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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Zorg voor 
Nepal van 2016. In dit verslag blikken wij terug op 
het afgelopen jaar en beschrijven wij de plannen 
voor de toekomst.   

Wij kijken terug op een jaar van herstel en 
wederopbouw. Een jaar waarin de plannen voor 
een nieuw gebouw ineens de hoogste prioriteit 
kregen. Maar ook een jaar waarin er weer 
nagedacht mocht worden over de operatie/ 
functies en taken van het Community Health 
Centre Dhadagaun .   

Het leven van de mensen in Dhadagaun was in één 
klap aanzienlijk veranderd. Dorpelingen moesten 
wennen aan de nieuwe levensstandaard en 
moesten zich ineens behelpen met nog minder middelen. Zo ook het gezondheidscentrum. 
Wij zijn daarom vooral dankbaar dat dankzij onze donateurs en de samenwerking van lokale 
partners de continuïteit van de zorg gewaarborgd is gebleven in 2016.  

Het doel van dit jaarverslag is om enerzijds een samenvatting van het jaar 2016 aan u als 
lezer te presenteren. Anderzijds geeft het een kijkje in hoe wij de toekomst in willen. 
Specifieker, het jaar 2017. Op die manier willen wij op een transparante manier laten zien 
wat wij doen met de ontvangen donaties. Het is voor ons vooral belangrijk dat deze donaties 
daarnaartoe gaan, waar het nodig is.  

Namasté,  

Konstantin Prekpalaj, voorzitter  
Melanie Aveloo, secretaris  
Simone Kleijn, penningmeester  
Nienke Manson, algemeen bestuurslid 
Mandy Reemnet, algemeen bestuurslid 
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Hoogtepunten 2016  
  

Resultaten 

1765 Consulten  

16 Donateurs 

Inkomsten: 
€8362,75 
 
Uitgaven: 
€11331,33 

 

1 januari: 

“Stichting Zorg voor 

Nepal ontvangt ANBI 

predicaat“ 

 

  

 

  

 2016  

Het jaar van wederopbouw!  

Hoogtepunt: Start nieuwe gebouw voor 
Community Health Centre Dhadagaun  

 

 

21 februari:  

“25.000ste consult Community 

Health Centre Dhadagaun“ 
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Stichting Zorg voor Nepal 
 

Missie 
Het is onze missie om zoveel mogelijk plaatselijke hulpverleners te ondersteunen bij het 
beschikbaar stellen van basisgezondheidszorg. Dit doen wij in gebieden waar de toegang tot deze 
gezondheidszorg niet vanzelfsprekend is. De keuze voor Nepal is met name bepaald door 3 
belangrijke factoren die de toegang tot goede basisgezondheidszorg hinderen.   
* De moeizame infrastructuur vanwege het unieke landschap en de ligging  
* De armoede    
* Gebrek aan continuïteit van geleverde zorg  
 

Visie 
“Iedereen moet toegang hebben tot basisgezondheidszorg”. Een goede gezondheid is een 
belangrijke pijler in onze samenleving. In Nederland is toegang tot gezondheidszorg 
vanzelfsprekend. Ben je ziek of gewond, dan ga je naar de huisarts of naar het ziekenhuis. In 
grote delen van de wereld is dit echter niet mogelijk. In de ogen van het bestuur moet iedereen 
de mogelijkheid hebben om te beschikken over een solide basis wat betreft gezondheidszorg.  
 

Statutaire doelstelling 
Zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 van de statuten heeft de stichting ten doel: “Het ondersteunen 
en optimaliseren van diensten op het gebied van basis gezondheidszorg aan individuen die 
minder toegang hebben tot gezondheidsvoorzieningen in Nepal, en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords.”  
 

Kernwaarden van de stichting  
In de functie van “bruggenbouwer” is een grote mate van betrouwbaarheid en openheid 
cruciaal. Het bestuur streeft ernaar dit te waarborgen door weloverwogen keuzes te maken ten 
behoeve van de doelgroep (Nepal) en deze keuzes te verantwoorden naar alle 
belanghebbenden. Dit resulteert in de volgende kernwaarden:  

- Nabijheid op afstand/Verregaande betrokkenheid  

- Transparantie  

- Integriteit  

- Doelgerichtheid  
 

Bestuursleden 
Het bestuur van de stichting bestond anno 2016 uit 5 leden met elk een specifieke deskundigheid 

op het gebied van gezondheidszorg en/of management. 

