Stichting Projecten in Nepal - SPIN
Beleidsplan 2016-2017
Voorwoord
Himalaya, het dak van de wereld, is een fascinerend land. In de eerste plaats door de
overweldigende natuur, waarvan de namen Mount Everest en Annapurna voor bijna
iedereen bekend zijn. Naast deze en andere reuzen kent Nepal prachtige valleien, tempels en
bovenal een boeiende cultuur. Bij een eerste aanblik lijkt dit hindoe koninkrijk het verlangde
“Shangri-la”
Echter, zodra je in contact komt met de bevolking van Nepal, ontdek je de andere kant van
deze prachtige wereld. Nepal behoort immers tot de vijf armste landen ter wereld. De
Nepalese bevolking doet evenwel alles wat er op eigen kracht mogelijk is om een acceptabel
bestaan op te bouwen. Toch heeft dit land haar bevolking weinig te bieden. Vooral in de
bergstreken en het gebied ten noorden van de laagvlakte “ de Terai” zijn de mogelijkheden
beperkt. Zeker na de alles verwoestende aardbeving in april 2015 is de nood alleen maar
nijpender geworden. Alleen met steun van buiten heeft dit unieke land een kans op
toekomst. Wij menen dat die steun gegeven moet worden. De mensen van Stichting
Projecten in Nepal zetten zich al 9 jaar in om met name op het gebied van biogas, bouw van
toiletten, rookvrij koken en 'n leerproject van Down Syndroom kinderen, ondersteuning te
bieden aan de bevolking van dit gastvrije en indrukwekkende land.
Inleiding
Onze stichting is voortgekomen uit Stichting Ramro (ANBI sinds 14-06-2007 onder
nummer 8179.33.438) die in 2016 geheel zal worden afgebouwd en opgeheven.
Anja en Toob Meerman zijn sinds 2007 al verbonden aan deze stichting en Heleen van
Vlaardingen en Sjef van den Broek zijn sinds 2011 actief bij deze stichting.
Stichting Ramro is zeer actief geweest op het gebied van sanitatie en heeft ongeveer 25.000
Nepalezen doen beschikken over een toilet en hen bewust gemaakt van het belang van
goede hygiëne. Daarnaast zijn voor eenzelfde aantal mensen Improved Cooking Stoves
gebouwd, een houtoventje waarbij veel minder schadelijke rookgassen in huis komen en dus
veel gezondheidswinst oplevert.
6600 Nepalezen zijn voorzien van een biogasinstallatie, waarbij er gasgestookt kan worden
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op de mest van koeien. Dit levert een enorme gezondheidswinst op door vermindering van
rookgassen in huis en een forse reductie van CO2 uitstoot. Los hiervan heeft het een
positieve impact op de afname van de ontbossing.
Daarnaast zijn nog 2 basis scholen gebouwd; Deze projecten zijn allemaal uitgevoerd in de
regio Kavre Palanchok.
De grote ommekeer voor Stichting Ramro en vooral voor de Nepalezen gebeurde in april
2015 toen het noodlot toesloeg en er een alles verwoestende aardbeving plaatsvond, waarbij
bijna 10.000 Nepalezen gedood werden en een veelvoud van mensen ontredderd
achterbleven met hun verwoeste huizen. Het leed was niet te overzien.
Stichting Ramro kwam in actie en voorzag 6000 mensen van golfplaten en dekzeilen om in
ieder geval een tijdelijk onderkomen te kunnen creëren en zich te beschermen tegen de
aanstormende moesson. Een herstelproject voor verwoeste toiletten en biogasinstallaties
werd opgezet.
Dit alles was eigenlijk buiten de competentie van de basisopzet van deze stichting en kostte
een ieder veel energie. Uiteindelijk is besloten om de activiteiten af te bouwen en in 2016
Stichting Ramro op te heffen.
Eind 2015; Nepal klimt op uit het diepe dal na de recente aardbevingen en wordt geteisterd
door brandstofblokkades ten gevolge van de nieuwe grondwet. Ook is de overheid op dit
moment erg halsstarrig in het verlenen van herbouwvergunningen voor de (deels) verwoeste
huizen. Tevens blijkt dat de overheid de vele hulporganisaties verhindert om daadwerkelijk
met de heropbouw te beginnen, zodat geoormerkte hulpgelden en -goederen voorlopig
