first rapid oral mucosal test under supervision of a counsellor. HIV+ confirmed clients will be
adequately referred and recognised through their biometrics in an Electronic Health Management System at the
Ndlovu clinic. Households will be located by GPS-coordinates. Failure to seek care will be flagged and follow up
contacts created. The programme aims at testing more local residents, more men, and more HIV-positives in an
earlier phase of their infection, connecting early diagnosis to early care seeking behaviour and disease management.
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Test HKG2YKA - Using new technologies and social media for the improvement of
testing services for MSM and transgender populations in Hong Kong and Yogyakarta
Start Date

01-10-16

Funded by

Private donors

End Date

30-09-19

Budget

€

300,000

End Beneficiary

LHBTI

Disbursed in 2016

€

100,000

Country

China, Indonesia

Project partners

AIDS Concern Hong Kong, APCOM, GWL-INA Network, CERiA, Mahidol University,
UvA - Sociale Psychologie

In many countries in Asia conventional messaging around HIV testing does not reach men-who-have-sex-with men
(MSM) and transgender populations. APCOM’s Test BKK-campaign, using new media and technologies, resulted
in an increase of 38% in the research population group getting tested, a clear indication that the campaign,
communication and data collection strategies worked. Although new media technologies can be used successfully
to scale up HIV testing among MSM, unfortunately, cultural, social and local contingencies do not allow for an
easy adoption in other countries. Tailoring is needed. To do so, APCOM would like to broaden the concept of
campaigning, research, data collection and testing to other cities. In this programme APCOM will do so in China
(Hong Kong) and Indonesia (Yogyakarta). The programme will start with a (social) media analysis in the proposed
cities. APCOM will select the “best” media to target the groups and use a tailored HIV testing approach for the
context. With the programme APCOM will determine if the culturally sensitive and contextually best possible
media, research and data collection approach actually renders to more testing cases. Through the programme
APCOM will compare success factors across locations, which will provide valuable information for future scaling up.

Improving Testing Services for People Most at Risk for HIV and Linking to ART Services
Start Date

01-04-16

Funded by

Private donors

End Date

31-03-19

Budget

€

299,991

End Beneficiary

PLHIV, Prisoners

Disbursed in 2016

€

95,094

Country

India

Project partners

Emmanuel Hospital Association, RMRC

This project aims to set up the first prison intervention model for HIV prevention, care and treatment in Punjab,
one of the highest HIV burden states in India. The project strategy will encompass a community driven approach
by and for prison inmates to provide HIV testing, antiretroviral therapy (ART) and viral load monitoring services in
prisons. These services will be supported with advocacy, community mobilization and research. The project will also
address treatment adherence and follow-up of prison inmates after release from prison. Through consultation and
close coordination with the government and other key stakeholders the project will be designed to enable program
transition to the state prison system after completion. Scale-up of the model is envisaged for other states.
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LIFT: Leveraging Incentives For Testing
Start Date

31-01-16

Funded by

Private donors

End Date

31-01-19

Budget

€

297,353

End Beneficiary

PLHIV, Adolescents

Disbursed in 2016

€

99,900

Country

South Africa

Project partners

LoveLife, Wits Reproductive Health and HIV Institute

This project seeks to increase the number of HIV positive adolescents ages 15-19 years in Region F of Johannesburg
who know their HIV infection status and are linked to treatment and care. The rate of new HIV infections has
declined or stabilized in many populations, yet over a third of new HIV infections continue to occur among 15-24 year
olds, and only half of South Africans in this age group have ever been tested for HIV. There is increasing interest
in the role of incentives to modify health behaviors and encourage testing. Meanwhile, there is growing evidence
that mobile platforms are an acceptable and feasible channel for the delivery of health promotion interventions,
including sexual health promotion. The iloveLife program combines a sexual health promotion intervention
delivered through a mobile platform with incentives to achieve sustained use and encourage positive behavior
change including HIV testing. This project proposes to use and evaluate iloveLife to incentivize HCT uptake, refer
adolescents to adolescent-friendly testing services near them, and identify and target areas of high adolescent
concentration with mobile testing services, all to increase adolescents’ testing rates and HIV case finding and
provide a scalable model for effective HIV testing.

Mobile-Delivered Audio Magazines for Attitude and Behavior Change
Start Date

15-11-15

Funded by

Private donors

End Date

14-05-18

Budget

€

291,000

End Beneficiary

Adolescents

Disbursed in 2016

€

99,999

Country

Zimbabwe

Project partners

CHAI Zimbabwe, SAfAIDS, VOTO Mobile

The project will use the omnipresence of mobile phones, and their inherent capacity to collect data and create
personalized engagement to encourage at-risk HIV populations to get tested and seek care. Specifically, the project
will target vulnerable populations to subscribe to a 6-month weekly “audio magazine” (24 issues) which will seek
to educate its listeners on issues of relationships, sex and health. The magazine will also include surveys to collect
demographic information about its listeners, as well as their changing knowledge, behaviours and attitudes towards
sex and HIV. Finally, the audio magazine will encourage its listeners to get tested for HIV on a regular basis, and will
offer specific content to those who might get tested and self-report being HIV-positive. This HIV-positive specific
content will link patient with local clinics and enrol patients in a mobile-based reminder system for antiretroviral
medication.
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HIV Self-Testing: A supplementary strategy towards achieving
the first 90 in inner city Johannesburg
Start Date

31-01-16

Funded by

Private donors

End Date

30-01-18

Budget

€

285,375

End Beneficiary

PLHIV, Men, LHBTI,
Sex workers

Disbursed in 2016

€

99,360

Country

South Africa

Project partners

National Health Laboratory Services (SA), Wits Reproductive Health and HIV
Institute

This project will focus on the most challenging aspect of the UNAIDS 90-90-90 initiative, the first 90, getting people
to know their status, using new, high-quality HIV self-tests. Additionally, the second 90 will be supported by ensuring
linkage-to-care for newly diagnosed HIV positives using smartphone technology. Both oral and blood self-testing
programmes will be assessed, and social harms will be monitored. The project will test 15 000 men, transgenders and
sex workers, ensuring linkage to care for an estimated 3000 newly diagnosed HIV-positive patients.

HIV Testing for Men Through Faith Constituencies in South Africa
Start Date

31-12-15

Funded by

Private donors

End Date

30-12-18

Budget

€

239,525

End Beneficiary

PLHIV, Men, LHBTI

Disbursed in 2016

€

90,750

Country

South Africa

Project partners

Anova Health Institute, INERELA+

The uptake of HIV counselling and testing (HCT) and antiretroviral therapy (ART) in South Africa is significantly
lower among men than women. Men may be reluctant to visit the healthcare facilities for HCT for various reasons
including lack of time due to work and fear of stigma. INERELA will address this testing gap by counselling men,
including men who have sex with men (MSM) attending religious congregations in South Africa. MSM are an
important key population in the South African HIV epidemic. This project has three stages: 1. Development of a
training and implementation module for religious leaders (RLs) on sexuality, acceptance of sexual diversity, stigma
eradication, importance of living openly and positively, HIV and HCT, 2. Train and support 20 RLs to implement
the module in their congregations including the four-week build-up to HCT day, 3. Scale-up of the programme by
requesting each RL to mobilize five other RLs in their local region, followed by training and implementation.

Monitoring drug resistance among HIV mothers in rural communities of Malawi
Start Date

31-03-13

Funded by

Private donors

End Date

29-06-16

Budget

€

199,303

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

38,835

Country

Malawi

Project partners

NCA - Malawi

In 2012, Malawi adopted the option B+ of the 2011 WHO Guidelines. This option requires that all HIV+ pregnant
women start Antiretroviral treatment regardless of their CD4 Count or Viral load. It further requires that after
birth the women should not stop the treatment. This increases the number of women in treatment, which is a
great challenge for the health system. Furthermore since the women will start the treatment for PMTCT and not
necessarily because they feel sick, the potential of not adhering to treatment is higher. This eventually lead to a
number of women risking the development of HIV drug resistance. To overcome these risks Norwegian Church Aid
will lobby for ART delivery programs that include viral load monitoring, the possibility to carry out drug resistance
tests in those who fail treatment and to support activities for adherence to treatment.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - Transgender Livelihood and Community Center
Initiative, Timor Leste
Start Date

30-04-14

Funded by

Private donors, STOP
AIDS NOW!

End Date

30-08-16

Budget

€

End Beneficiary

Transgenders

Country

Timor-Leste

Project partners

CODIVA, Hivos, IHP

21,000

Support to transgenders to establish a community centre at district level where it can be used to be a venue to
share information and be a communal income generating activity.

Vyatonse (for us all) HIV prevention project
Start Date

01-12-16

Funded by

Private donors

End Date

01-12-17

Budget

€

10,000

End Beneficiary

Prisoners

Disbursed in 2016

€

8,000

Country

Malawi

Project partners

KAYO

Chitipa prison in Malawi has a total of 521 inmates currently aged between 15 and 25. These individuals are severely
affected by HIV/AIDS, largely owing to the high-risk behavior that they engage in prior to incarceration and inside
prisons. The rates of HIV infection among inmates in Malawi are significantly higher than those in the general
population. Chitipa prison officials are slow to embrace HIV prevention messages that they perceive as directly
contradicting policies that prohibit anal sex, condom use, and injection drug use in prisons. The project addresses
the urgent need to introduce comprehensive HIV/AIDs education through peers/inmates and prisons officials.

Identifying HIV Prevalence in the Street Children of Santo Domingo
Start Date

15-09-16

Funded by

Private donors

End Date

14-09-17

Budget

€

7,000

End Beneficiary

PLHIV, Youth

Disbursed in 2016

€

5,600

Country

Dominican Republic

Project partners

Dominican Institute of Virological Studies

The Dominican Institute of Virological Studies (IDEV) will test 250 street children for HIV and STIs and educate
them about sexual health by bringing them into their clinical site in groups of up to 8. Upon arrival, children will be
checked in, given a snack, a self-report questionnaire that probes knowledge about sexual health and engagement in
risk behaviors, as well as pre-test counseling. IDEV will use a rapid HIV test to determine prevalence. IDEV will give a
presentation on sexually transmitted infections and proper condom use while the children wait for their test results.
Once the results are back, we will give post-test counseling session and a 2 incentive to each volunteer before
returning them to their area of the city. Children who test positive will be offered free treatment at the clinical
site. If the HIV prevalence in this population is higher than the national average, IDEV will lobby the government for
interventions geared to these children.
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Informed PrEP use in the Philippines
Start Date

01-10-16

Funded by

Private donors

End Date

01-07-17

Budget

€

5,000

End Beneficiary

LHBTI

Disbursed in 2016

€

4,000

Country

Philippines

Project partners

Love Yourself

The HIV epidemic in the Philippines is rapidly increasing among MSM. The Philippino government has decided to
make PrEP available in the Philippines. Similar to HIV testing, the implementation is by and large left in the hands
of NGOs and CBOs. Yet, these service providers are not ready yet to roll out PrEP. Love yourself has set up a
PrEP implementation project. To successfully implement PrEP in the Manila urban area, two aspects need to be
achieved and funding is asked for that. 1. Information provision among the MSM target group via social media, and
information material at HIV testing locations, and 2. knowledge assessment and training of nurses and volunteers
as change agents and providers of PrEP. To achieve the first goal _ in the context of low HIV prevention knowledge
and condom use _ we plan to use social media messages (e.g., push messages on grindr) and to provide information
material explaining PrEP to be made available at all clinics and consultation sites. To reach the second aim, we need
to assess knowledge and attitudes of nurses and volunteers and based on the outcomes train them to be able to
advise MSM and administer PrEP in a stigma-free way.