 

Konstantin 
Prekpalaj 

Voorzittter

Melanie Aveloo

Secretaris

Simone Kleijn

Penningmeester

Nienke Manson

Algemeen 
Bestuurslid

Mandy Reemnet

Algemeen 
Bestuurslid
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Terugblik 2016 
 

Doelstellingen 2016 

Tijdens het oprichten van de stichting, werden wij meteen geconfronteerd met de crisis die 

volgde na de aardbevingen van april 2015. Na een periode van noodhulpverlening hadden 

wij als voornaamste doel: “Het neerzetten van een nieuw gebouw voor Community Health 

Centre Dhadagaun.“ Een tijdspad voor dit project was op dat moment nog niet concreet. 

Het streven was om eind 2016 het gebouw af te hebben. In 2016 hebben wij ons dus bijna 

volledig gericht op de planning, organisatie en budgettering van dit gebouw. Hierover meer 

in de paragraaf: “Nieuw gebouw voor Community Health Centre Dhadagaun.“ 

Nepal, een jaar na de aardbeving 
De effecten van de aardbevingen die in het voorjaar van 2015 Dhadagaun en omstreken 

hebben verwoest, waren in 2016 nog steeds ontzettend voelbaar. De karakteristieke 

woningen waren allemaal ingestort en de dorpsbewoners waren gedwongen hun onderdak 

te vinden in zinkplaten hutjes die vaak niet groter zijn dan een standaard formaat 

woonkamer en die bovendien niet beschermen tegen hitte maar met name ook niet tegen 

de kou. Ook voor het gezondheidscentrum is er een zinkplaten noodgebouw geplaatst, zodat 

de dorpsbewoners nog wel ergens terecht konden voor basisgezondheidszorg, juist nu het 

zo nodig was. De plannen voor 2016, zoals extra medische kampen en het bekijken van 

mogelijkheden tot extra personeel, die eerder bedacht waren,  kwamen door de gevolgen 

van deze ramp nagenoeg stil te liggen. 

Het plan voor een nieuw gebouw, daarentegen, kreeg meteen voorrang. 

 

Omdat ook de zendmasten verwoest waren, was de communicatie met Nepal ontzettend 

slecht en moeilijk. Er kon een week voorbij gaan voordat wij contact hadden met het 

personeel van het gezondheidscentrum. Dit was op zijn zachtst ‘uitdagend‘ te noemen, 

omdat ook de begeleiding op afstand daardoor minder goed mogelijk was. Het was dus zaak 

om ook de communicatie met Nepal snel te herstellen. 

 

Werkbezoek 30 april t/m 14 mei 2016 
Op 30 april 2016 is een deel van het bestuur weer op werkreis geweest in Nepal. Het doel 

van deze reis was vooral om de situatie een jaar na de aardbevingen in kaart te brengen en 

te bespreken hoe nu verder. Er is in dat kader vooral veel gesproken met de medewerkers 

van het gezondheidscentrum, Rotary Club New Road Kathamandu, de VDC secretary ( de 

burgemeester) van de streek en het gemeenschapsbestuur van het Community Health 

Centre Dhadagaun. De volgende acties zijn tijdens dit bezoek ondernomen cq. uitgezet: 

 

- Het bespreken van het plan voor een nieuw gebouw voor het gezondheidscentrum  

- Het bespreken van de toekomst van het gezondheidscentrum  

- Het in kaart brengen van de situatie in Dhadagaun en omliggende dorpen  

- Het op orde brengen van de administratie na de aardbeving 

- Het organiseren van een kinder- en oogkamp 

- Het afleveren van 22 kilo verband 
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Nieuw gebouw Community Health Centre Dhadagaun 
In augustus 2016 is dan de ‘eerste steen‘ van het nieuwe gebouw voor het CHC (Community 

Health Centre) gelegd. Een 2e mijlpaal voor onze stichting. Na de aardbevingen van eind 

april 2015 zijn wij gestart met het werven van fondsen voor noodhulp, maar ook voor het 

realiseren van dit nieuwe gebouw. Met Rotary Club New Road Kathamandu en Association 

Maili hebben wij daarna de handen ineengeslagen om dit gebouw neer te zetten. Rotary 

Club New Road City Kathmandu heeft in deze grotendeels zorg gedragen voor de 

werkzaamheden rond de planning en bouw van het centrum. Association Maili heeft 

financiële steun geleverd. Stichting Zorg voor Nepal was naast financier ook nauw betrokken 

bij het proces. Dit leverde de nodige uitdagingen op, aangezien wij op afstand meekeken en 

meebeslisten over het bouwproces.  