onaangeroerd blijven. Veel hulporganisaties werken op lokaal niveau samen met Nepalese
ngo's (non government organisations) die weer door de overheid streng worden
gecontroleerd en tegengewerkt.
Reden temeer om e.e.a. over een andere boeg te gooien. Het is daarom dat 2 bestuursleden
en 2 adviseurs van Stichting Ramro besloten hebben om de nieuwe Stichting Projecten in
Nepal – SPIN op te richten waarbij rechtstreeks kleinschalige projecten uitgezet gaan
worden bij de belanghebbenden zonder directe tussenkomst van Nepalese overheidsinstanties.
Stichting Projecten in Nepal is opgericht en notarieel geregistreerd op 1 april 2016 en
gevestigd te Middelburg. De statuten zijn getekend in het bijzijn van notaris Marianne
Heuvelmans van de Notariswinkel te Oost-Souburg.
De Stichting Projecten in Nepal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Zeeland op 4 april 2016 onder dossiernummer 65729501. RSIN
856234461.
Doelstellingen
De doelstellingen van de Stichting Projecten in Nepal, als zodanig omschreven in de
statuten:
* het bevorderen van daadwerkelijke verbetering van de inkomens- leef-, woon-en
werksituatie en de gezondheid in Nepal woonachtige individuele personen, gezinnen en
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groepen mensen, alles in de meest ruime zin van het woord;
* het leveren van een daadwerkelijke bijdrage aan de verbetering van onderwijs en milieu in
Nepal;
* het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovengenoemde in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
* de stichting beoogt nadrukkelijk niet het maken van winst.
Toelichting:
De projecten die wij in Nepal opzetten en financieren hebben een aantal zaken gemeen.
Allereerst het hoofddoel: Het verbeteren van de levenskwaliteit van gezinnen met hun
kinderen in Nepal. Wij willen dit echter op een verantwoorde wijze doen, daarom hebben al
onze projecten de volgende uitgangspunten:
Duurzaamheid
Dit wil zeggen dat we gaan voor verbetering van de kwaliteit van leven op de lange
termijn. Wij focussen op (bijzonder) onderwijs, zelfredzaamheid, zorg, sanitatie en
CO2 neutraal koken. Waarbij wij ook groot belang hechten aan behoud van de
natuurlijke leefomgeving.
Transparantie
Meer dan 98% van alle donaties gaat naar Nepal. Zie hoofdstuk financiën.
Professionaliteit
We willen in Nepal alleen met betrouwbare en ervaren mensen samenwerken. In de
afgelopen 9 jaar hebben wij een gemotiveerd team opgebouwd waar we op kunnen
vertrouwen.
Continuïteit
Onze projecten zijn altijd gebaseerd op lange termijn denken. Je wilt voorkomen dat
kinderen op straat komen te staan of hun school niet kunnen afmaken (Down
Syndrome Society project). Ten aan zien van onze sanitatie en rookvrij koken
projecten streven wij naar een goede geografische en etnische spreiding.
Local ownership
Het is voor ons van belang dat projecten worden geadopteerd door de lokale
gemeenschap of lokale instellingen met als inzet dat ze op termijn qua kennis en
middelen hun uiteindelijke doel zelf kunnen blijven realiseren. Alleen zo kunnen we
zorgen voor een duurzaam resultaat. We werken altijd met lokaal projectmanagement
en gebruiken alleen lokaal vakmanschap en lokale producten.
Werkzaamheden van de Stichting
De Stichting voert de volgende werkzaamheden uit:
 het inventariseren van projectaanvragen volgens ons projectaanvraag formulier
 het beoordelen van projectaanvragen; ook in relatie met aanwezige budget
 het opstellen van projectcontracten
 actief beheer sociale media en website
 monitoren van projecten, o.a. middels interim- en eindrapporten
 intermediair tussen projectcoördinator en projectuitvoerenden op lokaal niveau
 uitvoeren van financiële transacties naar projectaanvragers in Nepal
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 organiseren en actief deelnemen aan markten om Nepalese artikelen te verkopen