Strategic objective: fewer barriers most affected
Bridging the Gaps: health and rights for key populations
Start Date

01-01-16

Funded by

Ministry of Foreign
Affairs Netherlands

End Date

31-12-20

Budget

€ 49,985,000

End Beneficiary

LHBTI, Sex workers,
People using drugs

Incoming funds 2016

€

9,897,030

Disbursed in 2016

€

7,654,998

Country

Botswana, Georgia, Indonesia, Kenya, Kyrgyzstan, Myanmar, Nepal, South Africa,
Tajikistan, United Republic Of Tanzania, Uganda, Ukraine, Viet Nam, Zimbabwe

Global partners

COC, MSMGF, ITPC, GNP+, AFEW International, Mainline, INPUD, NSWP, Aidsfonds

Project partners

AMA, HOYMAS, Legalife Ukraine, KESWA, North Star Alliance East Africa, OPSI,
Sisonke South Africa, SCDI, SWEAT, Tais Plus, WONETHA

Sex workers , lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people and people who use drugs are typically 10 to 20
times more likely to become infected by HIV while only 8% have access to HIV services. The denial of human rights
has a negative impact on their health.
Our mission is to achieve universal access to HIV/STI prevention, treatment, care and support for sex workers,
LGBT people and people who use drugs. In our approach we want to create added value by focusing simultaneously
on all three key populations and on the crossovers between them in one single programme. Moreover, we link
human rights and health as well as community level work with global advocacy. The alliance brings together nine
organisations Aidsfonds, AFEW, COC, Mainline, GNP+, INPUD, ITPC, MSMGF and NSWP, the Dutch Ministry of
Foreign Affairs and 73 implementing organisations. Bridging the Gaps is one of the biggest programmes of its kind
that works with and for the health and rights of key populations.
The Bridging the Gaps alliance hosts a diverse group of organisations and our shared Theory of Change captures
our joint ambitions and plans as well as our shared commitment to achieve these goals. To protect the rights of key
populations, our interrelated long term goals are:
- a strengthened civil society that holds governments to account;
- an increased fulfilment of the human rights of key populations; and
- improved sexual and reproductive health and rights (SRHR) and fewer HIV transmissions.
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Stepping Up, Stepping Out: economic empowerment for sex workers
Start Date

01-11-12

Funded by

Ministry of Foreign
Affairs Netherlands,

End Date

30-06-16

Budget

€ 6,000,000

End Beneficiary

Sex workers

Disbursed in 2016

€

Country

Plurinational State Of Bolivia, Brazil, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Kenya, Myanmar,
Nicaragua, Peru, Zimbabwe

Project partners

Al Shehab Foundation for Comprehensive Development, AMA, BONELA,
Bandungwangi, HOYMAS, Nikat, NSWP, Sexual Rights Centre, OPSI, Sisonke
Botswana, VU University

240,741

The Stepping Up, Stepping Out (SUSO) project ran from 2012 to 2015 to economically empower sex workers in
eleven countries in Africa, Southeast Asia and Latin America. Dutch NGOs Aidsfonds and ICCO Cooperation worked
together with fourteen in-country partners, including many sex worker-led organisations, to develop and implement
innovative interventions.

Hands Off!: reducing violence against sex workers
Start Date

01-12-14

Funded by

Embassy of the
Netherlands in
Mozambique

End Date

31-07-19

Budget

€

4,407,436

End Beneficiary

Sex workers

Incoming funds 2016

€

1,160,140

Country

Botswana, Mozambique,
Namibia, South Africa,
Zimbabwe

Disbursed in 2016

€

702,473

Project partners

African Sex Workers Alliance (ASWA), BONELA,COC Nederland, North Star
Alliance- Southern Africa Regional Office, Pathfinder International (Mozambique
country office), Pow Wow, Rights not Rescue Trust, Sisonke Botswana, Sexual
Rights Centre, Sisonke South Africa, SWEAT, Tiyane Vavassate, UHAI-EASHRI, WLC

Hands Off aims to use police sensitization, rapid response methods and sex worker protection systems as
intervention strategies. Also data gathering and litigation will be deployed to support violence victims. The
programme has a strong capacity building component focusing on sex workers and sex worker-led organizations in
the region. Research is carried out to obtain more knowledge on the effectiveness of the implemented intervention
strategies. Also lobby and advocacy activities will be carried out on law reform and policies and practices involving
sex workers.
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DREAMS IC: Sparked Women Program
Start Date

01-10-16

Funded by

PEPFAR via JSI

End Date

30-09-18

Budget

$

1,236,918

End Beneficiary

PLHIV, Adolescents,
Youth

Incoming funds 2016

$

214,141

Country

Uganda

Disbursed in 2016

$

155,185

Project partners

Healthy Entrepreneurs, ICWEA, NAFOPHANU, JSI, Sawa World

Aidsfonds together with Healthy Entrepreneurs, ICWEA, NAFOPHANU and Sawa World aim to reduce new HIV
infections by tackling the high unemployment rates among girls and young women. Successful micro-entrepreneurs
will benefit from increased income, savings and self-confidence, enabling them to make saver (sexual) health
choices, which will lead to reduce risk behavior such as transactional sex, and enhanced effectiveness of HIV
programs.
We introduce two sustainable business models:
- The Healthy Entrepreneurs is a social franchise model where 729 Village Healthy Team young women become
small business-owners, selling essential health commodities and health products and disseminating information
including information on HIV and prevention. Local communities benefit from reliable access to quality health
promotion, products and services such as condoms and family planning.
- The Sawa World model offers over 30 self-employment opportunities for 15.500 girls & young women by
providing practical skills, training and educational tools. Successful solutions are shared through interactive
workshops and learning videos and posters. These educational tools are cascaded widely allowing rapid replication.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

Link Up: Better Sexual and Reproductive Health and Rights for
Young People Affected by HIV
Start Date

01-01-13

Funded by

Ministry of Foreign
Affairs Netherlands

End Date

30-06-16

Budget

€

1,094,718

End Beneficiary

Adolescents, Youth

Incoming funds 2016

€

176,208

Country

Uganda

Disbursed in 2016

€

61,185

Global partners

ATHENA Network, GYCA, International HIV/AIDS Alliance, MSI, Population Council

Project partners

ICWEA

Link Up was implemented in Bangladesh, Burundi, Ethiopia, Myanmar and Uganda by a consortium of partners. The
aim was to improve the sexual and reproductive health and rights (SRHR) of more than one million young people
affected by HIV across five countries. As one of the alliance members, STOP AIDS NOW! focused primarily on
young people in Uganda who run a higher risk of contracting HIV. We collaborated with our partner ICWEA, which
conducted research into violations of rights within the sexual healthcare sector, and advocated for better healthcare
services for young women. In addition, we helped young people to develop their talents so they can help influence
important international processes in order to include a strong commitment to the health and human rights of young
people most affected by HIV.
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MEDICAL CREDIT FUND - Amsterdam Diner 2011
Start Date

31-12-11

Funded by

Private donors,
AmsterdamDiner
Foundation

End Date

31-12-17

Budget

€

End Beneficiary

PLHIV

Country

Ghana, Kenya, United Republic Of Tanzania

Project partners

PharmAccess

706,450

The Medical Credit Fund is an innovative initiative that works to strengthen and upgrade the private health care
sector in Africa. Restricted availability to capital in Africa is one of the causes why hospitals are not able to invest in
their infrastructure. The Medical Credit Fund disburses loans to private health care facilities, so they themselves can
take action to continuously improve access to HIV prevention, treatment, care and support services

MEDICAL CREDIT FUND - Health Care Plan for students and staff - Universidade
Mondlane Maputo, Mozambique
Start Date

31-12-09

Funded by

Private donors,
AmsterdamDiner
Foundation

End Date

01-12-16

Budget

€

End Beneficiary

General population, Youth

Country

Mozambique

Project partners

PharmAccess

706,100

A primary Health Care clinic will be built on the campus of the University Eduardo Mondlane in Maputo. The
Amsterdam dinner funds are to be used to ensure that the patients receive good quality health care services.
This will include the following:
- the required equipment and staff training for the UEM campus clinic,
- certification of the Campus health center and other involved facilities (quality assessment according to standards),
- procurement, project management costs, including monitoring & evaluation.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Oxfam Novib - Marriage, No Child’s Play
Start Date

01-01-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

31-12-17

Budget

€

End Beneficiary

Women, Adolescents, Youth

Country

Mali, Niger, Pakistan

Project partners

OXFAM Novib

500,000

Oxfam Novib’s multi-country programme ‘Marriage, No Child’s Play’ aims at combating the practice of child
marriage in 5 countries which have a high prevalence of child marriage: India, Malawi, Mali, Niger, and Pakistan. The
programme is jointly implemented with Save the Children, Simavi and Population Council. Oxfam Novib contributes
to this programme in Mali, Niger and Pakistan.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution ICCO - Sustainable Income Generation and Livelihood
Programme for People living with and affected by HIV & AIDS
Start Date

01-08-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

31-03-19

Budget

€

End Beneficiary

PLHIV, Families

Country

India

Project partners

EFICOR, ICCO

475,117

The programme aims at improving the socio-economic status of 1000 families living with and affected by
HIV&AIDS through sustainable livelihood approach in 7 targeted project locations of EFICOR. EFICOR has been
involved in these locations and has identified these families through community consultations. The financial
and technical support from ICCO would complement the ongoing programme of EFICOR to ensure sustainable
livelihood engagement with necessary skill, and effective linkages with market and other needed resources.