 

ANBI 
Per 1 januari 2016 mochten wij ons een ANBI stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

noemen. Voor ons een belangrijke mijlpaal, omdat wij met dit ‘keurmerk‘ gekend worden in 

een van onze belangrijkste doelen. Namelijk: “Alle (financiële) hulp brengen naar de plek 

waar dat nodig is.„ Het is daarbij een mooie bijkomstigheid dat het voor onze donateurs 

belastingvoordeel kan opleveren. Voor meer informatie over deze voordelen verwijzen wij 

naar de website van de belastingdienst. 

 

Communicatie en professionalisering 
Een mooie uitdaging voor ons als bestuur is vanaf het begin geweest; Het professionaliseren 

van van de stichting. In 2016 hebben wij hier een start mee gemaakt. We zijn gestart met de 

ontwikkeling van een eigen logo en huisstijl voor al onze communicatie uitingen naar buiten 

toe. In het laatste kwartaal van 2016 hebben zijn wij hier intensief mee bezig geweest.  

 

Bij het oprichten van de stichting waren wij het er verder allemaal over eens dat online 

aanwezigheid cruciaal is voor een organisatie. Niet alleen vanwege ANBI richtlijnen, maar 

vooral ook om donateurs en andere belangstellenden te kunnen bereiken. In 2016 hebben 

wij ons daarom intensief gestort op de ontwikkeling van een eigen website en een eigen 

Facebookpagina die in december 2016 online gingen.  
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Financieel Jaarverslag 2016  

 

Balans 

Bezit   €5507,61 
Bankrekening SZvN 01-01-2016 €5507,61 
Spaarrekening SZvN 01-01-2016 € 0 
Bezit  € 2539,03 
Bankrekening SZvN 31-12-2016 € 2539,03 
Spaarrekening SZvN 31-12-2016 € 0 

 
Schulden  €0,- 
Bankrekening SZvN 01-01-2016 €0,- 
Spaarrekening SZvN 01-01-2016 € 0 
Schulden  €0,- 
Bankrekening SZvN 31-12-2016 €0,- 
Spaarrekening SZvN 31-12-2016 €0,- 

 
Baten € 8362,75 
Ontvangen op rekening SZvN 
Donaties  

- Eenmalig donaties    € 6357,75 
- Periodieke donaties € 2005,- 

€ 8362,75 

Ontvangen rente op rekening SZvN € 0 
Lasten   € 11331,33 

Uitgaven naar/ in Nepal € 10958,42          
Naar rekening CHC Dhadagaun voor operationele kosten 
- €459,74   
- €463,93  
- €750,15  

€ 1673,82                

Gepind en besteed in Nepal voor gezondheidskamp voor 
kinderen (excl.service charge)    

€ 164,60 

 
Naar rekening RC New Road City voor nieuwbouw 
- €2520,-  
- €2530,-  
- €2550,-  
- €1520,- 

€ 9120,- 

Overheadkosten Stichting Zorg voor Nepal                              
- Bankkosten  €196,50 
- Service charge bij opname Nepalese  

pinautomaat € 4,12 
- Internet/ websitekosten € 95,59 
- Overige kosten € 76,70 

€ 372,91 

Tekort ( baten - lasten) -€2968,58 
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Specificatie inkomsten / uitgaven CHC Nepal 

Bezit 1-1-2016 CHC Dhadagaun  134.373,38 NPR € 1168,46 

Bankrekening CHC    49.729,38 NPR €432,43 

Contant (overschot 2015)          84.644 NPR  €736,03 

Bezit 31-12-2016 CHC Dhadagaun   60.221, 97 NPR €523,67 

Bankrekening CHC     60.221,97 NPR  €523,67 

Contant                    0 NPR €0 

 

Baten CHC Dhadagaun 221.176,44 NPR € 1913,25 

Ontvangen op bankrekening 
CHC 

199.652,44 NPR  €1736,11 

Contant ontvangen  
(pinopname ZvN rekening)  

       20.000 NPR    €164,60 

Particuliere donatie            1524 NPR     €12,54 

Lasten CHC Dhadagaun Daadwerkelijke uitgave 2016  
295.327,85 NPR         €2568,07 

Begroot voor 2016 
476.930 NPR       € 4147,22    

Salarissen medewerkers CHC                                   
 
werknemer 1  (12x 9200 NPR)                     
werknemer 2  (12x2650 NPR)                    
werknemer 3  (12x2000 NPR)                         
werknemer 4  (12x1500 NPR)                     
Dhasainbonus (1x15350 NPR)           

