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Jaarverslag 2017
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Zorg
voor Nepal van 2017. In dit verslag blikken wij
terug op het afgelopen jaar en beschrijven wij
de plannen voor de toekomst.
Wij kijken terug op een nieuw begin. Een jaar
waarin het nieuwe gebouw voor Community
Health Center Dhadagaun werd geopend. Een
jaar waarin de zoektocht naar een ANM
(Auxiliary Nurse and Midwife) meer vorm
kreeg. Maar ook een jaar met nieuwe
uitdagingen.
Wij zijn vooral dankbaar dat, dankzij onze donateurs en de samenwerking met lokale
partners, de continuïteit van de zorg gewaarborgd is gebleven in 2017.
Het doel van dit jaarverslag is om enerzijds een samenvatting van het jaar 2017 aan u te
presenteren. Anderzijds geeft het een kijkje in hoe wij de toekomst in willen. Specifieker, het
jaar 2018. 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
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Hoogtepunten 2017

2017
Een nieuw begin!
Hoogtepunt: Opening nieuw gebouw
Community Health Centre Dhadagaun

Resultaten
1882 Consulten
26 Donateurs
Inkomsten:
€ 5.005,Uitgaven:
€ 3.462,44
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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 2017 uit 5 leden met elk een specifieke deskundigheid
op het gebied van gezondheidszorg en/of management.

Konstantin
Prekpalaj
Voorzittter

Melanie Aveloo

Simone Kleijn

Secretaris

Penningmeester

Nienke Manson

Mandy Reemnet

Algemeen
Bestuurslid

Algemeen
Bestuurslid
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Terugblik 2017
Doelstellingen 2017
Aan het eind van 2016 heeft het bestuur zich het volgende ten doel gesteld voor 2017 en
gerealiseerd:
Doel
•

Aan het eind van het 1e kwartaal in 2017 is het nieuwe gebouw voor Community
Health Centre Dhadagaun af en opgeleverd.

Resultaat
•

Op 11 februari 2017 is het nieuwe gebouw voor Community Health Centre
Dhadagaun in gebruik genomen.

Doel
•

Aan het eind van kwartaal 1, 2017 ligt er een plan en begroting voor de te
organiseren medische kampen in 2018.

Resultaat
•

Plan voor gezondheidskampen voor 2017: halfjaarlijks een kindergezondheidskamp
en elk kwartaal een gynaecologisch kamp. Tevens vergoeden wij een klein deel van
de onkosten van de plaatselijke partner ‘Youth Eye Service’ bij het uitvoeren van
oogheelkunde kampen. Zie begroting in het jaarverslag van 2016.

Doel
•

•

Aan het eind van het 2e kwartaal in 2017 is het onderzoek naar de mogelijkheden
tot het opleiden en aannemen 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 € 4212,23 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.

Resultaat
•

De baten van 2017 bedroegen een totaalbedrag van €5005. Hiervan was €1000,specifiek voor het doel van voor de opleiding ANM. Hierbij is er eind 2017 een
toezegging gedaan voor een bedrag van €1500,-, die inmiddels (januari 2018) binnen
is gekomen zodat beide bovenstaande financiële doelen -zij het met een halve
maand vertraging- zijn voldaan. De opleiding van ANM blijkt echter veel verborgen
kosten te hebben zodat €2000,- waarschijnlijk een te krap gebudgetteerd bedrag is.
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•

Echter door de opbrengsten van de kerstmarkt van het St Michaël college zien wij
geen problemen bij het financieren van de opleiding.
Het onderzoek naar de mogelijkheden tot het opleiden en aannemen van een ANM
is gaande. De zoektocht naar een geschikte kandidaat is echter als het zoeken naar
een speld in een hooiberg gebleken. Al enkele jaren hebben wij de wens een jonge
vrouw uit de omgeving van het dorp op te leiden tot Auxiliary Nurse and Midwife
(ANM). Dit is een functie waarbij de focus ligt op verloskunde en moeder- en
kindzorg. Deze vrouw zou dan de moeder- en kindzorg kunnen verbeteren en als
back-up dienen als Prem (CMA van het centrum) uitvalt door bijvoorbeeld ziekte.
Wij willen graag investeren in een vrouw uit de omgeving vanwege de binding met
het gebied en culturele achtergrond (Tamang bevolkingsgroep). Tevens biedt dit een
carrièremogelijkheid aan een vrouw uit dit –qua opleiding achtergestelde- gebied.
Twee kandidaten hebben een toelatingsexamen gedaan, waarvoor zij helaas zijn
gezakt. Momenteel zijn er opnieuw enkele geïnteresseerden. Zij zullen medio 2018
een toelatingsexamen doen en van de kandidaten die zijn geslaagd zal er één
worden geselecteerd door het plaatselijk bestuur in samenspraak met onze
stichting.

