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Bestuursverslag
Stichting Nepal is opgericht op 12 februari 1993. De stichting is statutair gevestigd te Hilversum,
maar houdt kantoor te Harlingen.
Statutenwijziging
Op 12 november 2012 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. Daarbij zijn de statuten in
overeenstemming gebracht met de vereisten die het CBF stelt.
Doelstelling
De stichting heeft de volgende doelstellingen:
directe sponsoring van kinderen en schoolgeldprojecten;
randvoorwaarden scheppen die onderwijs mogelijk maken door onder andere:
*
de bouw of renovatie van scholen;
*
financieren van leraren;
*
financieren van leermiddelen.

-

-

Bestuurssamenstelling
Per 31 december 2016 is de bestuurssamenstelling als volgt:
de heer K. de Best, voorziffer
de heer M. Damad, secretaris
de heer M. Berghuis, penningmeester
de heer S. Ybema
mevrouw C. Groot
mevrouw R. de Best
Bestuursleden worden telkens voor een periode van 5 jaar benoemd, waarna herbenoeming kan
volgen.
-

-

-

-

-

-

Fondswerving
Wanneer voor een specifieke actie gebruik wordt gemaakt van een fondsenwerver, wotdt hiertoe in
het bestuur besloten. Bepalend daarbij is dat de verhouding tussen kosten en opbrengsten de
CBF-norm niet te boven gaat. De overige kosten die worden gemaakt voor fondsenwerving zijn
verwaarloosbaar.
In de toelichting op de staat van baten en lasten is een tabel opgenomen met de verhouding tussen
de bestedingen en de baten.
Overige zaken
Het beleid van de instelling met betrekking tot reserves en fondsen is erop gericht dat ontvangen gelden
zo spoedig mogelijk warden besteed aan de doelstelling waarvoor ze zijn ontvangen, waarbij ten
behoeve van de continulteit van de stichting een beperkt weerstandsvermogen wordt aangehouden
dat op adhoc-basis door het bestuur wordt bepaald.
Het beleggingsbeleid van de stichting is risicomijdend. Gelden worden uitsluitend aangehouden
op betaal- en spaarrekeningen.
VrwiIligersbeleid
Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
(Reis-)kosten warden door bestuursleden niet bij de stichting gedeclareerd. In incidentele gevallen
wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers ter plaatse. Hiervoor worden dan door subsidienten voor dat
doel geoormerkte gelden gebruikt.
Communicatie met belanghebbenden vindt primair plaats middels de website en de jaarrekening.
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Versiag van de activiteiten 2076
Hetjaar 2016 stond in hetteken van herbouw. Grate projecten werden aangepaktvaak met de huip van Wide Ganzen.

in 2016 waren wij voornemens cm circa € 160.000 in Nepal te besteden. Terugkijkend is dat ruim € 190.000.000 geweest,
plus de bijna € 70.000 van Wilde Ganzen. Het totaal in Nepal besteedt bedtag is dus € 260.000 geworden. Hiervan is
afgerond, € 20.000 aan onderwijs besteed en € 240.000 aan de constructie van scholen.

Het Summit Trekking Welfare Fund [STWF] functioneerde wederom als van ouds, inclusief de zorg voor de in het fends
ondergebrachte weeskinderen op de Pushpanjaii school. Het budget voor 2016 overschreed de begrote € 11.000, naar €
12.000. Extra weeskinderen zijn toegelaten tot de Pushpanjali school.

De samenwerking met Esther Benjamins Trust [EBT] is tijdelijk opgeschort. Zij gaan verder onder de naam Child Rescue
Nepal. Verwacht wordt dat in 2017 de samenwerking opnieuw vorm krijgt.
Afspraken met de nieuwe directeur staan op het programma. De contacten in Nepal verlopen via Jeroen van den Berg. Hij
werkt aan de opsteliing van een nieuw project.