     199.550 NPR         € 1735,22 
 
     110.400 NPR          €  960,00 
       31.800 NPR          €  276,52 
       24.000 NPR          €  208,70 
       18.000 NPR          €  156,52 
       15.350 NPR          €  133,48 

199.550 NPR       € 1735,22 
 
110.400 NPR        €  960,00 
  31.800 NPR        €  276,52 
  24.000 NPR         € 208,70 
  18.000 NPR         € 156,52 
  15.350 NPR         € 133,48 

Medicatie/ medische 
hulpmiddelen 

       72.831 NPR           € 633,31 115.000 NPR         € 1000 

Medicatietransport           5.000  NPR         €   43,48    12.000 NPR        € 104,35 

Gezondheidskampen    
- kinderkamp 
- oogkampen                                                                                                                          

        14.700  NPR         € 127,83 
        10.500  NPR         €    91,30 
          4.200  NPR          €   36,52     

 105.000 NPR        € 913,04 
   60.000 NPR        € 521,74 
   45.000 NPR        € 391,30 

Overige kosten                                                                 
- Kopiekosten     
- Kosten wasgoed                                     

            1069 NPR          €    9,30 
             560  NPR          €    4,87 
             509  NPR          €    4,43 

            0 NPR         €   0 
            0 NPR         €   0 
            0 NPR         €   0 

Kerosine (voor sterilisator)                                   
 

                 0  NPR          €   0                   2.880 NPR       €  25,04 

Elektriciteit                                                                                0  NPR           €  0                1.500 NPR       €  13,04 

Internet                                                                                      0  NPR           €   0             15.000 NPR      € 130,43 

Kosten licentieaanvragen 
‘71/’72 en ‘72/’73   

                 0  NPR           €   0     26.000 NPR      € 226,09    
 

CHC-bankkosten                                                         2177,85 NPR           € 18,94                 0 NPR       €   0 
De daadwerkelijke uitgaven waren in NPR. Bedragen in euro’s zijn puur bedoeld ter indicatie van kosten, gezien fluctuerende 

wisselkoersen. Gehanteerde wisselkoers €1:115 NPR.  De enige bedragen die omgerekend zijn met de wisselkoers op dat 

moment betreffen het in Nepal geplande bedrag en de particuliere donatie. Dit zorgt ervoor dat in de kolom baten de 

verhouding tussen NPR en Euro niet 1:115 betreft. 
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Toelichting op de inkomsten 

In 2016 hebben we een bedrag van €6357,75 aan éénmalige donatie ontvangen. Dit 
betroffen donaties van particulieren en van twee organisaties.  “Association Maili” 
uit Zwitserland, doneerde een bedrag van €4574,12 voor de nieuwbouw van de 
gezondheidspost. “The New City Voices”, een zangkoor, werd opgeheven en heeft 
daarbij een (resterend) bedrag €1338,63 gedoneerd aan Stichting Zorg voor Nepal.  
Tevens werd er een bedrag van €2005,- middels structurele donaties ontvangen. 
 
 

 
 

  

€6357,75; 76%

€2005; 24%

Donaties

Eenmalige donaties particulieren

structurele donaties
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Toelichting uitgaven 

 

 

 

Kosten Nieuwbouw 

De grootste uitgavenpost van Stichting Zorg voor Nepal in 2016 betrof de kosten van 
de bouw van het nieuwe pand voor het Community Health Centre Dhadagaun. De 
kosten hiervoor werden gefinancierd door drie partijen: 

 Stichting Zorg voor Nepal 

 Association Maili (die-zoals hierboven beschreven- het geld aan Stichting Zorg 
voor Nepal doneerde) 

 Rotary Club New Road City Kathmandu; deze organisatie coördineerde de 
financiering en superviseerde het bouwproces. 

Stichting Zorg voor Nepal heeft vier maal een overboeking gemaakt naar de rekening 
van de Rotary Club New Road City Kathmandu met een totaalbedrag van €9120,- 
(1.081.713 Nepalese Rupees). Hiervan was een bedrag van €4574,12 afkomstig van 
Association Maili en €4545,88 van donateurs van Stichting Zorg voor Nepal. Rotary 
Club New Road City Kathmandu droeg 700.000 Nepalese Rupees bij.  
De bestuursleden van Stichting Zorg voor Nepal hebben op zeer regelmatige basis 
contact gehad met Nilkantha Shresta van de Rotary Club en de lokale 
gezondheidswerker (CMA) Prem Bahadur Tamang, om zo een vinger aan de pols te 
houden met betrekking tot de bouw en de uitgaven. Bedragen werden gefaseerd -na 
elke bouwfase- overgemaakt. In 2017 zal de Rotary Club een document uitbrengen, 
met daarin het verslag over de bouw en de financiële verantwoording hiervan.  