Nieuw gebouw Community Health Centre Dhadagaun
Het was een feestelijk bezoek aan Dhadagaun in februari 2017, niet alleen omdat wij met
alle bestuursleden op werkbezoek zijn geweest, maar met name omdat het nieuwe
Community Health Centre op 11 februari werd geopend! Het was heel bijzonder om de
opening samen met het team van het Health Centre te mogen meemaken.
Bijna 2 jaar lang, sinds de aardbeving, werkte de community medical assistant (CMA) Prem
vanuit een noodgebouw. Dit was ontzettend behelpen en liet veel te wensen over. Dankzij
onze donateurs, stichting Maili, Rotary club New Road Kathmandu en Rotary club
Mönchengladbach konden wij nu een prachtig nieuw gebouw openen. Samen met het team
in Nepal zijn wij hier ontzettend trots op!

Gezondheidskampen
Eén van de doelen voor 2017 was het structureel aanbieden van medisch specialistische
kampen, ook wel gezondheidskampen genoemd. Deze kampen stellen de bevolking in staat
om kosteloos specialistische zorg ter plaatse te krijgen. Tevens dragen deze kampen bij aan
het signaleren van gezondheidsproblemen bij kwetsbare doelgroepen. Zoals screening op
ondervoeding bij kinderen en screening van zwangerschap gerelateerde problemen bij
vrouwen. Dit zijn problemen waarmee het grootste gedeelte van de plaatselijke bevolking
geen gezondheidsprofessional bezoekt. In 2017 zijn er 2 kinderkampen georganiseerd.
Tevens werd één gynaecologisch kamp georganiseerd, welke is gedoneerd door een
plaatselijke partner. Ten slotte vonden er drie oogkampen plaats.
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Werkbezoek 5 februari t/m 18 februari 2017
Tijdens dit werkbezoek waren alle bestuursleden aanwezig om de opening van het nieuwe
centrum te vieren en bij te springen bij het drukke activiteitenprogramma.
Tijdens ons bezoek werd er een kinderkamp gehouden. Dit was een groot succes. Ruim
honderd kinderen kwamen af op het kinderkamp en uiteindelijk werden er ruim 90 kinderen
gezien door een arts. Alle kinderen van zes maanden tot vijf jaar zijn specifiek gescreend op
ondervoeding. Tevens werd extra aandacht besteed aan persoonlijke hygiëne in het kader
van preventie.
Daarnaast is er voor het eerst een traumatraining gegeven. Het gebied (rondom) Dhadagaun
brengt namelijk grote uitdagingen met zich mee bij het verlenen van eerste hulp bij
ongevallen. In Nepal is traumazorg geen vanzelfsprekendheid en lokale gezondheidswerkers
zijn hier niet (goed) in geschoold. Daarbij hebben bewoners en hulpverleners te maken met
moeilijk begaanbaar gebied waarin er veel ongelukken gebeuren en altijd het risico blijft
bestaan op een ramp met veel slachtoffers (zoals in 2015). Goede eerste hulpverlening is
daarom noodzakelijk.
Belangrijk bleken ook de gesprekken met het personeel van het Community Health Centre,
de vergaderingen met de Rotary Club New Road City en de ‘Committee Board’ van het
centrum (raad van dorpelingen die de officiële leiding over het centrum heeft) om de
huidige koers te evalueren en nieuwe acties uit te stippelen. Gedurende ons bezoek in Nepal
hebben wij daarnaast ook gesprekken gehad met mogelijke nieuwe partners voor
samenwerking met onze Community Health Centre.

Fondsenwerving
In 2017 hebben wij een tweeledig doel nagestreefd ten behoeve van fondsenwerving. Aan
de ene kant beoogden wij structurele donaties te behouden en te werven. Aan de andere
kant wilden wij projecten uitzetten waar periodiek grotere donaties uit voortvloeien. Hierbij
werd 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
Op 11 juni werd Dancing for Nepal gehouden: Zumba voor het goede doel. Hierbij stelde
sportschool Kenamju in Haarlem een zaal beschikbaar en gaven maar liefst 7 professionele
instructeurs vrijwillig met zeer veel enthousiasme les. We haalden maar liefst 600 euro op
voor het Community Health Centre. Geld dat ze goed kunnen gebruiken voor onderhoud,
maar zeker ook voor de toekomstplannen.
Op 21 december heeft het St. Michaël College in Zaandam -onder andere- een kerstmarkt
georganiseerd, waarbij de opbrengsten naar Stichting Zorg voor Nepal zijn gegaan. Alle
activiteiten werden door de leerlingen en een docent gecoördineerd.
30-06-2017
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Naast de kerstmarkt werd er ook een brownieactie en een pannenkoekenweek gehouden.
Het Sint Michaël College heeft aangegeven dat wij niet alleen dit jaar, maar voor 3 jaar het
doel van keuze zijn. Wij zijn zeer blij met dit nieuws en de geweldige samenwerking. De
totale opbrengsten van alle activiteiten zijn ten tijden van het schrijven van dit jaarverslag
nog niet bekend. Echter deze zullen ten minste €4000 bedragen. Alle opbrengsten zullen in
2018 worden gedoneerd aan Stichting Zorg voor Nepal.