waarvan de opbrengst voor 100% door de Stichting aangewend wordt voor projecten
inkopen van Nepalese artikelen in Nepal
het geven van presentaties aan serviceclubs, basis en middelbaar onderwijs en
kerkgenootschappen
actief benefit acties opzetten voor o.a. bedrijven
contacten onderhouden naar landelijke, provinciale en gemeentelijke instanties,
lokale media en kerken
regelmatig, op eigen kosten, bezoeken van onze projecten in Nepal(bij voorkeur 1x
per/jaar)

Status
De ANBI status is per 28 april 2016 aangevraagd
De statuten zijn, vooruitlopend op een eventuele toewijzing, door de notaris hierop
voorbereid.
Fondsenwerving
Het werven van de noodzakelijke financiële middelen geschiedt op verschillende manieren.
In willekeurige volgorde zijn dat de volgende:
 opbrengst uit verkoop van Nepalese spullen op markten
 inkomsten uit het geven van lezingen bij service clubs
 inkomsten uit actieve promotie bij bedrijven
 collectes bij kerkelijke instellingen
 voorlichting geven over sanitatie op basisscholen
 donaties en schenkingen
 subsidies en bijdragen in projecten
 bedrijven en particulieren verbinden acties aan evenementen als opening, jubilea,
afscheid, verjaardagen, enzovoort. De opbrengst is voor de stichting.
 wandelen voor water
Projecten
Het Down Syndrome Project:
Begin april 2014 hebben 2 bestuursleden(Heleen en Sjef) voor het eerst kennis gemaakt met
de Down Syndrome Society Nepal(DSSN) in Kathmandu.
Zij zijn in gesprek gekomen met Shila Thapa, oprichtster en president van de DSSN.
Het is een zeer bevlogen vrouw die zich volledig inzet om enerzijds dagopvang en therapie
te bieden aan kinderen die lijden aan het syndroom van Down en/of kinderen met een
geestelijke beperking en anderzijds voorlichting te geven, om mensen meer inzicht te geven
in het ziektebeeld en de mogelijkheden van deze kinderen.
De kinderen krijgen op de dagopvang overdag verzorging, muziek- en fysiotherapie.
Daarnaast maken ze ook mooie kerstkaarten die wij de afgelopen 2 jaar op onze markten in
Nederland hebben verkocht.
Na het bezoek van 2 andere bestuursleden(Anja en Toob) in augustus 2015 ontvingen wij
van Shila de vraag of wij een project financieel wilden ondersteunen waarbij vier iets
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oudere kinderen in een hotel een training krijgen om huishoudelijke werkzaamheden te
leren verrichten. De uiteindelijke opzet is om deze kinderen ’n zelfredzaam en waardig
leven te bieden. Tevens krijgt een groep jonge kinderen tussen de 6 en 11 jaar een training in
hygiëne, tanden poetsen, wassen, eten en zelfredzaamheid.
Dit project verloopt zeer positief; de leerlingen blijken zeer enthousiast te zijn in hun
leerproces bij de hotelschool.
Voor 2017 heeft de Down Syndrome Society wederom om voortzetting en uitbreiding van
het project gevraagd. De officiële aanvraag zal waarschijnlijk in juli van dit jaar
binnenkomen. Zodra deze aanvraag binnen is en goedgekeurd zullen wij dit op onze
communicatiekanalen kenbaar maken.
FB-Website Down Syndrome Society Nepal: https://www.facebook.com/DSSNepal/

Bouw Toiletten, Biogasinstallaties en ICS (rookvrije kooktoestellen):
Vanwege het feit dat wij pas sinds 1 april 2016 onze nieuwe stichting hebben opgezet zullen
wij in eerste instantie de projecten kleinschalig opzetten. Wij zullen, als de financiële positie
van de stichting het toelaat, gebruik maken van onze know-how op het gebied van het
realiseren van de bouw van toiletten, biogasinstallaties en rookvrije kooktoestellen(ICS,
improved cooking stove). Er zijn ons nog vele 'witte vlekken' bekend, o.a. in ons
werkgebied Kavre Palanchok*, waar goede sanitatie en rookvrij koken nog vrij onbekend is.
*
Kavre Palanchok is een van de 75 districten van Nepal. Het district is gelegen in de
Bagmati-zone, de hoofdstad is Dulikhel. Het district strekt zich uit over een gebied
van 1396 km²
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Financiën
Financiële middelen:
De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Bij de
Rabo bank heeft de stichting een betaalrekening; de spaarrekening is onder gebracht bij de
ASN bank. De spaarrente wordt toegevoegd aan de algemene financiële middelen. Met het
geld van de stichting worden geen beleggingen, speculaties op de beurs of
andere risicovolle activiteiten gefinancierd. In de statuten, onder art. 4, is vastgelegd dat er
sprake is van gescheiden vermogen zodat bestuurders en adviseurs niet over het vermogen
van de stichting kunnen beschikken alsof het hun eigen vermogen is.
Meer dan 98% van ons ter beschikking gestelde financiële middelen worden ingezet voor
het algemeen belang. De kosten van de Rabo bank en de WA verzekering komen ten laste
van de stichting.
Vanuit de eigen financiële middelen van de bestuurders en adviseurs is dit jaar het volgende
betaald: de bedrijfskleding, de banner, overname van marktartikelen en ontwikkelingskosten
van onze website.
Op een, voor de bedrijfsvoering noodzakelijke reserve na, zullen alle tot de stichting
toegekomen gelden elk jaar aangewend worden voor het faciliteren van onze projecten in
Nepal.
Boekjaar en jaarrekening:
Per het einde van ieder boekjaar (= kalenderjaar) worden de boeken van de stichting
afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van
baten en lasten over het beëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van de baten
en lasten van het lopende boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en via de ons bekende communicatiekanalen
(o.a. website) kenbaar gemaakt.
Jaarverslag:
Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het
bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd.
Het jaarverslag bevat tevens de hierboven genoemde jaarrekening en de begroting, die door
een extern boekhoudkantoor belangeloos worden opgesteld. Op deze wijze legt het bestuur
verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op onze website
gepubliceerd. Het eerste jaarverslag zal medio april 2017 gepubliceerd worden.
Beloning bestuurders en adviseurs:
De bestuurders en adviseurs maken geen gebruik van een onkostenvergoeding of enerlei
andere vergoeding binnen de stichting.
Begroting:
Daar de stichting pas per 1 april 2016 is opgericht geven wij voor 2016 en 2017 een
financiële prognose af:
Een voorzichtige schatting van de opbrengsten uit fondsenwerving, voor 2016: € 10.000,=
en voor 2017: € 15.000,=
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Inkomsten