HIV in Europe 2016
Start Date

01-03-16

Funded by

AAZ, Cepheid, MSD,
Gilead UK, ViiV

End Date

31-12-16

Budget

€

End Beneficiary

PLHIV

Country

Denmark

Project partners

University of Copenhagen HIV programme (HIV in Europe)

389,904

HIV in Europe (HiE) is a pan-European initiative which started in Brussels in 2007. The initiative provides a European
platform for exchange and activities to improve early diagnosis and care of HIV patients across Europe. Directed
by an extensive and independent group of experts with representation from civil society, policy makers, health
professionals and European public health institutions, the initiative is truly a multi-disciplinary and pan-European
collaboration.
Projects during 2016 include the fourth European Testing Week, the continuation of OptTEST, a part EU-commissioned
HIV project to increase awareness of early HIV testing and optimal treatment benefits among health professionals,
policymakers, and the European HIV Community. Further, the evaluation of the ECDC HIV testing guidance has
continued into 2016, and new projects in 2016 include the HIV and hepatitis resource centre. The objective of the online
resource centre is to create and maintain an online body of resources that will inform the public health and public
policy dimensions of HIV and HCV testing and linkage to care.
Also funded with this year’s money is the HepHIV Conference 2017 in Malta, from January 31-February 2, 2017.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Cordaid - Contracting primary schools
for improved performance, 2015-2017
Start Date

01-09-15

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

01-09-17

Budget

€

End Beneficiary

Youth

Country

Malawi

Project partners

Cordaid, CSEC

375,000

Improve education of young people including HIV education.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Cordaid - Teenage pregnancy consortium
Start Date

01-12-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

01-12-17

Budget

€

End Beneficiary

Youth

Country

SIERRA LEONE

Project partners

Cordaid

350,000

Prevention of teenage pregancy and HIV. Sierra Leone’s adolescents in collaboration with communities, local
authorities and local service providers (health, education, police, FSU’s, court) jointly steer, collect evidence, monitor
and act on the teenage pregnancy reality in their catchment areas in order to improve access to comprehensive
quality Sexual and Reproductive Health (SRH) services and information for adolescents in the age of 14-19 years old.
Assumptions:
1. The complexity of adolescent SRH and early pregnancies in Sierra Leone can be addressed by building resilient
evidence-based structures of collaboration and monitoring by the key stakeholders.
2. A change of mindset on early pregnancies and commitment to reduce teenage pregnancies is emerging amongst
stakeholders.
3. Local service institutions want to be proud about their work and will implement and monitor actions for
SRH improvements when they have the proper capacity, means, data and support.

144

Jaarverslag Aidsfonds 2016

International projects 2016

13

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Cordaid - Better health and education
via CCT for aids affected people
Start Date

01-12-12

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

31-05-16

Budget

€

End Beneficiary

PLHIV, Youth

Country

South Sudan

Project partners

CDTY, Cordaid

349,835

We aim to break the cycle of poverty for vulnerable children affected by HIV/AIDS and improve their access to
healthcare and primary education. The project also aims to facilitate behavioral change towards orphans of
HIV/AIDS, and to encourage better household management of finances.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

Get Up Speak Out! (GUSO)
Start Date

01-01-16

Funded by

Ministry of Foreign
Affairs Netherlands

End Date

01-01-20

Budget

€

345,600

End Beneficiary

Adolescents, Youth

Incoming funds 2016

€

342,253

Country

Kenya, Malawi, Uganda

Disbursed in 2016

€

186,865

Global partners

Rutgers, CHOICE, dance4life, IPPF, Simavi

Project partners

UNYPA, NAFOPHANU, COWHLA, WOFAK, AYARHEP

This programme aims to improve the sexual and reproductive health and rights of young people in 7 countries.
The programme is developed and implemented by a consortium of partner organisations under the leadership
of Rutgers and funded by the Dutch Ministry of Foreign Affairs. Other partners are Simavi Dance4life IPPF and
CHOICE. The programme takes a multi-component approach; working simultaneously on ensuring sexuality
education youth-friendly services and building a supportive environment.
STOP AIDS NOW! focuses its activities in Kenya Uganda and Malawi and works specifically with self-organisations
of (young) people living with HIV. Through these partners STOP AIDS NOW! aims to ensure that the rights and
need of people living with HIV are fully integrated in sexuality education health services and sexual and reproductive
health policies.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

Quality HIV and reproductive maternal and neonatal health (RMNH) and HIV services for
women in Malawi through good clinical governance and community driven accountability
Start Date

01-01-13

Funded by

Private donors, Cordaid,
HIVOS, ICCO

End Date

31-03-16

Budget

€

End Beneficiary

PLHIV, Women

Country

Malawi

Project partners

COWLHA, CYDSE, ICCO Malawi, MANET+, MASUNA, RISE-Malawi (formerly KASO)

300,000

In Malawi, women of childbearing age run a higher risk of contracting HIV. This project aimed to offer these women
high-quality healthcare that focuses on sexuality and reproduction, as well as mother and child care. High-quality
health care is safe, efficient, and low-priced; given at the right moment and; aligned with the wishes and needs
of the patients. This project focused on healthcare providers and managers (to improve the services they offer)
and support and train women living with HIV and local community members (to enable them to better assess the
services offered and demand for quality care). This together can improve the care. This project was implemented in
Lilongwe District at three health facilities: Mitundu Community Hospital, Kawale Health Centre, and Area 25 Health
Centre.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

Healthy Young People. Working towards a supportive sexual and
reproductive health environment (pilot)
Start Date

01-01-14

Funded by

Private donors, Cordaid

End Date

30-06-16

Budget

€

End Beneficiary

Adolescents, teachers, health care workers

Country

Malawi

Project partners

EEDF, Nkhoma Hospital, Embangweni Hospital

300,000

The aim of the project is to better align the sexual education given at six schools in Malawi with the care for young
people in the clinics close to these schools. The project pays special attention to discrimination due to the fact that
people do not accept that young people are sexually active. The objective is to improve access to care for some
2,500 young people
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

Young People in Charge - education about sexuality and saving money,
and access to care for young people
Start Date

01-01-15

Funded by

Private donors, Cordaid,
Edukans

End Date

30-04-17

Budget

€

278,360

End Beneficiary

Adolescents, Youth

Disbursed in 2016

€

51,653

Country

Ghana

Project partners

ACDEP, Aflatoun, New Dawn, Savana Signatures

This project links health, education and economic development. About 4,500 young people at 49 schools receive
sexual education and learn to save money. In addition, we are improving the care for young people in 21 clinics and
we are collaborating with parents and teachers to create a stimulating and safe environment for young people. The
project aims to contribute to behavioural change of young people, ultimately leading to less HIV and STI infections,
and unwanted pregnancies.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - The RAY Programme!
Start Date

31-05-13

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

31-07-16

Budget

€

End Beneficiary

Youth

Country

KENYA

Project partners

Hivos, LVCT

260,000

The RAY Programme! (Responding to HIV AND AIDS prevention Among Youth in Kenya). Towards comprehensive
HIV prevention programming and access to sexual and reproductive health rights for youth in Kenya. The one2one
online digital platform as well as the telephone hotlines were operating to provide HIV/SRH related information to
young key populations. Also, health care HIV testing and counselling was provided and those tested positively were
linked to necessary care. On the policy level LVCT worked to create greater visibility of youth in Kenya’s HIV and
health policy reforms. For example through collaborative work with the Ministry of Health in producing guidelines
on quality and standards for health hotlines, and by contributing to Kenya’s HIV AIDS Strategic Framework.
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Securing access to justice for HIV-related human rights violations in Kenya
Start Date

31-05-13

Funded by

Private donors

End Date

30-09-16

Budget

€

249,999

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

42,500

Country

Kenya

Project partners

KELIN

The Constitution of Kenya 2010 outlaws discrimination on the basis of one’s health status, providing a legal and
structural framework for addressing human rights abuses. However, this framework does not have adequate
implementation mechanisms to intervene on behalf of the large majority of those abused, most of who are women
and children living with HIV. The HIV tribunal which is a court that was specifically set up to address the issue
of violation of the rights of PLHIV remains under-utilized. Through this program, KELIN will provide education
and raise awareness of PLHIV on HIV & Human rights issues, with a view that they will utilize this information to
advocate for their rights. The programme will provide legal advice and litigation services, to those who have faced
human rights violations by linking them with the trained lawyers. The programme will engage with lawmakers at
both government levels through community dialogue forums that will allow networks of PLHIV to deliberate human
rights issues affecting them with their legislators. For the service providers & community members, the programme
will build capacity around rights, the law and the role they can play in preventing violence, challenging the stigma
& discrimination within families, communities and workplaces. It is envisioned that PLHIV will enforce their rights
through formal and informal processes and will be empowered to advocate for their rights.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

Empowering Young People
Start Date

01-09-15

Funded by

DFID, Edukans, Aidsfonds,
private donors

End Date

31-03-18

Budget

£

241,348

End Beneficiary

Youth, teachers, health
care workers

Disbursed in 2016

£

8,853

Country

Malawi

Project partners

YONECO, EEDF, Edukans

Through comprehensive sexuality education programs in school and in youth clubs, we enable young people to make
informed SRH choices. Youth (age 10-24), teachers, peer educators, parents and leaders are all involved. In these
programs young people are referred to youth friendly health services with trained staff, for medical services and
questions. The intended impact is to reduce new HIV and STI infections and teenage pregnancies through an uptake
of health services by young people.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

A healthcare system that responds to the needs of PLWH and SRH needs
of youth based on client satisfaction surveys
Start Date

01-01-15

Funded by

Private donors, Cordaid,
ICCO

End Date

30-12-16

Budget

€

205,000

End Beneficiary

Youth

Disbursed in 2016

€

41,000

Country

Uganda

Project partners

ICCO Uganda, Cordaid, HNU, ACET, Uganda Catholic Medical Bureau-UCMB,
Diocese of Jinja, Health Child, PAG-KIDEP, TAIP, UCAN, UNHCO