Communicatie en professionalisering
Een mooie uitdaging voor ons als bestuur is vanaf het begin geweest: Het professionaliseren
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.
Het jaar 2017 bracht hele nieuwe uitdagingen met zich mee. Stichting Zorg voor Nepal is een
kleine stichting met de doelstelling zoveel mogelijk (maar in ieder geval >90%) van de
donaties ten behoeve van het goede doel te werven. Er is daarom voor gekozen vooral
online PR uitingen te realiseren. In onze samenwerking met Sportschool Kenamju en het St.
Michäel college hebben wij echter mogen ervaren hoe groot de kracht van verschillende
type PR uitingen is en de noodzaak daarvan voor de zichtbaarheid van de stichting. Wij
houden als stichting echter vast aan het hoofddoel en zullen creatieve manieren moeten
bedenken om onze zichtbaarheid te vergroten.
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Blik op 2018
Het jaar 2018 zal vooral in het teken staan van risicobeheersing en het benutten van nieuwe
kansen. Het ondersteunen en daarmee behouden van Community Health Centre Dhadagaun
is van essentieel belang voor de omgeving rondom Dhadagaun. Echter, signaleren wij dat dit
niet meer zo vanzelfsprekend is. Er zijn politieke, sociale en operationele ontwikkelingen
waar wij als stichting mee geconfronteerd worden. Hieronder gaan wij in op de situaties die
bedreigingen, maar ook kansen met zich meebrengen.

Politieke ontwikkelingen
Het afgelopen jaar hebben grote politieke veranderingen in Nepal plaatsgevonden. Er
hebben lokale verkiezingen plaats gevonden en de bestedingen van overheidsmiddelen
wordt verregaand gedecentraliseerd. Dit kan mooie kansen bieden aan achtergestelde
gebieden maar het brengt tevens onzekerheden met zich mee. Nieuwe bestuurders en nog
niet duidelijke agenda’s. Het is duidelijk dat de lokale overheid een grotere rol wil/gaat
spelen in de lokale gezondheidszorg. De invulling hiervan is op dit moment nog allerminst
duidelijk. Voor de verkiezingen hadden wij goede contacten met de lokale bestuurder en wij
hopen opnieuw op een constructieve samenwerking met de overheid.
Beheersmaatregelen: Wij houden de lokale politieke ontwikkelingen nauwlettend in de
gaten en denken mee met het team ter plaatse, de Committee Board en onze lokale
partners over mogelijkheden van samenwerking. Bij het werkbezoek in 2018 zullen wij
kennis maken met de lokale bestuurders. Wij streven na een constructieve samenwerking
met de overheid om het Community Health Centre optimaal te kunnen laten draaien.

Financiële ontwikkelingen
Het Community Health Centre wordt momenteel volledig ondersteund door stichting Zorg
voor Nepal. Een jaar ondersteuning kost komend jaar (begroot) €4212,23. Dit bedrag stijgt
jaarlijks vanwege onder andere duurdere medicijnen en het duurder worden van personeel.
De financiële druk wordt daardoor steeds groter.
Beheersmaatregelen: Wij zien een noodzaak ook andere invalshoeken te bekijken en lokale
samenwerkingen uit te breiden. Enerzijds met de overheid qua budgetten voor medicatie en
verbandmiddelen. Anderzijds met ziekenhuizen met betrekking tot gezondheidskampen
omdat deze soms ook beschikken over een budget voor ‘Community Health’. Dit zou ook de
samenwerking tussen het centrum en het desbetreffende ziekenhuis kunnen bevorderen
wat tevens andere mogelijkheden schept (stages, betere continuïteit bij verwijzingen en
mogelijk consulteren specialisten zonder doorverwijzing).