Prognose 2016

Donaties, schenkingen, presentaties € 2000,=
Opbrengst marktverkoop
€ 8000,=

Totaal

Inkomsten
Donaties, schenkingen
Opbrenst marktverkoop
alg reserve ASN

Totaal

WA verzekering
Rabobank kosten RC
Bankkosten intercontinentaal
overboeken
Prognose DSSN project
Prognose Sanitatie project
Toevoeging alg reserve ASN

€ 10.000,= Totaal

Prognose 2017

Uitgaven
€
€

95,=
77,40

€ 10,=
€ 7500,=
€ 2300,=
€ 17,60
€ 10.000,=

Uitgaven

€ 3000,= WA verzekering
€12000,= Rabobank kosten RC
€
17,60 Bankkosten intercontinentaal
overboeken
Prognose DSSN projecten
Prognose Sanitatie projecten
Prognose Biogas project
onvoorziene projectkosten
Toevoeging alg reserve ASN

€
€

98,=
80,=

€15.017,60 Totaal

€15.017,60

€ 15,=
€ 7500,=
€ 2500,=
€ 4500,=
€ 300,=
€ 24,60

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.
Communicatie en PR
Al onze projecten kunnen slechts gerealiseerd worden, als de stichting en zijn werk bekend
zijn en blijven.
Daarom is het noodzakelijk dat regelmatig naar buiten wordt getreden. Dat gebeurt op
verschillende manieren.
Getracht wordt een goede relatie met de pers (in brede zin) te onderhouden. Dat betekent
veel informatie versturen naar de plaatselijke, regionale dagbladen. Belangrijke regionale
contacten op dat punt zijn Omroep Zeeland, CTV Zeeland, de Provinciale Zeeuwse Courant
PZC, dagblad De Stem, de huisbladen de Faam, de Bevelander en de Bode.
Een belangrijk communicatie kanaal is onze website en Facebookpagina. Hiermee kunnen
we zoveel mogelijk personen en instanties per direct op de hoogte houden van wat er speelt
en wat de nabije plannen zijn. Tevens bieden deze websites ons de mogelijkheid om
transparant naar buiten te treden en o.a. ons jaarverslag, begroting, exploitatierekening en
beleidsplan te publiceren.
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Overzicht gegevens Stichting Projecten in Nepal
Bestuur:
Anja Meerman (secretaris, penningmeester)
Toob Meerman (adviseur)
Heernisseweg 19
4461 PR Goes
Telefoon:
+31113-213698 of +31631228110
Heleen van Vlaardingen (adviseur)
Sjef van den Broek (voorzitter)
Van Cittersstraat 58
4333 KZ Sint Laurens / Middelburg
Telefoon:
+31118-634320 of +31654762072
NB. Binnen het bestuur is er een vacature voor de functie van secretaris. Op dit moment
wordt daarin voorzien door de penningmeester.
Email:
projectennepal@zeelandnet.nl
Website:
www.projecteninnepal.nl
http://facebook.com/StichtingProjecteninNepal
Banken:

Rabobank (rekening courant):
rekeningnummer ten name van: Stichting Projecten in Nepal
IBAN: NL70RABO0309161851
BIC: RABONL2U
ASN Bank (spaarrekening)
IBAN: NL66ASNB8810976932
Kamer van Koophandel:
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zeeland op 4 april
2016 onder dossier nummer 65729501. RSIN 856234461
ANBI – status:
Aangevraagd op 28 april 2016
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