Het project met Nepal Trust, de school in Thehe, gefinancierd door Stichting Marguerite Damelon, is in dit jaar voltooid.
Nieuwe projecten met deze stichting zijn in voorbereiding.
Samenwerking met Stichting Jyoti en SOS/De Ronde Venen verloopt als vanouds.

De samenwerking met Jeroen van den Bergh en Nepal Trust verloopt goed. Er wordt gewerkt aan een hechtere
samenwerking waar het grote projecten betreft. Een voorlopige overeenkomst is opgesteld. Definitieve uitwerking zal in
2017 plaats vinden.

De projecten met Wilde Ganzen [ P2015.0060, de school in Baluhawa en P2015.0210, de school voor dove kinderen in
Bharatpur] zijn financieel afgerond, evenals een derde project [Bipul Shikshya Niketan].
Kijken we naar de begroting voor 2016, dan zijn de bestedingen ongeveer € 100.000 hager dan voorzien. Dit heeft met de
samenwerking met Wide Ganzen en Nepal Trust te maken, waardaor grotere projecten tot een goed einde zijn gebracht.

Budget 2017 Stichting Nepal
033 Support Shri Krishna School
132 Summit Trekking Welfare Fund
133 Opleiding kinderen Jyoti
136 OpleidingSusamita Laxmi
141 Opleiding Ankit Siegdil
148 Reparatie Shree Kalika Scool
150 School Bargaun
151 Aanvulling Thehe
152 Little Docters programme
153 Safe Motherhood programme
154 KHCH Humla
155 Reparatielnieuwbouw Remreka School
156 Dining Extension Daulagiri Deaf School
Fondswerving A.B.
Marguerite Damelon
Sposoring fam Melssen
Sponsoring St. Jyoti

Debet
2.000
11.000
2.600
600
600
75.459
30.035
15.335
10.000
23.530
70.000
30.000
10.131

Credit

*
**
**
**

**

*

*

70.000
75.459
600
2.600

pagina 3

Final depo 2016 jaarrekening Stichting Nepal.xls

2.000
4.63 1
65.000
35.000
26.000

Sponsoring SOS/DRV
Vaste sponsoren
Bijdrage aangeschreven stichtingen
Bijdrage Nepal Trust
Wilde Ganzen
Totaal

281 .290

281 .290

*Het betreft 2/3 van het budget, 1/3 komt van Wilde Ganzen
**We verwachten eon bijdrage van Wide Ganzen van circa € 26.000
***Dit in 50/50 samenwerking met Nepal Trust
Vooruitkijken naar de rest van 2017 zijn er een aantal onzekerheden. Ook in dit jaar zal de toenemende overheidscontrole,
hoe goed bedoeld ook, vertragend werken op de uitvoering van projecten. Dit Iaat zich moeilijk verenigen met de eis van
sponsoren om binnen een kalenderjaar de door hen toegezegde gelden te gebruiken.
Ook zal er meer tijd vrijgemaakt moeten worden om tegemoet te komen aan de eis am strengere monitoring op projecten
te hebben. Dit betekend dat er gelde uit andere bronnen moeten warden gezocht voor de dekking van deze kosten die niet
meet door de bestuursleden gedragen kunnen wotden. Reclame op onze website is een oplossing. Deze post is bewust
niet opgenomen in het budget, omdat er nag onduidelijkheid heerst over zowel de kosten als ook de opbrengsten.
Een trend die zich eind 2016 ai aandiende is de vergrijzing van besturen van stichtingen, gelijk die van ons. Erzijn
gesprekken gevoerd am te komen tot integratie van stichtingen binnen do onze. Mocht dit in 2017 gebeuren, dan heeft dat
consequenties voor hot budget aan do opbrengsten als oak do uitgaven kant.
Inmiddels is al duidelijk dat de Stichting VNN in 2017 een personele unie met onze stichting zal vormen.