Operationele ontwikkelingen
Wij zijn ons er al een hele tijd van bewust dat het draaiende houden van het 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
heeft het team ter plaatse geen mogelijkheid om het verlies op te vangen. Daarnaast is er
vanuit de Committee Board geuit dat het zeer wenselijk is ook een vrouw in het centrum te
hebben. Vanuit sociaal-cultureel oogpunt is het in Nepal namelijk niet gebruikelijk dat, bij
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met name gynaecologische/urologische problemen, vrouwen door een man worden
behandeld. Het gevolg is dat een aanzienlijk deel van de vrouwen in de dorpen geen gebruik
maakt van gynaecologische/urologische zorg die zij wel nodig hebben.
Beheersmaatregelen: De inzet van een vrouwelijke ANM. Echter, zitten er complexe kanten
aan het project. Het vinden van de juiste kandidaat is daar één van. Daarnaast moet deze
kandidaat worden opgeleid, betaald en kunnen wij haar juridisch niet verplichten na haar
opleiding actief te blijven in het gezondheidscentrum. Daarom zijn we actief op zoek naar
een kandidaat met interesse en een sterke binding met de regio.

Donatieklimaat
Waren er in 2016 nog positieve berichten over het donatieklimaat in Nederland te lezen, zijn
er daarentegen in 2017 minstens zoveel negatieve geluiden gepubliceerd. Het NRC kopte op
20 april dat Nederlanders steeds minder uitgeven aan goede doelen. Nederlanders staan
hoog op de internationale lijsten als het gaat om vrijgevigheid richting het goede doel,
echter worden de bedragen relatief lager en worden Nederlanders in het artikel bestempeld
als minder pro-sociaal. Behalve de rijksten in de samenleving. Voor deze doelgroep is een
goed doel bijna een statussymbool (Quote 500). De oplossing volgens het NRC zit hem in
vernieuwing. Het creëren van interactie bijvoorbeeld met nieuwe multimedia. Onze stichting
onderzoekt momenteel de mogelijkheden hiervoor. Hoewel een grote (multi-)
mediacampagne moeilijk is bij zo’n kleine stichting, denken wij wel -juist door de
kleinschaligheid- de donor met het doel te kunnen verbinden.
Kans: In augustus 2017 is er een artikel verschenen over de kracht van sport in combinatie
met goede doelen. Er wordt hier gesteld dat sportevenementen een goede bron zijn van
inkomsten voor goede doelen, omdat mensen de kans hebben hun betrokkenheid op een
positieve manier te uiten. Daarnaast, creëert het een gevoel van saamhorigheid waar
anderen wellicht naar op zoek zijn. In juni 2017 hebben wij dat mogen ervaren bij Dancing
for Nepal. Sportevenementen bieden mogelijkheden voor fondsenwerving en kunnen ook in
2018 een goede bron zijn van inkomsten voor ons.
Naast bovenstaande blijft het contact met onze donateurs belangrijk. Door de
kleinschaligheid kunnen wij in contact blijven met onze donateurs. Sinds dit jaar krijgen de
donateurs elk jaar een persoonlijk bedankje. Met de nieuwsbrieven proberen wij de
donateurs zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen ter plaatse. Wij
hopen dat de directe wijze van hulp bieden met goede verantwoording van de besteding van
donaties onze donateurs motiveert om aan onze stichting en het doel verbonden te blijven.
Zoals eerder genoemd heeft het St. Michael College aangegeven de opbrengsten van de
kerstmarkten in 2017, 2018 en 2019 aan Stichting Zorg voor Nepal te willen doneren. Een
Deense organisatie heeft tevens aangegeven het Community Health Centre via onze
Stichting te willen ondersteunen. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen van al deze
donoren en hopen hiermee een solide basis te hebben om ons doel de komende jaren te
kunnen ondersteunen.
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Naamsbekendheid Community Health Centre Dhadagaun
In 2017 is gebleken dat er meerdere buitenlandse organisaties en particulieren
belangstelling hebben getoond in het Community Health Centre Dhadagaun. Mede dankzij
Prem zijn deze reizigers gemotiveerd geraakt de stichting financieel te ondersteunen.
Kans: Omdat deze organisaties en particulieren met hetzelfde doel doneren kunnen wij deze
aan ons netwerk toevoegen met als doel gezamenlijk financiële hulp te bieden en kennis te
halen en te delen.