This project aims to establish a health care system that is responding to the needs of people living with HIV and the
sexual and reproductive health (SRH) needs of youth in 9 sub-counties in Uganda, based on client satisfaction surveys,
by the end of 2016. Based on research in Kabale, Uganda (2014) and experiences from partner organisations, people
living with HIV and young people are dissatisfied with the current health provision by the different health centres.
Dissatisfaction about health service provision is leading to lower attendance for (regular) check-ups and limited ART
adherence. People living with HIV and young people encounter several problems or challenges in accessing basic health
and HIV services in Uganda, including: Fear of stigma and discrimination; Untrained or poorly trained counsellors,
particularly for children; Poor counselling; Distance to referral centres; Inadequate supply of ART and other drugs at
the local health facilities; etc. This project will assess the level of (dis)satisfaction of young people and people living
with HIV as clients accessing a service. Based on these findings, the project aims to support health centers to address
the dissatisfaction with the ultimate goal to expect more people living with HIV on treatment, more youth going to
the clinic for SRH services and hopefully less felt stigma in the health centres and surrounding communities by both
target groups. The project builds on earlier experiences of Cordaid partners with (digital) client satisfaction tools. The
tool will be integrated in already existing work of local ICCO Cooperation and Cordaid partners on HIV/AIDS, SRHR,
health rights and healthcare service delivery. The tool will strengthen the existing work of local partners, provide a
strong evidence base through the data collection and provides a solid basis for both local advocacy with local health
facilities and local governments as well as national level advocacy.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - Blooming Workplaces and Communities: Women
and Children Shaping the HIV/AIDS discourse at the workplace and in catchment
communities
Start Date

01-10-15

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

29-12-17

Budget

€

End Beneficiary

Women, Children, Youth

Country

Kenya, Uganda

Project partners

FIDA-U, Hivos, UWEA, NOPE, WRW

200,000

This project seeks to address structural gaps in prevention and control of the spread of HIV and AIDS and in the
prevention of HIV and AIDS related stigma in the workplace and labour catchment host-community, in Uganda
flower sector. It pays specific regard to addressing vulnerabilities of women workers in the flower sector in Uganda,
owing to large ratio of women to men in the sector and vulnerability of women aggravated by social, economic and
structural hurdles. It rallies stakeholders (workers, trade unions, flower growers, grower’s associations and civil society
organisations) towards constructive dialogue and co-creation to advance mutual benefits among sector actors.
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Testing and treatment as a prevention method for MSM and transgender
people in Bangkok
Start Date

30-09-12

Funded by

Private donors

End Date

31-03-17

Budget

€

End Beneficiary

LHBTI

Country

Thailand

Project partners

Thai Red Cross

179,097

This program will evaluate the use of an enhanced and focused strategy to improve retention rate, adherence to
antiretroviral therapy (ART), and viral load suppression among men who have sex with men (MSM) and transgender
women (TG) in the “Test and Treat” program in Thailand. Peer supporters will be empowered to be able to
communicate the importance and consequences of HIV testing, adherence to ART, and HIV drug resistance. Use of
social networking tools such as LINE, WhatsApp, Blackberry Messengers, text messaging, Facebook, and electronic
mail will be studied in a randomized fashion, compared to telephone call, to evaluate its additional benefit on retention
rate, adherence to clinic visits, and adherence to ART. Among participants who test HIV-positive in the program,
simplified, low-cost and/or generic, first-line ART regimens will be offered to enhance adherence, along with the
provision of adherence counseling at every clinic visit. Drug resistance testing will be performed in blood at the time
of HIV positivity, HIV RNA in blood will be measured every 6 months, and choices of ART will be modified accordingly.
HIV RNA measurement and resistance pattern in the ano-genital compartments will also be studied to deepen the
understanding of HIV compartmentalization and transmission.
The program will be implemented in 3 provinces: Bangkok (central), Ubonratchathani (northeastern), and Lampang
(northern). This program is the first demonstration program in the region to use the “Test and Treat” strategy among
MSM and TG. Several steps which impact general health system are needed in order to get people into HIV testing and
follow those who tested HIV-positive through to having undetectable HIV RNA in the body for own’s health benefit
and for community’s prevention benefit.

Influencing IP policymaking in Southern Africa
Start Date

31-12-14

Funded by

Private donors

End Date

30-12-17

Budget

€

120,000

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

32,000

Country

Botswana, Mauritius, Zimbabwe

Project partners

ARASA

This project aims to train grassroots organisations for people living with HIV in Botswana, Marutius and Zimbabwe
how to lobby on Intellectual Property (IP) issues. The focus is to achieve better IP laws and pricing transparency
and to raise awareness about the consequences created by IP barriers. By building a bridge between grassroots
organisations and policy makers, they can work together to influence IP policy.
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Leveraging grassroots capacity against IP in Latin America
Start Date

31-12-14

Funded by

Private donors

End Date

29-12-17

Budget

€

120,000

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

40,000

Country

Argentina, Brazil, Colombia, Mexico, Peru

Project partners

FGEP

The proposal will be implemented by RedLAM (Latin American Network for the Access to Medicines) comprised
civil society organizations working in Argentina, Brazil, Colombia, Mexico and Peru. The program aims to strengthen
CS’s capacity to take action to overcome IP barriers to access to medicines. The main objective is to enhance quality
of life of PLHIV by scaling up access to HIV/HCV treatment in Latin America region. To achieve this, the technical
expertise of PLHIV communities, CS organizations and activists will be enhanced and developed. Public awareness
of the negative impact of IP barriers on prices and access to ARV/HCV medicines will be increased. And south-south
cooperation among Latin-American activists working on IP issues will be improved.

Act now for affordable HIV treatment in Egypt, Morocco and Tunisia
Start Date

31-12-14

Funded by

Private donors

End Date

30-12-17

Budget

€

120,000

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

32,000

Country

Egypt, Morocco, Tunisia

Project partners

ITPC-MENA

This project will focus on three target countries from MENA region: Morocco, Tunisia and Egypt. Providing these
countries with access to affordable, generic ARVs is critical to addressing the large unmet need for ART. Lack of
generic availability and high branded prices for key ARVs have directly translated to restricted ART coverage and/
or an inability to provide the best possible regimens for patients in the three target countries. By addressing the
legal and intellectual property barriers to generic market entry in the three target countries, this intervention aims
to facilitate generic competition for key ARVs, which will lead to significantly lower prices. ITPC-MENA will organize
national trainings on IP and access to medicines in each country to create knowledge and strengthen capacities
of civil society groups. The project aims for national IP laws that are public health friendly and include all TRIPS
safeguards.
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HIV-patient organisations in action for affordable HIV treatment in
Georgia, Kazachstan and Moldavia
Start Date

31-12-14

Funded by

Private donors

End Date

30-04-18

Budget

€

120,000

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

28,000

Country

Georgia, Kazakhstan, Republic Of Moldova

Project partners

ITPCru

ITPCru is a regional organization operating in the Russian-speaking countries in Eastern Europe and Central Asia.
This project will increase access to HIV/HCV treatment in this region through research and advocacy actions on
intellectual property barriers. Community-based civil society groups in Georgia, Kazachstan and Moldavia will
carry out research in the field of intellectual property barriers to second- and third-line antiretroviral medicines
and direct-acting antiviral medicines for treating hepatitis C. An integral part of the research will be focused on
how the following two methods for eliminating IP barriers – patent opposition and compulsory licensing – can
be implemented given the specific country context. Based on the results of the research, the communities will
determine the drug(s) and the strategies which they will apply to increase access to the selected drug(s). The
national organizations shall conduct practical advocacy steps to oppose patents and push their governments to
issue compulsory licenses in a ‘learning by doing’ mode. Over the project course, training and technical support in
the field of IP will be provided. As a result, access to the selected drug(s) shall have been improved.

Building lobby capacity to challenge pharmaceutical monopolies in South East Asia
Start Date

31-01-15

Funded by

Private donors

End Date

30-01-18

Budget

€

120,000

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

30,000

Country

Indonesia, Myanmar, Viet Nam

Project partners

APN+

APN+ is a peer-based advocacy organisation for people living with HIV in South East Asia. The project aims to
strengthen communities in the Asia Pacific region to advocate for the elimination of intellectual property barriers.
A key part of the program relates to harmful IP provisions in Free Trade agreements between developed and
developing countries, with a specific focus on the Regional Cooperation Economic Partnership (RCEP) negotiations
between 16 countries of the Asia-Pacific. Harsh IP provisions proposed by Japan in these negotiations are of
grave concern to the future treatment access in the region. In addition, activities in Indonesia will focus on the
implementation of compulsory licences, in Vietnam on repelling TRIPS-plus provisions in the TPP negotiations and
on advocacy for local production of HIV and Hepatitis C treatment. In Myanmar an IP law campaign will be launched
to advocate for the full use of the TRIPS transition period.
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Strategic funding to coordinate and leverage current initiatives that address intellectual
property (IP) barriers that impede access to medicines in middle-income countries (MICs)
Start Date

31-12-15

Funded by

Private donors

End Date

30-12-17

Budget

€

120,000

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

64,000

Country

Argentina, Botswana, Brazil, Colombia, Egypt, Georgia, India, Indonesia, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Malaysia, Mauritius, Mexico, Moldova Republic Of, Morocco, Myanmar,
Tunisia, Viet Nam, Zimbabwe

Project partners

ITPC Global

There is a constant and growing pool of lawyers, IP specialists and community activists who work on Intellectual
Property issues, but they do so under difficult circumstances and with very limited resources. In addition, in many
parts of the world, civil society is lacking the experience and technical knowledge needed to meaningfully engage at
national and global level on questions of IP laws, TRIPS flexibilities and trade negotiations. Additionally, the existing
national/regional advocacy initiatives led by civil society are not linked to each other and lack coordination to feed
a global campaign aiming to advance the IP and access agenda at higher political level. With this funding, ITPC can
play a coordinating role of the different efforts of civil society; bringing together the IP work, bridging the programs
from different donors and most importantly increasing the impact of this work for people living with HIV. The
project will focus on the following areas of work:
- To build capacity on IP within civil society, especially in middle-income countries, in order to develop national
strategies and engagement plans with governments, regional organizations and the generic and originator
pharmaceutical industry.
- To build greater solidarity among civil society organizations across the globe to pursue a common agenda and to
facilitate inter-country and cross-organizational learning especially among countries that have engaged out of
need, in these debates for some time and those who are just entering this stream of work.
- To coordinate the many different actions at country level and in different regions and to ensure that lessons
learned from these actions are understood to be part of a global advocacy campaign which addresses global policy
makers, normative guidance agencies and donor agencies.

Eliminating IP barriers to treatment in Malaysia
Start Date

31-12-14

Funded by

Private donors

End Date

30-12-17

Budget

€

118,670

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

31,646

Country

Malaysia

Project partners

MTAAG+

As the only registered organization in Malaysia consisting of PLHIV, Positive Malaysian Treatment Access &
Advocacy Group (MTAAG+) advocates for affordable medicines for all in need of those drugs. To sustain and
increase the number of people living with HIV on treatment, stricter criteria for granting patents and a better use of
compulsory licenses are needed in Malaysia. In this project MTAAG+ will focus on training, community mobilization
and advocacy on TRIPS flexibilities and harmful intellectual property provisions in trade agreements. As a country
with a small population but several generic manufacturers that can meet international standards, the long term goal
for MTAAG+ and other partners is to have Malaysia as a potential exporter of generic medicines.