20 maart 2017 Krijn de Best, voorzitter Stichting Nepal
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Balans per 31 december 2016, na resultaatbestemming

ACTIVA

31-dec-16
€

31-dec-15
€

VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

-

-

49.286

35.994

49.286

35.994

11 .600
36.481

35.387

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Reserves en fondsen
Reserves
Bestemmingsreserves
Overige reserves
-

-

Fondsen
Bestemmingsfondsen naar overige r

-

-

-

48.081

35.387

1.205

607

49.286

35.994

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige kortlopende schulden
TOTAAL PASSIV
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Staat van baten en lasten over 2016

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
- Rentebaten en baten uit beleggingen
Som der baten
-

-

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
A. Bouw van scholen
B. Scholing

realisatie
2016
€

begroting
2016

realisatie
2015
€

232.260

99.253

232.260

159.000
0
0
159.000

99.253

178.605
12.077
190.682

153.500
5.500
159.000

85.550
10.312
95.862

-

-

-

-

-

-

Werving baten
*
Kosten eigen fondsenwerving
*
Kosten acties van derden

27.838

-

-

27.838
-

Beheer en administratie
*
Kosten beheer en administratie

Som der lasten
Saldo van baten en lasten

1.046
1.046
219.566
12.694

1.293
1.293
-

-

97.155
2.098

Bestemming saldo
Toevoeging/onttrekking aan
Overige reserves
Bestemmingsfonds Trijna Feenstra Stichting vrijval
Bestemmingsfonds Esther Benjamin Trust vrijval
Winstvanhetjaar

35.387

12.694

61 .595
20.0008.3062.098
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Grondsiagen voor waardering en resultaatbepaling
RichtIUn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende InstellIngen
Stichting Nepal volgt de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen.

Algemeen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag
wordt vermeld. Alle bedragen zijn vermeld in euro’s tenzij anders vermeld.

Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit banktegoeden.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening
voor risico’s op inbaarheid.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt onderscheiden in overige reserves en bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserve
Ten behoeve van activa die worden aangewend voor de doelbesteding en bedrijfsvoering wordt een reserve
aangehouden in de vorm van een bestemmingsreserve. Daarnaast kunnen bestemmingsreserves worden gevormd
voor activiteiten die in de komende jaren worden uitgevoerd.

Schulden en overlopende passiva
De overige schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde

Baten en lasten
De baten worden verantwoord in hetjaarwaarin deze zijn gerealiseerd. De lasten worden verantwoord in hetjaar
waarin deze zijn uitgegeven en/of voorzienbaar zijn.

Lastenverdeling
De lasten van stichting Nepal worden op basis van de raming van de gemaakte kosten toegerekend aan de
doelbestedingen, werving baten en beheer & administratie.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
31-dec-I 6
€

31-dec-15
€

De specificatie is als volgt:
ABN-AMRO 48.07.95.568 (in USD)
ABN-AMRO 46.97.66.727
ABN-AMRO 49.12.44.363
Totaal

48.068
1.218
49.286

5
34.773
1.216
35.994

31-dec-I 6
€

31-dec-15
€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal

Het verloop van het kapitaal in het boekjaar is als volgt:
Balans per begin boekjaar
Exploitatieresultaat boekjaar
Balans ultimo boekjaar

35.387
12.694
48.081

62.689
27.30235.387

Van het eigen vermogen is € 36.481 (2015: € 35.387) vrij besteedbaar. Het overige deel betreft
de volgende bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen:
Bestemmingsreserve summit trekking welfare fund
Saldo begin boekjaar
Dotatie boekjaar (per saldo)
Saldo einde boekjaar
Bestemmingsreserve scholing Susima Laxmi
Saldo begin boekjaar
Dotatie boekjaar (per saldo)
Saldo einde boekjaar
Totaal bestemmingsreserves

11.000
11.000

600
600
11.600

Saldo begin boekjaar
Dotatie boekjaar (per saldo)
Saldo einde boekjaar
Totaal bestemmingsfonds
Verwerking resultaat 2076
Het positieve resultaat 2016 ad € 12.694, conform de toelichting onder de Staat van Baten en Lasten, is ten gi
Een bedrag van € 11.600 is hiervan gebruikt om een bestemmingsreserve te vormen.
31-dec-16
€