Doelstellingen 2018
Stichting Zorg voor Nepal bestaat in mei 2018 drie jaar. In die drie jaar hebben wij goede
ontwikkelingen doorgemaakt en zijn wij ons steeds bewuster geworden van wie wij zijn en
wat wij als stichting willen bereiken. In 2018 gaan wij verder met het uitbouwen van ons
netwerk, omdat de behoefte aan samenwerkingspartners groeit, naarmate de ambities, de
situatie in Nepal en plannen complexer worden. Naast dit alles hebben wij ons de volgende
doelen gesteld voor 2018:

Nederland: Fondsenwerving;
• Inventariseren mogelijkheden om onze social media gebruik te verbeteren.
• Stand op Nationale Nepaldag.
• Inventariseren mogelijkheden wederom Dancing for Nepal te organiseren in 2018.
• Participeren in de kerstmarkt 2018 van het St. Michaël College.
Nederland: Kijken naar eventuele verbetering in organisatie en uitvoering zorg in Nepal;
• Contact leggen met andere Nederlandse stichtingen die Health Centres in Nepal
ondersteunen om van elkaar te leren en ‚best practises‘ over te nemen.
• Met onze adviesraadsleden / deskundigen kijken naar mogelijkheden om de zorg
naar een hogere standaard te tillen.
Nepal: Lokale politiek / Committee Board Community Health Centre Dhadagaun;
• Contact leggen met de nieuwe lokale bestuurders van de regio, om mogelijkheden
tot samenwerking te onderzoeken.
• Met tolk in Nederland contact leggen met individuele Committee Board leden
waardoor we beter (op individueel niveau) kunnen samenwerken.
• Ten minste 3 x per jaar (ten tijde van werkbezoek en via Skype) overleg met de
Committee Board leden tijdens hun vergaderingen om belangen goed op elkaar af te
stemmen.
Nepal: Dienstverlening ter plaatse;
• Financieren / organiseren van 2 kindergeneeskunde-kampen en 4 gynaecologische
kampen.
• Selecteren kandidaat ANM met de Committee Board en financieren opleiding.
• Contacten leggen met ziekenhuizen om te kijken of zij een ondersteunende rol
kunnen spelen bij de uitvoering van de gezondheidskampen en eventuele andere
mogelijkheden om samenwerking te verbeteren.
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Financieel Jaarverslag
Balans

Bezit
Bankrekening SZvN
Spaarrekening SZvN
Bezit
Bankrekening SZvN
Spaarrekening SZvN

€ 2.539,03
€ 2.539,03
€
0,00
€ 4.081,60
€ 4.081,60
€
0,00

01-01-2017
01-01-2017
31-12-2017
31-12-2017

Schulden

€

0,00

Baten
Ontvangen op rekening SZvN
Donaties

€ 5005,00
€ 5005,00

-

Eenmalig donaties € 1.925,- Particulier
€ 325,- Organisaties € 1.600,- Periodieke donaties particulieren € 3080
Ontvangen rente op rekening SZvN
Lasten
Naar rekening CHC Dhadagaun voor operationele
kosten

€
0,00
€ 3.462,44
€ 3.002,94

- € 317,94
- € 765,00
- € 545,00
- € 730,00
- € 645,00
Goederen in Nederland gekocht voor het CHC

€ 155,23

- € 85,25 EHBO materiaal
- € 69,98 Printer/cartridge
Overheadkosten Stichting Zorg voor Nepal

€

Bankkosten totaal
- € 62,75 Zakelijke rekening
- € 36,30 Bankpassen
- € 81,00 Internetbankieren
- € 25,00 OUR overboekingen
- € 0,00 Transactiekosten

€ 205,05

Internet/ websitekosten
Overschot ( baten - lasten)

€ 99,22

304,27

€ 1.542,56
30-06-2017
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Specificatie inkomsten / uitgaven CHC Nepal

Bezit 1-1-2017 CHC Dhadagaun
Bankrekening CHC
Bezit 31-12-2017 CHC Dhadagaun
Bankrekening CHC
Contant

60.221,97 NPR
60.221,97 NPR
93.642,55 NPR
93.642,55 NPR
0,00 NPR

Baten CHC Dhadagaun 2017
Ontvangen op bankrekening CHC
Van Stichting Zorg voor Nepal
- 36.881,04 NPR
- 85.473,45 NPR
- 62.696,80 NPR
- 88.716,90 NPR
- 77.793,45 NPR
Ontvangen op bankrekening CHC van overige
donateurs
Ontvangen rente op bankrekening CHC
Ontvangen contant van Stichting Zorg voor Nepal
Ontvangen contant van andere donoren

427.711,32 NPR
351.561,64 NPR

27.506,00 NPR
1.149,68 NPR
0,00 NPR
47.494,00 NPR
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Lasten CHC Dhadagaun
Salarissen medewerkers CHC
werknemer 1 (12x 9200 NPR)
werknemer 2 (12x2650 NPR)
werknemer 3 (12x2000 NPR)
werknemer 4 (12x1500 NPR)
Dhasainbonus (1x15350 NPR)
Medicatie/ medische
hulpmiddelen
Medicatietransport
Gezondheidskampen
- kinderkamp
- oogkampen
- Gynaecologische kampen
Overige kosten
- Plastic zakken
- Schrijfwaren
(registratieboeken, pennen
en papier)
- Thee/koffie
Meterkast
Elektriciteit
Internet
- internettoren
- Aansluitkosten
- Internet adapter
- Internet kosten
Kosten licentieaanvragen
2072/2073 en 2073/2074
2074/2075
CHC-bankkosten
ANM toelatingstoets
Gynaecologiekamer