International
projects 2016
Jaarverslag
Aidsfonds

22
153

Promoting Access, Saving Lives: addressing IP barriers to treatment in India
Start Date

31-12-14

Funded by

Private donors

End Date

31-12-17

Budget

€

118,500

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

15,800

Country

India

Project partners

Lawyers Collective

Indian generic companies are the largest suppliers of affordable ARVs to developing countries. The enforcement of
patents on key HIV, HCV and TB drugs in India increasingly threatens this generic production. Lawyers Collective
will focus on the current challenges in India and across the world, that impact on access to medicines. Eliminating
IP barriers will help to guarantee that generic competition is continued. The activities will primarily focus on
ensuring that public safeguards and flexibilities like patent oppositions or compulsory licenses under the patent
law in India are preserved against external pressures. The program will also work against TRIPS Plus provisions like
data exclusivity, patent term extensions or border enforcement measures under Free Trade Agreements (FTA) or
Bilateral Investment Treaties (BITs). In addition, Lawyers Collective will explore the use of competition law in India as
a mechanism to challenge anti-competitive practices of pharmaceutical companies in India. To enable a community
led response to these issues, the program will build the capacity and strengthen the understanding and involvement
of the PLHIV community, lawyers, doctors and other key stakeholders.

Fewer barriers to HIV and HCV medications for most affected in Kyrgyzstan
Start Date

03-01-15

Funded by

Private donors

End Date

31-12-17

Budget

€

117,279

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

41,700

Country

Kyrgyzstan

Project partners

Partnership Network Association

The Partnership Network Association (PNA) includes 26 non-governmental organizations representing all the
regions of The Kyrgyz Republic on HIV, hepatitis and TB. Under this project, PNA will work on an improved
regulatory framework in the field of intellectual property, revision of clinical protocols for the treatment of HIV
and Hepatitis C, increase in country budget for HIV treatment, an easier registration process for manufacturers
of generics and a better participation of communities of PLHIV and people living with Hepatitis C in the advocacy
activities.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Cordaid - Reach a Hand Uganda Youth Fund
Start Date

01-01-15

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

31-12-16

Budget

€

End Beneficiary

Youth

Country

Uganda

Project partners

Cordaid, RAHU

100,000

Subgranting youth NGO’s in order to raise awareness and empowerment and to strengthen youth association in
awareness raising and advocay for HIV and SRHR.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - Scaling up edutainment to enhance
youth voices on sexual reproductive health & rights in Tanzania
Start Date

01-09-14

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

31-12-16

Budget

€

End Beneficiary

Youth

Country

United Republic Of Tanzania

Project partners

FEMINA HIP, Hivos

100,000

Scaling up Femina’s multimedia initiative is guided by its new strategic plan (2013 - 2017) that Hivos, among other
donors intends to support until 2015.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - Scaling up youth friendly services for at risk youth,
in particular HIV+ adolescent girls in Wakiso and Mubende districts of Uganda
Start Date

10-01-14

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

30-09-16

Budget

€

End Beneficiary

Women, Girls

Country

Uganda

Project partners

Hivos, Nurture Africa

99,600

This project contributes to two regional programmes, co-created by Hivos together with its partners (SERHER
and Access to Contraceptives and Safe abortion programme). This intervention combines behavioural, bio-medical,
psycho- social and socio- economic services targeted to reach inadequately served populations such as HIV positive
adolescent girls and girls engaged in transactional sex.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

Integrated Livelihoods Improvement and HIV&AIDS prevention, care and support project
Start Date

01-05-16

Funded by

AmsterdamDiner
Foundation

End Date

30-04-19

Budget

€

80,000

End Beneficiary

General population,
PLHIV, Women, Children,
Youth

Incoming funds 2016

€

27,000

Country

Ethiopia

Disbursed in 2016

€

28,798

Project partners

Dorcas Aid Ethiopia

This project aims to contribute to the reduction of HIV&AIDS transmission and mitigate its impact through
awareness raising, care & support and improving the livelihoods of OVC, their guardians and youth in Addis Ababa.
50 OVC and their guardians will groups in SHGs, receive business skills training. Voluntary Testing and Counselling
will be provided in the community.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

HIV Prevention and Impact Mitigation through Livelihood Improvement and
Empowerment of Vulnerable Groups in Bishan Guracha
Start Date

01-06-16

Funded by

AmsterdamDiner
Foundation

End Date

31-05-19

Budget

€

80,000

End Beneficiary

General population,
PLHIV, Women, Children,
Youth

Incoming funds 2016

€

27,000

Country

Ethiopia

Disbursed in 2016

€

25,284

Project partners

JeCCDO

To improve the livelihoods of children and women affected by AIDS and PLHIV in the Bishan Guracha village, we will
work with the local CBO and the PLHIV assocation to strengthen their social and econoimc position. We support
the women in Self-Help groups to stimulate savings and loans, support guardian so that they can send their children
to school, provide business trianing and support youth clubs in schools to address stigma and increase awareness.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

HIV Prevention and Impact Mitigation through Livelihood Improvement and
Empowerment of Vulnerable Groups Debre Sina Town
Start Date

01-10-16

Funded by

AmsterdamDiner
Foundation

End Date

30-09-19

Budget

€

80,000

End Beneficiary

General population,
Women, Children,
Adolescents, Sex workers

Incoming funds 2016

€

27,000

Country

Ethiopia

Disbursed in 2016

€

16,953

Project partners

JeCCDO

The project aims to improve the the livelihoods of women and children affected by AIDS and PLHIV by
strengthening their social and economic position. We therefore provide information about HIV and AIDS, form
self-help groups to stimulate savings and loans, provide business skills training and strenghten the local PLHIV
association and CBO to support their own community members.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

HIV Prevention and Impact Mitigation through Livelihood Improvement and
Empowerment of Vulnerable Groups in Dato Odahe
Start Date

01-04-16

Funded by

AmsterdamDiner
Foundation

End Date

31-03-19

Budget

€

80,000

End Beneficiary

General population,
PLHIV, Women, Children,
Youth

Incoming funds 2016

€

27,000

Country

Ethiopia

Disbursed in 2016

€

23,788

Project partners

JeCCDO

To improve the livelihoods of children and women affected by AIDS and PLHIV in the Bishan Guracha village, we will
work with the local CBO and the PLHIV assocation to strengthen their social and econoimc position. We support
the women in Self-Help groups to stimulate savings and loans, support guardian so that they can send their children
to school, provide business trianing and support youth clubs in schools to address stigma and increase awareness.
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Advocacy, education and political influencing to use TRIPS safeguards
to increase access to ARVs
Start Date

31-01-15

Funded by

Private donors

End Date

30-06-17

Budget

€

80,000

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

32,000

Country

Peru

Project partners

Acción Para la Salud

Accion para la Salud promotes awareness on the obstacles that intellectual property rights represent for access to
medicines in Peru. The project will run in liaison with organizations of PLHIV and other CSOs. The main focus for this
project is a specific case against the Peruvian Government to grant a Compulsory License for atazanavir. In Perú,
atazanavir costs 20 times the price paid for the generic version in neighboring countries like Bolivia. This means that
the Peruvian government pays an additional amount of more than 9 million dollars per year until 2018, when the patent
expires. Atazanavir represents more than 50% of the spending of the Peruvian Government on ARVs. Accion para la
Salud will organize education programs for key players, develop IEC materials, involve mass media and initiate litigations.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - Advocacy Campaign for Reducing HIV and
AIDS in Malawi
Start Date

01-10-15

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

29-12-17

Budget

€

End Beneficiary

Women, Children, Adolescents, Youth

Country

Malawi

Project partners

FCR, Hivos

80,000

The project seeks to increase knowledge of HIV, sex, sexuality and sexual rights among young women in Malawi. The
project also seeks to enhance the capacity of health services to develop and provide quality sexual health services
to the youth and to increase access to SRH services and HIV treatment care and support services for young women
living with HIV in Malawi.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - Empowering adolescent girls and child brides
for positive SRH outcomes
Start Date

01-10-15

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

29-12-17

Budget

€

End Beneficiary

Women, Children, Adolescents, Youth

Country

Zimbabwe

Project partners

Hivos, ROOTS

80,000

The project seeks to reduce the incidence of HIV and improving access SRH services among young women in Mbire,
Muzarabani, Shamva and Mazowe in Mashonaland Central, Zimbabwe.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

HIV prevention through Strengthening Livelihoods of Vulnerable Women in Godino
Start Date

01-07-13

Funded by

Supertrash,
private donors

End Date

31-12-16

Budget

€

End Beneficiary

PLHIV, Women, Children, Youth

Country

Ethiopia

Project partners

JeCCDO

75,388

The project aims to make women in Godino, Ethiopia, less vulnerable to HIV by strengthening their economic
position and educating them about HIV and AIDS.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - Setting up and support for the first Trans Gender
specific health and wellness clinics
Start Date

01-10-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

31-12-17

Budget

€

End Beneficiary

Women, Youth, LHBTI

Country

Philippines, Timor-Leste

Project partners

CPAI, Hivos, ISEAN-Hivos

75,000

Support to transgenders to establish a community centre at district level where it can be used to be a venue to
share information and be a communal income generating activity.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution ICCO - Strengthen HIV & AIDS prevention among youth and
other groups at risk in Muhuru Central
Start Date

01-08-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

31-12-17

Budget

€

End Beneficiary

Youth, Small entrepreneurs, religious and community leaders, teachers

Country

Kenya

Project partners

ICCO, RAPADO

70,000

The project is intended to expand and strengthen HIV and AIDS Prevention efforts through promotion of positive
social norms that reduce the risk among youths aged 10-24 years of becoming infected with HIV, other STIs and
unintended pregnancies and promote healthy sexual behavior by improving access to targeted comprehensive HIV
prevention among high risk population groups in fish landing beaches in the Child Labour Free Zone in Muhuru Central.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution ICCO - Information / Education on Sexual and Reproductive
Health and Rights and HIV / AIDS (Second Phase)
Start Date

01-07-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

31-12-17

Budget

€

End Beneficiary

Women, Men, Health care workers

Country

Mali

Project partners

CAEB, ICCO

63,769

The project is a continuation and extension of the last SRHR project in the Circle of Dioila, Mali, focused on the capacity
strengthening of 1351 young sesame producers on the dangers related to STIs, HIV/AIDS, unwanted pregnancies and
harmful traditional practices in the 4former municipalities (Guegneka, Massigui, Kaladougou and Wacoro).