31 -dec-15
€

Overige schulden
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Nog te betalen rente en kosten
Nog te betalen kosten fondsenwerving
Nog te betalen accountantskosten

-

-

-

1.205
1.205

607
607
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2016
2016
€

2015
€

BATEN
Totaal baten uit eigen fondsenwerving

Rentebaten en baten ult beleggingen

TOTAAL BATEN

232.260

99.253

-

-

232.260

99.253
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2016
2016
€

2015
€

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
A. Bouw van scholen
Wilde Ganzen
The Nepal Trust

B. Scholing
Summit Trekking Staff Welfare Foundation
Totaal

Saldo in beheer bij The Nepal Trust
Saldo begin boekjaar
Overgemaakt aan The Nepal Trust
Besteed in Nepal gedurende het boekjaar volgens rapport met
controleverklañng accountant
Koersverschillen en transactiekosten
Saldo ultimo boekjaar

139.205
39.400
178.605

30.000
55.550
85.550

12.077
12.077

10.312
10.312

39.400

17.545
55.550

39.400-

73.095-

-

-

-

Werving baten
Kosten elgen fondsenwerving
Monitoring kosten
Kosten eigen fondswerving
Bijdrage weeshuis BATU

Kosten acties van detden

5.222
17.391
5.225
27.838

-

-
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2016
2016
€

2015
€

603

605

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Accountant
Overige kosten
CBF kosten
Adviesraad
Drukwerk
Rente en kosten rekening-courant banken
Totaal

370
204

TOTAAL LASTEN

Bestedingspercentage baten
Totale baten
Thtaalbesteedaan de do&stelling

700,0%
82,1%

239
1.046

109
209
1.293

196.950

97.155

232.260
190.682

Kosten eigen fondsenwerving als percentage van de baten eigen fondsenwerving
Baten elgen fondsenwerving
700,0%
232.260
Kosten elgen fondsenweiving
0,0%
-

Bestedingspercentage lasten
Totalelasten
Totale besteding aan de doelstelling

700,0%
96,8%

796.950
790.682

100,0%
0,0%

0,0%
0,0%

100,0%
0,0%

99.253
-

-

-

97.155
-

Bestuutdets ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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-

27.838
-

1.084

12.077

27.838

Acties van derden

Afschñjving en rente
Totaal

178.605

12.077

Eigen Fondsenwerving

Beheer en administratie

1.084

B

Werving baten

Kantoor- en aLgemene kosten

Huisvestingskosten

Personeetskosten

Pubticiteit en communicatie

Uitbesteed werk

Aankopen en verwemngen

178.605

A

Lasten

Subsidies en bijdragen
Afdrachten

Doelstelling

Bestemming

Bedragen in euro’s

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Toelichting lastenverdeling

-

21 9.604

-

1.084

-

-

-

27.838

-

-

190.682

Totaal 2015

159.000

159.000

Begroot 2015
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97.155

209

1.084

-

-

-

-

-

-

95.862

Totaal 2015
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Overige gegevens
$tatutaire bopalingen inzake de bestemming van hot resultaat
In artikel 5.4 van de statuten is bepaald:
Het vermogen van de stichting kan niet anders dan tot verwezenlijking van het het
doel van de stichting als aangegeven in artikel 2 worden aangewend.
De inkomsten van de stichting strekken louter tot dekking van de uitgaven ontstaan
door activiteiten door of vanwege de stichting welke rechtstreeks voortvloeien uit het
doel der stichting. Uitgaven kunnen niet bestaan in uitkeringen aan derden, de
oprichter(s) der stichting en de Ieden van haar organen daaronder begrepen, andere
dan die welke de tegenprestatie voor aan de stichting bewezen diensten of geleverde
goederen vormen, voorzoveel deze tegenprestatie do werkelijke vergoeding voor de
diensten of goederen vertegenwoordigt.’
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