Daadwerkelijke uitgave 2017
421.586,14 NPR
199.550,00 NPR

Begroot voor 2017
537.330 NPR
199.550 NPR

110.400,00 NPR
31.800,00 NPR
24.000,00 NPR
18.000,00 NPR
15.350,00 NPR
104.416,40 NPR

110.400 NPR
31.800 NPR
24.000 NPR
18.000 NPR
15.350 NPR
114.000 NPR

10.750,00 NPR
35.501,00 NPR
27.480,00 NPR
8.021,00 NPR
0,00 NPR
1820,00 NPR
315,00 NPR
905,00 NPR

6.000 NPR
65.000 NPR
25.000 NPR
10.000 NPR
30.000 NPR
4.320 NPR

600,00 NPR
0,00 NPR
0,00 NPR
30.900,00 NPR
16.000,00 NPR
1.000,00 NPR
2.000,00 NPR
11.900,00 NPR
33.986,00 NPR
33.986,00 NPR
0,00 NPR
2662,74 NPR
2.000,00 NPR
0,00 NPR

4.000 NPR
360 NPR
27.100 NPR

39.000 NPR
26.000 NPR
13.000 NPR
3.000 NPR
0 NPR
75.0000 NPR
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Toelichting op de inkomsten en uitgaven

In 2017 hebben we in totaal een bedrag van €325,- ontvangen middels éénmalige donaties
van particulieren. Van onze structurele donateurs ontvingen wij een bedrag van € 3080,-.
In 2017 hebben twee organisaties een donatie overgemaakt naar onze stichting. Sportschool
Kenamju heeft middels een dansevenement €600 opgehaald en gedoneerd. De
Middelbuskers Stevens Stichting heeft een bedrag van € 1000 euro voor moeder- en
kindzorg gedoneerd.
In december 2017 was op het Sint Michael College in Zaandam, de stichting het goede doel
op de kerstmarkt. Het hierbij totaal, met vele verschillende activiteiten, opgehaalde bedrag
zullen we in 2018 ontvangen/bijgeschreven krijgen.

Donaties
€325 ; 6%
€1.600 ; 32%

Eenmalige donaties
particulieren
structurele donaties
particulieren

€3.080 ; 62%

donaties organisaties

Operationele kosten Community Health Centre
In 2017 heeft Stichting Zorg voor Nepal middels vijf overboekingen een bedrag van €3002,94
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.
Tijdens het jaarlijkse werkbezoek van het bestuur aan de CHC, worden alle bonnen/ uitgaven
en de CHC-rekening gecontroleerd.
Nu we voor het derde jaar op rij structureel een financiële verantwoording hebben van de
kosten/ uitgaven van de CHC, kunnen we een steeds betere begroting voor het jaar erop
maken.
30-06-2017
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De totale uitgaven van het Community Health Centre Dhadagaun (CHC) bedroegen
421.586,14 Nepalese Rupee (NPR). Er was 462.330 NPR begroot.
Zoals hierboven beschreven zijn de bedragen die worden overgemaakt afgestemd op de
daadwerkelijke kosten in Nepal. Er is minder geld overgemaakt naar Nepal dan begroot.
Omdat onze overboekingen rechtstreeks verband houden met de uitgaven in Nepal hebben
we de balans van het community Health Centre Dhadagaun aan dit verslag toegevoegd.