  

€9120; 81%

€1838,42; 
16%

€372,91; 3%

Uitgaven Stichting Zorg voor Nepal

Uitgaven nieuwbouw

Uitgaven operationele
kosten CHC Dhadagaun

Uitgaven overhead
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Operationele kosten Community Health Centre 

In 2016 heeft Stichting Zorg voor Nepal middels drie overboekingen een bedrag van 
€1673,82 naar de rekening van het Community Health Centre Dhadagaun 
overgemaakt, om de structurele/ vaste kosten van het centrum te bekostigen.  
De hoogte van de overgemaakte bedragen fluctueerden. Door intensief contact met 
Nepal konden overboekingen worden afgestemd op behoeften. In de ene periode is 
er bijvoorbeeld meer geld nodig voor het aanvullen van de medicatievoorraad en in 
de andere periode de uitbetaling van de “dhasainbonus”. Deze bonus is een 
gebruikelijke festivalbonus in Nepal, vergelijkbaar met onze eindejaarsuitkering. Het 
team krijgt een maandsalaris extra betaald. 
 
Daarnaast is er tijdens het werkbezoek in Nepal geld opgenomen van de 
Stichtingsrekening voor het bekostigen van een gezondheidskamp voor kinderen. Dit 
bedroeg €164,60 (20.000 Nepalese Rupees) exclusief de `service charge’ van € 4,12 
(welke onder overhead valt).  De kosten van het kamp bedroegen echter 21.524 
NPR. In de tabel staan de uitgaven van dit kamp deels onder `Kinderkamp‘ (10.500 
NPR) en het resterende maakt deel uit van de `Medicatie en medische 
hulpmiddelen` (11.024 NPR). 
Het verschil tussen de gepinde 20.000 NPR en de uitgegeven 21.524 NPR (1524 NPR 
ofwel  € 12,54) is door de bestuursleden uit eigen middelen betaald. Dit staat in de 
tabel vermeld als `particuliere donatie‘ .   
 
De totale uitgaven van het Community Health Centre Dhadagaun (CHC) bedroegen 

295.327,85 NPR. In 2015 waren er -behalve uitgaven aan salarissen- weinig andere 

uitgaven die door het CHC zelf werden gedaan. Dit kwam onder andere door 

wegvallen kosten huur,elektriciteit, internet. Daarnaast werden -oa door ZvN- 

medicatie en verbandmiddelen in natura gedoneerd. Dit heeft de kosten in 2015 

aanzienlijk gedrukt waardoor er aan het begin van 2016 een bedrag van  134.373.38 

NPR reeds in bezit was van het CHC. 

Het grootste deel van de uitgaven door het centrum is besteed aan betaling van de 
salarissen van de vier CHC-medewerkers. Daarnaast is het besteed aan medicatie/ 
medische hulpmiddelen, transportkosten van de medicatie vanuit Bhaktapur, kosten 
van gezondheidskampen en overige kosten (o.a. kopieerkosten voor de 
gezondheidskampen en kosten voor wasgoed van het CHC). 
Aan een aantal kostenposten, die wel begroot waren, is geen geld uitgegeven. 
Omdat het CHC in 2016 geen elektriciteit en internet had (als gevolg van de 2 
aardbevingen in 2015), waren hiervoor geen kosten. De sterilisator was kapot, dus 
ook hiervoor hoefde geen brandstofkosten betaald te worden. De 
licentievernieuwings-aanvraag en betaling voor de Nepalese jaren 2071/ 2072 en 
2072/2073 is doorgeschoven naar 2017 (bedrag is wel reeds overgemaakt in 2016). 
De bedragen voor medicatie/ medische hulpmiddelen, brandstof voor 
medicatietransport en gezondheidskampen waren lager dan begroot. Dit komt 
doordat er minder kosten waren aan verbandmateriaal (grote hoeveelheden 
meegenomen in juni 2015 en mei 2016) en er medicijnen gedoneerd zijn door Rotary 
Club New Road City.  
Een afspraak, van een aantal jaar geleden, met de Youth Eyes Service, om bij te 
dragen aan de oogkampen in Dhadagaun, is nooit verwezenlijkt. Stichting Zorg voor 
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Nepal vergoedt nu alleen een klein bedrag aan het CHC om de lunch tijdens de 
oogkampen te bekostigen (alle  overige kosten worden voldaan door Youth Eye 
Service zelf). 
 