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - Normalizing the lives of girls and young women living
with HIV/AIDS through economic empowerment
Start Date

01-06-14

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

30-06-16

Budget

€

End Beneficiary

Young women and girls living with HIV

Country

Malawi

Project partners

Hivos, RISE-Malawi (formerly KASO)

60,000

This project aims to strengthen the economic position of young women living with HIV. In an earlier stage the
women have been attending trainings to enhance their self esteem. Now they will be educated on how to start their
own bussiness en they receive vocational training.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - Promoting social and Economic empowerment
for young women living with HIV in Rural Bindura, Zimbabwe
Start Date

01-09-14

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

30-09-17

Budget

€

End Beneficiary

Women, Girls

Country

Zimbabwe

Project partners

Hivos, ROOTS

55,400

This project seeks to equip young women with relevant skills and financial support to establish small business that
would provide them with reasonable income for their self-sustenance. The project will take a gender transformative
approach in a bid to challenge and transform the gender norms that young women have grown up with.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution ICCO - Community Investment for sustainable access
to HIV and other related health services
Start Date

01-10-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

30-09-17

Budget

€

End Beneficiary

PLHIV

Country

UGANDA

Project partners

HNU, ICCO

55,000

Community Investment for sustainable access to healthcare is a project to scale up community level HIV services
(HIV testing, family planning, condom distribution, eMTCT messages) by building a network of village level health
volunteers selected from members of existing Village Health groups. The project will train and work with health
volunteers to conduct regular mobilization and education on HIV preventive and health promotive services to
members of Village health groups. The established network of dedicated health volunteer will provide information
needs , community led HIV/AIDS care and treatment as well as promote demand for existing healthcare services.
The health volunteer (majority women) in partnership with the existing lower level health facilities will be organizing
group outreach visits. In addition, the project will select and train Male/Female champions to promote male
involvement in utilization of HIV services, as well as address family challenges including domestic violence, lost to
follow up clients and care and treatment. The partnership with the Village Health groups and support towards
health volunteers is an opportunity to scale up existing public Health care services while ensuring sustainability. In
addition, the project will expand and strengthen the Village Health groups (VHGs) to address social and economic
barriers to care, treatment and support for families infected and affected by HIV. VHGs will help improve household
income; empower positive mothers and children to access and afford food and nutrition supplements for the
children. It will promote saving for health as well as social fund to sustain HIV prevention and treatment among
vulnerable families. It will also support HIV infected and affected households in agricultural production to address
food and nutrition insecurity and generate income.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution ICCO - Integrated Rice Value Chain and Reproductive
Health Project
Start Date

01-05-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

30-04-17

Budget

€

End Beneficiary

Children, Adolescents

Country

Malawi

Project partners

CISP, ICCO

50,000

The project is aimed at improving the sexual and reproductive health situation of young people in the Northern part
of Malawi, eg in Karonga, an area where ICCO has been implementing an Integrated Rice Value Chain Development
Program over the last years. Based on experiences with the Healthy Young People project in two other areas in
Malawi, the project will focus on the development of an effective referral system from primary and secondary
schools to health centers to enable learners’ access to youth friendly services in health facilities. Key players will be
the youth club patrons/patrons, health workers and cooperative leaders.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution ICCO - Strengthen socioeconomic position of women
and children living with HIV and preventing new HIV infections in Rwanda
Start Date

01-04-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

31-03-17

Budget

€

End Beneficiary

PLHIV, Women, Children

Country

Rwanda

Project partners

ICCO

40,000

This project aims at strengthening the socioeconomic position of 350 women and 250 children living with HIV
through:
- Forming, training and equipping savings and loaning groups that aim at promoting micro enterprises,
- Providing education and skills about human rights, nutrition, and livelihood,
- Mobilizing community in order to raise the confidence of the people living with HIV and change their mindset and
that of the communities around them.
The project is also to raise the number HIV counselling and voluntary tests in order to effectively avail the means
of preventing new HIV infections. This will be achieved through:
- Supporting anti-AIDS clubs in 15 public schools in sensitization of students and community members to have
HIV voluntary test,
- Supporting anti-AIDS clubs in 10 churches to mobilize church members and the population around to have
HIV voluntary test.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - Better access to SRH services for girls and young
women in Zimbabwe and Malawi
Start Date

01-10-15

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

29-12-17

Budget

€

End Beneficiary

Women, Children, Adolescents, Youth

Country

Malawi, Zimbabwe

Project partners

FCR, Hivos, ROOTS

40,000

This project contributes to the reduction of HIV incidence among the young women in Malawi and Zimbabwe by
eliminating child marriages. It seeks to improve young women’s access to SRH services and HIV treatment care and
support services by ensuring availability of information and high quality services.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution ICCO - Supportive and Informed Parenting
Start Date

15-11-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

15-11-18

Budget

€

35,870

End Beneficiary

Parents

Disbursed in 2016

€

35,870

Country

Malawi

Project partners

Edukans, EEDF, ICCO

Malawi’s population is predominantly rural and youthful; 84,7% of the young people lives in rural areas. Assessments
carried out in the health sector unveil that only one third of youth have heard of Youth Friendly Sexual and
Reproductive Health Services and only 13% are accessing these services (YFHS Evaluation, 2014). One of the main
barriers for young people to seek YFSRH services is their concern that parents will be judgmental and non-supportive
while at the same time young people value the opinion and support of their parents. This project will work on this by
improving the knowledge, attitude, and skills of parents regarding SRHR to increase the support for young people and
the uptake of YFHS.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Cordaid - Central African Republic HIV programme
in collaboration with GFATM
Start Date

01-01-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

30-06-16

Budget

€

End Beneficiary

PLHIV

Country

Central African Republic

Project partners

Cordaid

29,167

Treatment of PLWHIV. The overall objective of the project is to reduce mortality and morbidity linked to HIV and
aids using PBF approach. In the project:
- Cordaid guides the 25 health providers in implementing the program activities (counselling and testing, ARV,
prevention, prevention of opportunistic infections, PMTCT, SGBV, TB-HIV) in collaboration with the DGLS
(General Direction for Combatting HIV and AIDS), the International Red Cross Federation and the Health
Districts;
- Organizes regular monitoring and supervion of activities;
- Regularly verifies the data declared for the monthly subsidies to the providers for their running costs and
investments.
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GNP+ Data Portal on Criminalization, Stigma, Punitive Laws and Regulatory barriers
Start Date

16-12-16

Funded by

Private donors

End Date

31-03-17

Budget

€

25,000

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

20,000

Country

Global

Project partners

GNP+

Contribution to develop a data portal for the Global Criminalization Scan, the PLHIV Stigma Index and the legal and
regulatory barriers to testing and treatment database.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

Bringing care to the door step for people living with HIV through community
health systems strengthening in Malawi
Start Date

01-10-16

Funded by

Private donors

End Date

30-09-17

Budget

€

21,000

End Beneficiary

Women, Youth, PLHIV

Incoming funds 2016

€

21,025

Country

Malawi

Disbursed in 2016

€

21,025

Project partners

COWLHA

The Coalition of Women Living with HIV and AIDS (COWLHA) contributes to improved access to HIV medical and
community home based care for people living with HIV in Mitundu, Lilongwe District, Malawi. The project will build
on previous interventions which increased the uptake of HIV services. It will focus on community engagement to
strengthen linkages with Mitundu Community Hospital in providing medical and palliative care for people living with
HIV and AIDS, and community health structures will be strengthened to reduce structural barriers which contribute
to poor uptake of care.
In order to ensure maximum impact, COWLHA will work together with the Lilongwe District Health Office (DHO),
other civil society organizations working in the same area, health care workers, traditional leaders, community based
organizations and support groups at community level.
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NWO research on inclusive development, economic empowerment and sex work
Start Date

01-09-14

Funded by

NWO (via de VU
universiteit)

End Date

31-03-17

Budget

€

11,769

End Beneficiary

Sex workers

Incoming funds 2016

€

11,990

Country

Ethiopia, Kenya

Disbursed in 2016

€

8,170

Project partners

Health Options for Young Men on HIV/AIDS/STI’s, International Centre for
Reproductive Health Kenya, University of Addis, Nikat, VU University

This research addresses the specific context of sex work(ers) in relation to economic empowerment and its potential
to contribute to financial stability, increase resilience, and prevent HIV/AIDS. This research has started in 2015,
alongside the SUSOII programme, to gather more scientific data on economic empowerment programmes. The
research is being conducted with the VU University jointly with the in International Centre for reproductive health,
the University of Addis Abba and two local sex worker led groups.
It is common knowledge that sex workers (SWs) globally are stigmatized. Stigma is not only felt individually or
projected onto particular groups, it is also institutionalized in the social structures of a society through, for example,
legislation. Since the 1980’s SWs organizations, researchers and activists have joined forces worldwide to fight against
stigma and to secure SWs’ rights from a human rights perspective. Nationally, SW-led organizations constitute local
and regional networks with these same objectives. Nonetheless, individual SWs and SW communities are vulnerable,
at risk and excluded from social, economic and political participation. The stigmatization and marginalization of
SWs is the driving force behind this research project. This has led to designing a research project comprised of
three components: 1. stakeholders analysis; 2. research on economic empowerment; 3. action-oriented research to
strengthen advocacy. In their totality, these components contribute to identifying the conditions.

The Online Project
Start Date

31-08-15

Funded by

Private donors

End Date

30-08-16

Budget

€

End Beneficiary

Men, LHBTI

Country

Cameroon

Project partners

Alternatives Cameroun

10,000

The Online Project aims to facilitate the access to information on STIs and HIV for MSM in Cameroon. It especially
targets those who are hard to reach (secret MSM) but are present in online media. Alternatives Cameroon will use
dating sites frequented by MSM to lead prevention messages and refer them to the Alternatives Access Centre for
their HIV testing or other medical consultation. Their website will provide a cartography of friendly health Centre
for MSM in Cameroon where they can have access to services including HIV screening and STIs consultations.