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. Salaris is een vast bedrag en kwam overeen met de
begrote kosten. Medicatie/medische hulpmiddelen waren duurder dan voorgaande jaren
door stijgende kosten, een toename aan consulten en deels medicatie die nodig was voor
kampen. Echter bleef dit onder het begrote bedrag. Wel zien we dat er het afgelopen jaar
vaker medicatie moest worden gekocht (met name door stijging in patiëntaantallen)
waardoor er duidelijk meer is uitgegeven aan transportkosten. De kosten voor
gezondheidskampen vielen lager uit dan gebudgetteerd met name door minder dan
geplande gynaecologische kampen.
‘Overige kosten’ vielen ook lager uit dan gebudgetteerd. Daarnaast werd er geen geld
uitgegeven aan elektriciteit. Gewacht wordt op officiële aansluiting door het
elektriciteitsbedrijf.
Kosten voor internet waren iets duurder dan begroot door aanschaf van een adapter en
aansluitkosten. De achterstallige licenties zijn betaald. Deze waren iets duurder dan begroot.
Echter van het huidige jaar 2074/2075 is dit nog niet betaald vandaar dat de kosten lager
uitkomen dan begroot.
De bankkosten van het centrum komen vrijwel overeen met het begrote bedrag. Tot slot
hebben we voor twee mogelijke ANM-kandidaat-studenten de toelatingsexamen/-test
betaald. Het bedrag hiervoor bedroeg 2.000 NPR.
Op de balans van het centrum staat nog een gebudgetteerde inrichting van een
gynaecologische kamer. Het budget hiervan (75.000 NPR) is afkomstig van een particulier die
dit bedrag rechtsstreek aan het centrum heeft gedoneerd. Het bestuur/personeel van het
centrum heeft dit bedrag contant gekregen en dit eerst gebruikt voor lopende zaken (47.494
NPR) en het restant gestort op de rekening (27.506 NPR). Hiermee is dus niet aan het doel
voldaan om deze kamer in te richten als gynaecologische kamer en vielen onze kosten voor
lopende zaken lager uit. Wij zullen dit verschil in 2018 corrigeren.
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Naast overboekingen aan het Community Health Centre, hebben wij ook enkele goederen in
Nederland aangeschaft voor het centrum. Het betreft een printer en cartridge en EHBO
materiaal. Het EHBO materiaal is in Nepal moeilijk te verkrijgen vandaar dat het hier is
aangeschaft en betreft een wervelplank en 4 nekkragen.
Wat opvalt is dat er een overschot (baten-Lasten) van 33.420,58 NPR op de bank staat
terwijl er bij verschil totale inkomsten-uitgaven slechts een overschot van 6.125,18 NPR zou
moeten staan. Het verschil van 27.295,40 NPR kan worden verklaard doordat bij de aanschaf
van medicijnen dit soms op krediet wordt gedaan. De berekening van de kosten doen wij
door middel van bonnen.
Hoewel dit buiten het bestek van de balans van 2017 ligt, hebben wij geconstateerd dat het
verschil op 10 januari 2018 is opgenomen van de bank. Daarmee zijn wij geen
bijzonderheden tegengekomen in de financiële administratie van het Community Health
Centre Dhadagaun.

Overheadkosten van de stichting
Als ANBI is Stichting Zorg voor Nepal verplicht ten minste 90% aan het doel te besteden. In
2017 bedroegen de totale uitgaven aan overhead €304,26. Dit betreft 8,8% van de totale
uitgaven van de stichting. Hieronder vallen de uitgaven voor bankkosten, internationale
overboekingskosten, website/ internetkosten.
Het bestuur van Stichting Zorg voor Nepal ziet het als een belangrijke taak om te zorgen dat
het geld van donateurs maximale impact heeft. Afgelopen jaar zijn de overheadkosten
relatief toegenomen van 3,3% naar 8,8%. Dit heeft met name te maken met het feit dat er in
2016 grotere uitgaven zijn gedaan (bouw centrum). In absolute getallen is de overhead juist
gedaald van €372,91 naar €304,27.
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.
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Uitgaven die niet onder de overheadkosten vallen, maar ook niet onder de operationele
kosten van de CHC, zijn de gedane uitgaven voor een printer, cartridge en EHBO-materiaal.
Allen bedoeld voor gebruikt in de CHC. Deze uitgaven waren niet begroot.

Verhouding uitgaven doel/overhead 2017

Verhouding uitgaven doel/overhead 2016

Verhouding uitgaven doel/overhead 2015

Bankkosten
Omdat we als stichting graag zoveel mogelijk van het gedoneerde geld aan het “goede doel”
willen besteden, zijn we continu aan het onderzoeken hoe we de overheadkosten zo laag
mogelijk kunnen houden.
Als stichting krijgen we bij de Rabobank verenigingsvoordeel. Hierdoor hoeven we geen
transactiekosten of kosten voor betalingsverkeer in Nederland bij een wereldoverboeking te
betalen (tot €25,- per maand). Het totale bedrag dat we in 2017 aan verenigingsvoordeel
hebben gehad bedroeg €104,19.
Per jaar maakt de stichting meerdere keren geld over naar de rekening van het CHC, voor
het betalen van de structurele/vaste kosten van de gezondheidspost. Om de bankkosten zo
laag mogelijk te houden, hebben we besloten om in plaats van 6 keer per jaar, 4 keer per
jaar een overboeking te doen. Daarbij maken we dus steeds voor 3 maanden geld over, in
plaats van voor 2 maanden.
Aangezien het CHC geen eigen geld genereert, maken wij de bedragen “OUR” over. Dit
betekent dat wij zowel de kosten voor de RABOBANK als de kosten van de Nepal Investment
Bank zouden moeten betalen. De kosten van de RABOBANK (€10,-) vallen echter onder het
verenigingsvoordeel. De kosten van de Nepal Investment Bank bedragen +/- €5,-.
Door de overboekingen van 6 naar 4 x per jaar te reduceren, besparen we +/- €10,-/ jaar. In
2017 hebben we nog 5 keer een overboeking moeten doen, omdat het een overgangsjaar
betrof.
Wij hebben tevens besloten alleen de penningmeester als gebruiker van de bankrekening te
registreren en daarmee ook over te gaan op slechts 1 bankpas. Voorheen hadden zowel de
voorzitter als de penningmeester een bankpas en toegang tot internetbankieren.
Bovenstaande zorgt vrijwel voor een halvering van de bankkosten.
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Wisselkoersen
De koers van de NPR wisselde weer aanzienlijk in 2017. 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,- = 112 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 om de financiële controle en transparantie zo groot mogelijk te
houden.
De kascommissie van 2017 wordt, net als voor 2016, 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.
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Begroting 2018
Uitgaven CHC Dhadagaun