Jaarlijks vindt een werkbezoek plaats van het bestuur van Zorg voor Nepal aan het 
Community Health Centre waarbij de uitgaven (bonnen) en de CHC-rekening worden 
gecontroleerd. Op basis van deze bonnen en financiële verantwoording, hebben we 
geconstateerd dat de administratie zorgvuldig is bijhouden. Op deze manier kan de 
Stichting tevens (steeds zorgvuldiger) de begroting voor het volgende jaar opstellen. 
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Overheadkosten van de stichting <4% 

Als ANBI is Stichting Zorg voor Nepal verplicht ten minste 90% aan het doel te besteden. 
Vorig jaar werd 95,4% besteed aan het doel (4,6% overhead).  
Dit jaar bedroegen de totale uitgaven aan overhead €372,91. Dit betreft 3,29% van de totale 
uitgaven van de stichting. Hieronder vallen de uitgaven voor bankkosten, internationale 
overboekingskosten, website/ internetkosten en een aantal overige kosten. De overige 
kosten betroffen:  

 Twee oplaadkaarten voor een mobiele telefoon (omdat er nog geen internet was in 
Dhadagaun was dit noodzakelijk om met het team aldaar te communiceren).  

 Windows-pakket voor een laptop van het CHC.  

 Camera-geheugenkaart voor foto’s van gezondheidskampen en voor kopieën van  
patiënten- en financiële administratie.  

Het bestuur van Stichting Zorg voor Nepal ziet het als een belangrijke taak om te zorgen dat 
het  geld van donateurs maximale impact heeft. Wij zijn er dan ook trots op dat wij 
ruimschoots onder de grens van 10% blijven. Wij hebben geen betaalde medewerkers en 
werken niet met tussenpersonen. Door de kleinschaligheid zijn wij in staat het geld zo 
effectief mogelijk ter plaatse in te zetten waardoor er voor zowel de donateur als de patiënt 
in Dhadagaun een win-win situatie ontstaat. 

 

 
Verhouding uitgaven aan het doel/overhead 2016       Verhouding uitgaven aan het doel/overhead 2015 

Wisselkoersen 

De koers van de Nepalese Rupee (NPR) wisselde fors in 2016. Dit had effect op de 
bedragen die we overboekten naar Nepal. De hoogste waarde van de NPR bij een 
overboeking was €1,-= 122 NPR, de laagste was €1,- = 113 NPR.  
 

Kascommissie 

Hoewel het voor “een (nog) kleine stichting, zonder commerciële/ concurrerende 
activiteiten” niet verplicht is om een kascommissie in te stellen, hebben we hier wel 
voor gekozen (en ook in onze statuten vast laten leggen) om de financiële controle 
en transparantie zo groot mogelijk te houden.  
De kascommissie voor 2016 werd gevormd door Christi Menheere en Rinne Oost. 
Christi werkt als boekhouder op een accountantskantoor en Rinne heeft een 
bouwkundige opleiding gedaan. 
De kascommissie heeft verklaard dat zij geen onregelmatigheden gevonden heeft in 
de administratie van de Stichting. Zie verklaring in de bijlage. 
 

3,3%

96,7%

Overheadkost
en

Kosten
rechtstreeks
aan het doel

4,6%

95,4%
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Blik op 2017 
 

Focus op fondsenwerving 
De Volkskrant kopte op 21 juli 2016: “Goed doel weer in trek: magere jaren na crisis 
voorbij.“ Het totaalbedrag aan giften steeg in 2015 met 3,6%, omdat donateurs weer 
genegen zijn goede doelen te steunen na de crisisjaren. Bron: De Volkskrant, 21 juli 2016. 
Daarnaast doneert volgens het ING Economisch Bureau 73% van de Nederlands ouder dan 
15 jaar aan goede doelen. „“Nederland is daarmee één van de meest vrijgevige landen ter 
wereld en staat in de top 10 op de World Giving Index 2015“ (ING Economisch Bureau, 
2016). Dit lijkt kansen te bieden voor de stichting als deze trend zich zo voortzet in de 
hersteljaren.  
 
Als wij echter kijken naar cijfers van het CBF gepubliceerd in 2016, zou er juist een daling in 
de uitgaven aan goede doelen zijn. Dit is grotendeels te verklaren door dalende uitgaven 
door overheidsinstellingen (minder subsidies). Daarnaast is er een daling te bespeuren in de 
uitgaven aan internationale ontwikkelingshulp, terwijl uitgaven aan vluchtelingenwerk en 
slachtofferhulp een stijging in uitgaven laten zien. Dit laatste hebben wij ervaren na de 2 
aardbevingen in 2015 toen er een recordbedrag aan donaties is binnengekomen voor hulp 
aan de slachtoffers.  
 