Promoting HIV testing and treatment among people who inject drugs in Nigeria
Start Date

01-12-16

Funded by

Private donors

End Date

01-05-17

Budget

€

9,988

End Beneficiary

People using drugs

Disbursed in 2016

€

7,990

Country

Nigeria

Project partners

Youth RISE Nigeria

This project will focus on HIV prevention, mobile HIV testing and treatment access for people who inject drugs
in Nigeria. In one year time 850 injecting drug users in Nasarawa State will be tested and at least 90% of those
infected with HIV will be placed on ART. YouthRISE Nigeria already has a drop-in center for drug users. Services
such as ART enrolment and STI management are provided. This grant will be used for outreach and mobile testing.
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Adapting Best Practices in HIV Prevention, Treatment and Care Strategies to
Sex Workers in a Humanitarian and Conflict Context in North and South-Kivu,
Democratic Republic of Congo: A Pilot Project
Start Date

01-07-15

Funded by

Private donors

End Date

30-05-16

Budget

€

9,974

End Beneficiary

Sex workers

Disbursed in 2016

€

1,994

Country

The Democratic Republic Of Congo

Project partners

UMANDE

UMANDE is a NGO by and for sex workers in Congo. The project will increase sex workers’ ability to protect
themselves and their partners from HIV and from sexual and physical violence through economic empowerment.
This will increase their negotiation power and will reduce the need for sex workers to do sex work in high-risk areas
such as the rebel camps at Kitimba. Training-of-trainers to sex workers leaders will be done in the Goma slums
and in the Mugunga displaced community with 7 workshops covering HIV prevention. Training includes specific
strategies for reducing HIV and violence risks in sex work in a conflict-post-conflict and humanitarian context
and training on peer support and accompaniment towards treatment and care to be provided by the sex worker
solidarity committees in place in Goma and Mugunga. A formal corridor of service will be negogiated with UNFPA,
UNHCR, HEAL Africa Hospital and PNMLS (the National aids Program) to ensure sex workers receive post-violence
and HIV care without discrimination.

Harm Reduction Shop
Start Date

01-10-16

Funded by

Private donors

End Date

01-04-17

Budget

€

7,500

End Beneficiary

People using drugs

Disbursed in 2016

€

6,000

Country

South Africa

Project partners

Mainline

Mainline is studying the possibilities to establish a shop for harm reduction materials in resource poor settings.
In the long run, such an enterprise can both through its direct impact and through its social goal contribute to
sustainable and quality harm reduction services. This eventually contributes to the control of infectious diseases,
such as HIV and Hepatitis C, among drug users. The feasibility study includes a survey among producers, donors and
providers of harm reduction services in South Africa. Within the latter group, we will also do in-depth interviews to
gain sufficient information on materials and procurement. We will conduct two focus group discussions with drug
users regarding material preferences. Based on the results of this research, we will gain sufficient knowledge
of the market to make a realistic assessment of operational capabilities and profitability of the social enterprise.
With good chances we develop a business plan to start up the company.
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7th International Biennial Conference on Peer Education, Sexuality, HIV and AIDS
Start Date

15-06-16

Funded by

Private donors

End Date

17-06-16

Budget

€

5,650

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

4,520

Country

Kenya

Project partners

NOPE

The 7th Conference will be held in Nairobi, Kenya from 15th to 17th June, 2016. It will bring together more than
1,000 delegates among them key stakeholders in HIV programming, scholars, policy makers, researchers and
grassroots communities. The conference, themed Zero AIDS Now: ‘The Bold Steps’ will evaluate and discuss ïbold
steps’, missed opportunities, successes and emerging issues/trends in HIV programming in the region with the
aim of influencing the development of responsive roadmaps and strategies. The conference will have structured
moderated sessions which will be organized as follows: plenary (3), parallel (24), skills building (6), satellite, youth
day (1) as well as opening and closing sessions. The opening and closing ceremonies will feature key note speakers
from the government, donor agencies and other partner organizations. Each day will have a theme which is derived
from the conference tracks and sub-tracks as well as the broader conference theme. The conference will also
feature partner organization’s works through exhibitions. A conference DVD and a detailed report will be circulated
to HIV programming stakeholders thereafter for learning and HIV implementation purposes. The overall planning
and oversight of the conference is tasked to the NOPE Conference Secretariat and various conference
sub-committees.

Save and Secure Space (3S)
Start Date

15-06-16

Funded by

Private donors

End Date

15-10-16

Budget

€

3,000

End Beneficiary

PLHIV, Adolescents,
LHBTI, MSM

Disbursed in 2016

€

2,400

Country

Indonesia

Project partners

YIM

The project’s goal is to establish a safe and secure environment to scale-up HIV retention among adolescent and
young MSM who acquired HIV in greater Jakarta.
Little is known on how adolescent and young people contribute to the decline in positive cascade of care particularly
amongst adolescent and young MSM community. Because of their vulnerability, most of them are infected through
sexual transmission and also unaware of their HIV status hence HIV-related death is still continuing to rise within
this sub key population of MSM community. The aim of the project is to establish a ‘Safe and Secure Space (3S), as
environment to scale-up HIV retention among adolescent and young MSM PLHIV in greater Jakarta. The proposed
project will implement under fourfold strategy:
1. Establishing community shelter;
2. Train of Trainers (ToT) for adolescent and young MSM PLHIV;
3. Improve monitoring system to scale-up HIV retention and
4. Project dissemination to partner stakeholders.
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Support for Desalech Dejene
Start Date

01-07-16

Funded by

Private donors

End Date

01-12-16

Budget

€

635

End Beneficiary

Adolescents

Disbursed in 2016

€

635

Country

Ethiopia

Project partners

MJDA

Desalech Dejene, is now 16 years old and reached to grade 9 at her education, her health situation is good and well
acting as head of the family. This grant is meant as contribution to the daily costs of Desalech and her family.

Strategic objective: strong civil society
PITCH
Start Date

01-01-16

Funded by

Ministry of Foreign
Affairs Netherlands

End Date

31-12-20

Budget

€ 41,000,000

End Beneficiary

Women, Adolescents,
LHBTI, Sex workers,
People using drugs

Incoming funds 2016

€

9,753,382

Disbursed in 2016

€

1,964,974

Country

Indonesia, Kenya, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Uganda, Ukraine, Viet Nam,
Zimbabwe

Global partners

International HIV/AIDS Alliance, Ministry of Foreign Affairs Netherlands

Project partners

AMA, HOYMAS, KESWA, Legalife Ukraine, NSWA, Pathfinder International
(Mozambique country office), OPSI, SCDI, Sexual Rights Centre, SWEAT,
WONETHA, NAFOPHANU, ICWEA, UHAI, UNYPA, ZNNP+, SAfAIDS, SCDI, WOFAK,
AYARHEP, ZY+

Our strategic partnership, consisting of Aidsfonds, the International HIV/AIDS Alliance and the Dutch Ministry of
Foreign Affairs, aims to beat the AIDS epidemic in countries that are most affected by HIV. In these countries we
will strengthen local civil society organisations to advocate for equal access to HIV and sexual and reproductive
health-related services; equal sexual and reproductive health and rights for those most affected by HIV; and
decriminalisation, particularly for key populations. We will build new coalitions and bring local evidence to global
policy development level.
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Robert Carr civil society Networks Fund
Start Date

2016

Budget

$ 20,380,000

End Date

2018

Disbursed in 2016

$

End Beneficiary

MSM & Transgender
people, Sex workers,
People living with HIV
(PLHIV), Women and
men who use drugs,
Transgender people,
Youth, LGBTIQ, Women &
girls, Migrants

Funded by

The Norwegian Agency for
Development Cooperation
(NORAD), The UK
government’s Department
for International
Development (DFID),
The Bill & Melinda Gates
Foundation, The U.S.
President’s Emergency
Plan for AIDS Relief
(PEPFAR)

Country

Global

Project partners

International Treatment Preparedness Coalition (ITPC) > Gaborone (Botswana),
The Global Forum on MSM & HIV (MSMGF) > Oakland (US) , Global Network of
Sex Work Projects > London (United Kingdom), Eurasian Harm Reduction Network
(EHRN) > Vilnius (Lithuania), International Drug Policy Consortium (IDPC) >
London (United Kingdom), AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA) >
Windhoek (Namibia), Global Network of People Living With HIV (GNP+) > Amsterdam
(Netherlands), Youth LEAD > Bangkok (Thailand), International Network of Religious
Leaders Living with or Affected by HIV and aids (INERELA+) > Johannesburg (South
Africa), Asia Pacific Transgender Network (APTN) > Bangkok (Thailand), International
Network of People Who Use Drugs (INPUD) > London (United Kingdom), Pediatric
AIDS Treatment for Africa (PATA) > Cape Town (South Africa), Inclusive and
Affirmative Ministries (IAM) > Cape Town (South Africa), International Community
of Women Living with HIV Global (ICW) > Nairobi (Kenya), International HIV/AIDS
Alliance in Ukraine > Kiev (Ukraine), Caribbean Vulnerable Communities Coalition
(CVC) > Kingston (Jamaica), AsociaciÑn de Travestis, Transexuales y Transg_neros de
Argentina (A.C) > Buenos Aires (Argentina), CARAM Asia > Kuala Lumpur (Malaisia)

7,903,435

The Robert Carr civil society Networks Fund (RCNF) supports international networks that address the needs and
human rights of inadequately served populations (ISP). These are key and other populations that face a higher HIV
risk, mortality and/or morbidity when compared to the general population. At the same time they have less access
to information and services. RCNF focuses on civil society networks because they are best capable of reaching the
people who are most affected by the HIV epidemic. RCNF’s grantee portfolio consists of networks and consortia
of networks who address people living with HIV, men who have sex with men, people who use drugs, prisoners, sex
workers and transgender people, women and girls, youth and migrants.
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Global Fund - RCNF partnership
Start Date

2014

Budget

$

4,957,580

End Date

2016

Disbursed in 2016

$

2,311,011

End Beneficiary

Women, LHBTI, PLHIV,
People using drugs, Sex
workers, Men

Funded by

Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and
Malaria

Country

Global

Project partners

International Community of Women Living with HIV, Asia Pacific Transgender
Network, Consortium of ARASA & ITPC, Positive Network Cconsortium (PNC+),
Consortium of INPUD & ANPUD, Youth LEAD, Sex Worker Networks Consortium,
Consortium of MSM and Transgender Networks

In 2015 and 2016, the RCNF partnered with the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM).
8 grantees of the existing RCNF grant portfolio were selected to expand and strengthen meaningful engagement of
key populations (as defined in The Global Fund Key Populations Action Plan 2014-2017) across Global Fund related
processes and platforms. The RCNF-GF partnership ensures that communities on the ground are adequately
supported to mobilize effectively for a quality HIV response and successful roll out of the Global Fund New Funding
Model (NFM).

