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A. Bestuursverslag
Inleiding
Op 7 februari 2018 werd de Stichting World STI & HIV Congress 2021 opgericht. De
Stichting heeft ten doel het organiseren van het congres van de International Society for
Sexually Transmitted Diseases Research (ISSTDR) en de International Union against
Sexually Transmitted Infections (IUSTI) in 2021 in Amsterdam.
Het ligt in de bedoeling de Stichting na 2021 te ontbinden. Een eventueel batig saldo wordt
verdeeld tussen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD Amsterdam) en
Stichting Aidsfonds – Soa Aids Nederland, elk voor de helft, of hun rechtsopvolgers. Bij het
ontbreken van een van beide stelt het bestuur bij het besluit tot ontbinding tevens de
bestemming van het liquidatiesaldo vast. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten
behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortige
doelstelling, of aan een buitenlandse instelling, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortelijke doelstelling heeft.
In 2019 presenteerde World STI & HIV Congress 2021 zich met een stand op World STI &
HIV Congress in Vancouver. Tevens werd gesproken met de programmacommissie en de
sponsoren. In 2019 werd begonnen met het inrichten van de comités en het nagaan op
welke wijze community’s het beste bij het congres kunnen worden betrokken. Er is een
huisstijl ontwikkeld en de website is opnieuw vormgegeven volgens deze huisstijl.
Bestuursvergaderingen
Begin 2020 werd de wereld geconfronteerd met de gevolgen van covid-19. Dit heeft grote
gevolgen voor World STI & HIV Congress in 2021 te Amsterdam.
Op 1 september bespreekt het bestuur de mogelijkheid van een hybride congres dat deels
virtueel en deels fysiek wordt gehouden. In deze vergadering neigt het bestuur al naar een
virtueel congres. In oktober besluit het bestuur het congres geheel virtueel te gaan
organiseren en daarbij te kijken hoe de mogelijkheden daarvan optimaal kunnen benut.
Online biedt de mogelijkheden van een laagdrempeliger bereik door minder reiskosten en
reistijd. Een belangrijk voordeel om meer deelnemers uit lage- en middeninkomenslanden
te betrekken. Ook kan voor het zelfde budget een groter aantal beurzen beschikbaar
worden gesteld. Daarnaast biedt het de mogelijkheid programmaonderdelen 24/7 aan te
bieden. Alle sponsors zijn hierover benaderd en er zijn nieuwe sponsoritems aangeboden
passend bij een online-omgeving.
In 2020 werden onderhandelingen met RAI Congrescentrum gestart over de mogelijkheden
studioruimte voor een volledig online congres in plaats van het geplande traditionele
congres. Voor de ondersteuning van het online congres werden drie offertes aangevraagd.
Op 15 december 2020 werd met RAI Congrescentrum overeenstemming bereikt over het
wijzigen van de overeenkomst. Dezelfde dag werd met ACS Audiovisueel overeenstemming
bereikt voor de digitale ondersteuning. Ten slotte werden de afspraken met Congres Care,
onze congresorganisator aangepast aan de nieuwe situatie.
Financiën
GGD Amsterdam verstrekte in 2018 de Stichting een subsidie van 25.000 euro uit te keren
in drie termijnen. De tweede van 10.000 euro en derde termijn van 5.000 euro werden in
2019 ontvangen. Voor 2020 werd een subsidie van 10.000 euro van GGD Amsterdam
toegekend, dat in 2021 werd ontvangen. Daarnaast heeft sinds 2018 de Stichting een
renteloze lening van 25.000 euro van de ISSTDR Conference Support Foundation. De
eerste tranche van de zaalhuur van 10.738,75 euro werd in 2019 aan RAI Congrescentrum
betaald.
Het boekjaar 2020 werd met een negatief resultaat van -1.440,36 euro afgesloten. Op 31
december 2020 bedroeg het eigen vermogen van de Stichting 15.677,63 euro.

Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur bij oprichting bestaat uit:
Henry John Christiaan de Vries, voorzitter
Maria Francisca Oud, secretaris
Marinus Antonius van Oostrom, penningmeester
Febe Eugenie Deug, bestuurslid
Het bestuur kwam in 2020 zes maal bijeen.
B. Jaarrekening
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