Het ING Economisch Bureau meldt dan ook dat het belangrijk is voor stichtingen om actieve 
en innoverende manieren van fondsenwerving te hanteren (ING Economisch Bureau; Van 
donatie naar relatie; 2016). De cijfers in het onderzoek van het CBF komen overeen met 
deze stelling. In dit onderzoek komt namelijk naar voren dat inkomsten uit eigen 
fondsenwerving en netwerkwerving juist zijn gestegen. 
 
Gezien bovenstaande, hebben wij als stichting een beleid uitgezet om aan de ene kant 
structurele donaties te behouden en te werven. Aan de andere kant willen wij projecten 
uitzetten waar periodiek grotere donaties uit voortvloeien. Hierbij wordt gedacht aan: 
- Het versterken van de relaties met onze huidige donateurs door deze meer te betrekken bij          
  het reilen en zeilen van de stichting. Hetzij met een persoonlijke benadering of een met een 
   speciaal evenement gericht op deze donateurs.  
- Het letterlijk en figuurlijk aanspreken van potentiële nieuwe donateurs. 
- Het organiseren van benefietevenementen 
- Het effectiever en intensiever inzetten van online en sociale media kanalen 
 

Herstart operatie Community Health Centre Dhadagaun 
Volgens planning is het nieuwe gebouw begin 2017 af en kunnen de dorpsbewoners van 
Dhadagaun en omliggende dorpen weer terecht in een echt gebouw. Voorafgaand aan de 
bouw zijn er uitvoerige plannen gemaakt en besproken met de Rotary Club New Road City 
Kathmandu. Die organisatie heeft gedurende deze periode een projectleider naar voren 
geschoven die zorg heeft gedragen voor de budgettering, de planning en het proces. Vanuit 
Nederland hebben wij als stichting financiële steun geleverd en nauw contact gehad met 
Rotary Club New Road City Kathmandu omtrent de werkzaamheden, de besteding van het 
budget en de benodigde faciliteiten.  

De opening van het gebouw zal letterlijk en figuurlijk een nieuwe start aankondigen. Er zijn 
zeker op operationeel gebied nog wel wat verbeterslagen te halen. De communicatie tussen 
ons en het personeel in Nepal zal bijvoorbeeld hersteld moeten worden. Er zullen weer 
kampen georganiseerd moeten worden op structurele basis. Er zal weer een gedegen 
administratie moeten komen en er zal gekeken moeten worden naar hoe het personeel van 
het gezondheidscentrum er nu in staat. De personeelsleden hebben zich veelal moeten 
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behelpen in 2016 en hebben daardoor de koers moeten loslaten. Na de opening van het 
nieuwe gebouw komt er dus weer wat ruimte om op koers te komen en verder te 
ontwikkelen.  

Auxiliary Nurse Midwife 
In het kader van verdere ontwikkeling, is het recruteren en opleiden van een Auxiliary Nurse 

Midwife (ANM) het volgende grote project. Als bestuur zijn wij ons er al een hele tijd van 

bewust dat het draaiende houden van de Community Health Centre bijna volledig op de 

schouders van één persoon rust, namelijk Prem Bahadur Tamang. Mocht deze persoon om 

wat voor reden dan ook niet meer beschikbaar zijn, dan hebben wij  geen mogelijkheid om 

het verlies op te vangen. Daarnaast is er vanuit de dorpsraad geuit dat het noodzakelijk is 

ook een vrouw in het centrum te hebben. Vanuit sociaal-cultureel oogpunt is het in Nepal 

namelijk niet gebruikelijk dat vrouwen door een man worden behandeld voor  

gynaecologische problemen. Het gevolg is, dat een aanzienlijk deel van de vrouwen in de 

dorpen geen gebruik maakt van gynacologische/verloskundige/urologische zorg die zij wel 

nodig hebben. De verwachting is dat het aanstellen van een vrouwelijke ANM daar 

verandering in brengt. 