Stepping Stones: a program for minors in sex work
Start Date

01-07-14

Funded by

Ministry of Foreign
Affairs Netherlands

End Date

30-06-16

Budget

€

1,999,371

End Beneficiary

Children, Adolescents,
Youth, Sex workers

Incoming funds 2016

€

90,128

Disbursed in 2016

€

129,358

Country

Botswana, Egypt, Ethiopia, Lebanon, Morocco, Myanmar, South Africa, Tunisia,
Zimbabwe

Project partners

Al Shehab Foundation for Comprehensive Development, BONELA, AMA, HYLF,
ICCO, Nikat, Sexual Rights Centre, Population Services International Myanmar,
UNFPA Morocco, UNFPA Tunisia, War Child - Lebanon

Stepping Stones aims to improve the security, dignity and livelihoods of young people and minors engaged in selling
sex or vulnerable for, affected by, sexual violence or exploitation. Dutch NGO’s Aidsfonds and ICCO Cooperation
(ICCO) worked together with local organizations to implement innovative interventions. These interventions
empower young people and minors engaged in selling sex, prevent and end sexual violence or exploitation.
Stepping Stones has been implemented in 13 countries across 4 regions as follows: Myanmar, Lebanon, Morocco,
Tunisia, Egypt, Zimbabwe, Botswana, Ethiopia, Bolivia, Paraguay, Brasil, Peru and Colombia. Additionally, regional
consultations with young people engaged in selling sex took place in Latin-America and East and Southern Africa.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

Strengthening coordination of support provided for young people living
with HIV in Uganda and Zimbabwe. A pilot project
Start Date

01-01-13

Funded by

Private donors, GNP+,
Hivos, ICCO Alliance,
Rutgers

End Date

30-06-16

Budget

€

320,060

End Beneficiary

Youth

Disbursed in 2016

€

81,000

Country

Uganda, Zimbabwe

Project partners

ACORD Uganda, UNYPA, Zimbabwe Young Positives (ZY+), ICCO Zimbabwe,
SAYWHAT

This project aimed to improve the coordination of care and support for young people living with HIV in Uganda and
Zimbabwe. We planned to achieve this by improving the available care and support in the education, health and
NGO sectors and improving the links between them, and by strengthening the role of young people in the AIDS
response. This project was based on the reality and needs of young people living with HIV. They shared experiences,
implement research and contribute to finding a solution.

Supporting the Communications Focal Point for the developed country
NGO delegation of the Global Fund
Start Date

31-08-13

Funded by

Private donors

End Date

01-09-16

Budget

€

112,819

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

30,306

Country

Germany

Project partners

Action against Aids Germany - Communications Focal Point: Dev’d Country NGO
Delegation to the GF Board

Since 2013 Aidsfonds supports the position of the Communication Focal Point for the developed country NGO
delegation of the Global Fund.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - Enhancing knowledge and practices of national
chapters of ICW Latina to advocate for the rights of HIV+ women
Start Date

01-12-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

31-12-17

Budget

€

End Beneficiary

PLHIV, Women

Country

Bolivia Plurinational State Of, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru

Project partners

Hivos, ICW Latina

75,000

The ICW Latina and Hivos HubLA are implementing a regional project funded by the Global Fund to Fight Aids, TB and
Malaria, to empower women to defend their sexual and reproductive rights and to live free from violence. The project
aims to put the interlinkage between HIV, SRHR and violence on the agenda of decision makers. In 11 countries (and
on regional level) Advocacy Plans are being elaborated with the national chapters of ICW Latina, to address specific
issues according to the national context (e.g. SHRH, GBV). The SAN support will be used to strengthen the capacities
of national chapters (especially the facilitators of community based empowerment groups of women) to understand
gender dynamics in HIV and to do lobby and advocacy. Thereto we will:
1. Promote processes of feminist training for selected HIV+ women in the chapters on the management of the gender
perspective in the response to HIV, international commitments to women and HIV and alliance building with the
feminist movement.
2. Strengthen the formation of new leaderships (including young and indigenous women) to create national networks
that are sustainable over time and differentiated with shared leadership.
3. Where needed, we will strengthen organizational and administrative capacities in the chapters. In each country the
project has been identifying allies in civil society and at institutional level that can support the training of the HIV+
women on the mentioned issues.

In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution Hivos - Empowerment of Networks of PLWHAs by
promotion of magistral pediatric ARVs
Start Date

01-01-15

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

30-09-16

Budget

€

End Beneficiary

Children

Country

Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru

Project partners

Hivos, REDLAM

30,000

Empowerment of CSOs to introduce the use of paediatric (Magistral) extemporaneous formulations of ARVs in
Latin American Countries.
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In 2016 this was still implemented as a STOP AIDS
NOW! project. As off December 1st Aids Fonds and
STOP AIDS NOW! are merged into Aidsfonds.

SAN! Partner Contribution ICCO - Strengthening Coordination of
Support Provided for Young People Living with HIV Project
Start Date

01-07-16

Funded by

Private donors,
STOP AIDS NOW!

End Date

31-12-16

Budget

€

End Beneficiary

PLHIV, Youth

Country

Zimbabwe

Project partners

ICCO

26,499

The Strengthening coordination of support provided for young people living with HIV in Zimbabwe Project
introduced in 2013 is a much needed intervention to strengthen the coordination and collaboration of services
offered to Young People Living with HIV. The Project stems from the realisation that in spite of the existence of a
range of interventions to support Young People Living with HIV the lack of collaboration and coordination tends to
limit access to treatment care and support for Young People Living with HIV.

Strategic objective: more scientific knowledge
Ndlovu Research Consortium: research collaboration between
the Netherlands and South Africa
Start Date

31-01-14

Funded by

Private donors,
AmsterdamDiner
Foundation

End Date

30-12-17

Budget

€

End Beneficiary

PLHIV

Country

SOUTH AFRICA

Project partners

Ndlovu Care Group, UMCU

418,750

Research collaboration between the University of Utrecht in the Netherlands and the Ndlovu Care Group in South
Africa. Patient data from South Africa is used by Dutch universities and South African universities to conduct
research on HIV and ageing- and prosperity-related disorders, such as diabetes. This project received funding from
AmsterdamDiner proceeds in 2013 and 2014.
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Adherence support methods to reduce resistance among
HIV-positive pregnant women in Malawi
Start Date

31-08-13

Funded by

Private donors

End Date

01-02-17

Budget

€

238,500

End Beneficiary

PLHIV

Disbursed in 2016

€

15,399

Country

Malawi

Project partners

Lilongwe Medical Relief Trust

The Malawi ART program provides universal ART for pregnant and breastfeeding women for life regardless of
CD4 count. Potential threats to the success of the program include inadequate retention in care and sub-optimal
adherence to ART. Both of these scenarios can promote evolution of drug resistance, particularly given the low barrier
of resistance for the ART combination of TDF/3TC/EFV. Strategies of promoting retention and adherence through
support and tracing programs may reduce these threats. Embedded within a cluster randomized trial evaluating three
models of adherence support to optimize retention, LMRT will evaluate the evolution of resistance in the Option B+
program. The three models for adherence support are the Malawi HIV care clinic model (standard of care), facility
based peer support, and community based peer support. Current outcomes of the trial include standard Malawi
treatment outcomes (Alive, Dead, Default, Transfer, Stop), HIVRNA suppression at 6 months and 2 years, and infant
infection at 6 weeks, 1 year and 2 years, and cost effectiveness.
Similar to WHO recommendations for surveillance for acquired resistance, resistance testing will be added for women
who have HIVRNA >1000 copies at their viral load monitoring visits. Hence, it will be possible to determine the role of
the enhanced adherence strategies on resistance prevention.

Research on HIV and Prisoners
Start Date

31-07-15

Funded by

Private donors

End Date

20-07-16

Budget

€

End Beneficiary

Prisoners

Country

Global

Project partners

Human Rights Watch

8,000

Ten million men, women, and children are currently held in prisons around the world. Since the HIV pandemic was
first recognized, prisoners have experienced high rates of HIV with limited to no access to treatment. Discriminatory
laws have kept prisoners from accessing the most basic care and have fueled the spread of HIV. With support
from Aidsfonds, HRW would contribute to research and the drafting of articles for The Lancet special series on
HIV and prisoners slated for publication in 2016. The Lancet series will have four linked comprehensive reviews and
two regionally themed reviews (including eastern Europe and Central Asia and sub-Saharan Africa). This project
is in collaboration with Brown University, Johns Hopkins University, the London School of Hygiene and Tropical
Medicine, University of Malaya, and University of New South Wales. Leading researchers from sub-Saharan Africa
will participate in the development of all of the papers prepared and published in the issue. The project seeks to
address the impact of prison and detention on vulnerable populations, particularly those living with HIV or at risk of
contracting HIV.
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Seroprevalence of Hepatitis B in young women with high sexual risk
behavior studied during 2009 to 2012, in Beira - Mozambique
Start Date

31-01-16

Funded by

Private donors

End Date

31-10-16

Budget

€

8,000

End Beneficiary

General population, PLHIV

Disbursed in 2016

€

6,400

Country

Mozambique

Project partners

UCM

HIV co-infection with HBV in vulnerable population.
1. To assess the seroprevalence of active and past HBV infection in young women with high sexual risk behavior
during 2009 to 2012 in Beira.
2. To determine the percentage of HIV/HBV the co-infection in the study participants. There are few published data
in Mozambique in regard to HIV / HBV co-infection, particular in Beira, were there is not data published available
yet. Increased knowledge about the HBV epidemics in Mozambican populations will inform future policies related
to HBV care and treatment, HBV vaccination, and access to HBV testing and treatment. We propose to test
randomly 200 specimens of the cryopreserved plasma specimens from the previous study, HIV Incidence in a
Cohort of Women at Higher Risk in Beira, Mozambique Study, to determine the seroprevalence of HBV Youth
Women with high sexual risk behavior in Beira, Mozambique. Furthermore we will also access the HBV/HIV
co-infection.

HIV/AIDS community-derived ethical considerations
in biomedical prevention clinical trials
Start Date

01-10-16

Funded by

Private donors

End Date

01-10-17

Budget

€

5,000

End Beneficiary

General population

Disbursed in 2016

€

4,000

Country

Global

Project partners

TAG

With the advancement of several experimental biomedical prevention modalities, compounded by the real-world
scale up of TDF/FTC PrEP as a cornerstone of primary prevention services, significant questions remain regarding
the ethics of conducting clinical trials in which PrEP is not provided as a routine background standard-of-care
option (in the case of vaccine or prevention-based immunotherapy studies) or TDF/FTC is not the standard-of- care
comparison in head-to-head comparisons with emerging antiretroviral- based products. We propose a white paper
that will:
1. explore the various ethical considerations of providing PrEP in biomedical prevention clinical trials;
2. survey and analyse community attittudes regarding TDF/FTC provision in biomedical prevention trials, along with
mechanisms of research engagement in in high incidence/prevalence countries where antiretroviral-, vaccine-, and
immunotherapy-based prevention modalities; and
3. provide bioethic considerations and effective community engagment recommendations for global drug/biologic
product and safety agencies, biomedical prevention product sponsors and research networks, the pharmaceutical
industry, and civil society.
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