942.830 NPR

€ 8058,38
(Uitgaande van een wisselkoers
€1: 117 NPR)
€ 1705,56

Salarissen CHC medewerkers
- Medewerker 1 (12x 9200 NPR)
- Medewerker 2 (12x2650 NPR)
- Medewerker 3 (12x2000 NPR)
- Medewerker 4 (12x1500 NPR)
- Dhasainbonus (1x15350 NPR)
Medicatie/ medische hulpmiddelen (12x 9500 NPR)

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

Brandstof voor medicatietransport (12 x 1000 NPR)

12.000 NPR

€ 102,56

Gezondheidskampen
- Kinderkampen (2x15.000 NPR)
- Oogkampen
- Gynaecologische kampen (4 x 17.500 NPR)

110.000 NPR
30.000 NPR
10.000 NPR
70.000 NPR

€ 940,17

Overige kosten (12x 360 NPR)
Elektriciteit “kastje” (éénmalig)
Elektriciteit (12x 30 NPR)
Internet (12x 925 NPR)
Aanvragen licenties
Aanvraag licentie jaren 2074/2075 (17.000 NPR)
Aanvraag licentie jaren 2075/2076 (17.000 NPR)

4.320 NPR
4.000 NPR
360 NPR
11.100 NPR
34.000 NPR

€ 36,92
€ 34,19
€ 3,08
€ 94,87
€ 290,60

ANM opleiding ( inclusief boeken en verblijf op
campus)
CHC-bankkosten
Nabetaling operationele kosten 2017 (zie tekst)

400.000 NPR

€ 3418,80

3.500 NPR
50.000 NPR

€ 29,91
€ 427,35

€ 974,36

Uitgaven Stichtingskosten Nederland

€ 239,40

Bankkosten
- Houden zakelijke rekening
- bankpas
- Internetbankieren
- OUR-overboekingskosten
- Transactiekosten
Internetkosten

€ 139,40
€ 63,60
€ 19,80
€ 36,00
€ 20,00
€ 0,00
€ 100,-

12x €5,30
12x €1,65
12 x €3,00
4x €5,00,12x €0,00
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Toelichting op begroting

Volgens de opgestelde begroting voor 2018 hebben we in ieder geval 942.830 NPR
/€ 8058,38 (uitgaande van een wisselkoers van €1,- = 117 NPR) nodig, om de
begrootte kosten voor Nepal te kunnen dekken.
We hopen dat in het najaar van 2018 een student kan gaan beginnen met de
opleiding tot ANM. Aan deze opleiding zijn hoge kosten verbonden. Naast de
opleiding zelf, en studiemateriaal, zullen er ook kosten bij komen voor huisvesting op
de campus.
Er zijn verschillende opleidingsinstituten die de ANM-opleiding verzorgen, allen met
verschillende totaal bedragen. Alle kostenposten bij elkaar opgeteld komt het totaal
op ongeveer 400.000 NPR.
Tijdens het werkbezoek in februari 2017 heeft het bestuur van de stichting al met de
Community Board gesproken over het laten betalen van patiënten voor hun consult
bij Prem. Het zou dan om een bedrag gaan van 20 NPR. Dit is een bedrag dat iedere
patiënt in principe -volgens de plaatselijke Committee Board- zou moeten kunnen
betalen. Het doel van deze kosten is tweeledig. Door een kleine bijdrage vermindert
het centrum de totale afhankelijkheidspositie van ons als Westerse donateur.
Daarnaast hopen de Committee Board Members en wij dat het bewustwording met
zich meebrengt dat het draaien van het centrum geen vanzelfsprekendheid is.
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Bijlage: Verklaring kascommissie
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