Doelstellingen 2017 
Stichting Zorg voor Nepal bestaat in mei 2017 twee jaar. In die twee jaar hebben wij goede 
ontwikkelingen doorgemaakt en zijn wij ons ook bewuster geworden van wie wij zijn en wat 
wij als stichting willen bereiken. In 2017 gaan wij verder met het professionaliseren van de 
stichting als organisatie. Wij gaan meer en effectiever gebruik maken van onze online 
communicatiekanalen. We maken ook een start met het verder uitbouwen van ons netwerk, 
omdat de behoefte aan samenwerkingspartners groeit, naarmate de ambities en plannen 
complexer worden. Naast dit alles hebben wij ons de volgende doelen gesteld voor 2017: 
 

- Aan het eind van het 1e kwartaal in 2017 is het nieuwe gebouw voor Community 

Health Centre Dhadagaun af en opgeleverd. 

 

- Aan het eind van kwartaal 1, 2017 ligt er een plan en begroting voor de te 

organiseren medische kampen in 2018. 

 

- Aan het eind van het 2e kwartaal in 2017 is het onderzoek naar de mogelijkheden 

tot het aannemen en opleiden van een ANM afgerond. 

o Eind 2017 is er een bedrag van € 2000,- ingezameld voor het opleiden van 

de ANM. 

o Eind 2017 is er een betrouwbare kandidaat om de positie van ANM per 2018 

te vervullen. 

 

- Voor het jaar 2018 is een bedrag van € 4384,86 nodig voor de jaarlijkse operationele 

kosten (salarissen, administratiekosten e.d.) van het Community Health Centre 

Dhadagaun. Het streven is om eind 2017 genoeg structurele donateurs en fondsen 

te hebben geworven om aan dit bedrag te kunnen voldoen. 
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Begroting 2017  

Volgens de opgestelde begroting voor 2017 hebben we in ieder geval 462.330 NPR, 
(€4020,26 uitgaande van een wisselkoers van €1:115 NPR) nodig, om de begrootte 
kosten voor Nepal te kunnen betalen. Er zijn drie hoge, éénmalige kostenposten, 
namelijk voor de aanvraag van licenties, voor de aanschaf van een internettoren en 
een elektriciteitsmeterkastje.  
Daarnaast zijn er bedragen begroot voor gynaecologische kampen en voor de 
maandelijkse internet en elektriciteitskosten.  
 

Uitgaven CHC Dhadagaun 
  

462.330 NPR 
 

€ 4020, 26 
(Uitgaande van een 
wisselkoers €1: 115 NPR) 

Salarissen CHC medewerkers                                             
 
- Medewerker 1 (12x 9200 NPR)                                           
- Medewerker 2 (12x2650 NPR)                                                
- Medewerker 3 (12x2000 NPR)                                                      
- Medewerker 4 (12x1500 NPR)                                                            
- Dhasainbonus  (1x15350 NPR)                                                 

199.550 NPR 
 
110.400 NPR 
  31.800 NPR     
  24.000 NPR 
  18.000 NPR 
  15.350 NPR 

€ 1735,22  
 
 
 

Medicatie/ medische hulpmiddelen (12x 9500 NPR)   
   

114.000 NPR 
 

€  991,30 

Brandstof voor medicatietransport (6x 1000 NPR)        6000 NPR €    52,17 

Gezondheidskampen     
- Kinderkampen (2x12.500 NPR)  
- Oogkampen     
- Gynaecologische kampen (3x 10.000 NPR)                                                                                          

  65.000 NPR 
  25.000 NPR 
  10.000 NPR 
  30.000 NPR 

€  565,22 
 

Overige kosten (12x 360 NPR)                                                4.320 NPR €   37,56 

Elektriciteit “kastje” (éénmalig)                                              4.000 NPR €   34,78 

Elektriciteit (12x 30 NPR)                                                                360 NPR €     3,13 

Internet “kastje”/ toren (éénmalig)                                   16.000 NPR € 139,13 

Internet (12x 925 NPR)                                                         11.100 NPR €   96,52 

Aanvraag licentie jaren ‘71/’72 en ‘72/’73  
(2x 13.000 NPR)   

 26.000 NPR 
 

€ 226,09 
 

Aanvraag licentie jaar ‘73/’74                                             13.000 NPR € 113,04 

CHC-bankkosten                                                                             3000 NPR €   26,09 

 

Uitgaven Stichtingskosten Nederland 
  

€ 364,60 
 

Bankkosten 
- Houden zakelijke rekening  12x €5,25                      
- 2 bankpassen 12x €3,30                                                 
- Internetbankieren 12 x €6,-         
- OUR-overboekingskosten 6x €15,-                                                                                    

€264, 60 
€63 
€39,60 
€72,-          
€90 

Internetkosten                                                                          €100,- 
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Bijlage verklaring kascommissie  
 

 


