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1. Voorwoord 

Ondanks het feit dat we pas op 1 april 2016 gestart zijn met de Stichting Projecten in 
Nepal kunnen wij terug zien op een zeer geslaagd jaar. Daar ligt zeker aan ten 
grondslag dat we van alle kanten volledige medewerking hebben ontvangen om tot dit
resultaat te komen. En ook de vooruitzichten voor 2017 tekenen zich nu al gunstig af. 
Dit alles geeft ons weer volop energie om er hard tegenaan te gaan.

Voor 2017 staan er weer veel activiteiten gepland, zoals ‘n fietstocht, diverse markten
en presentaties. Via onze website en Facebookpagina blijven we iedereen van 
informatie voorzien.

Wij hopen voor alle inwoners van Nepal op een stabiel 2017 zodat men met elkaar 
verder kan werken aan een betere toekomst, waarbij voor ons project de kinderen 
centraal staan.

Sint Laurens, april 2017

Sjef van den Broek, voorzitter 



2. Bestuur en organisatie 

De samenstelling van het bestuur is in 2016 ongewijzigd gebleven. Anja Meerman 
(penningmeester en secretaris), Sjef van den Broek (voorzitter) en de adviseurs 
Heleen van Vlaardingen en Toob Meerman.  Wij vonden John Koolwijk bereid om het 
financiële jaarverslag tot stand te brengen. 

Het bestuur kwam in 2016, 3 keer in vergadering bijeen. Tussentijds werd veelvuldig 
informeel met elkaar overlegd. 

Daarnaast werden gedurende het jaar regelmatig nieuwsitems geplaatst op de 
website (www.projecteninnepal.nl) en op de Facebookpagina 
(www.facebook.com/projecteninnepal). 

3. Project Down Syndrome Society Nepal

Zoals wij al eerder vermeld hebben in onze nieuwsbrief richten wij ons, in eerste 
instantie, op het project van de Down Syndroom Society Nepal in Kathmandu. Een 
'daycare center' waar kinderen met het syndroom van Down en kinderen met een 
geestelijke beperking opgevangen en begeleid worden. 

Dankzij de goede financiële resultaten hebben wij de projectaanvraag van het Down 
Syndrome Center voor 2017, in z’n geheel kunnen toewijzen. Zo kunnen het fysio-, 
logopedie- en muziekprogramma en voortzetting van de opleiding 'House Keeping' in 
de hotelschool volledig worden gerealiseerd in 2017. 

4. Fondsenwerving en promotie

Daar de stichting per 1 april 2016 officieel is opgericht en ons boekjaar 2016 dus 
maar 9 maanden lang was, is het resultaat van de fondsenwerving boven 
verwachting. In het financieel verslag wordt e.e.a. nader toegelicht.

In 2016 hebben wij door heel de provincie Zeeland op verschillende zomer-, 
goededoelen- en Kerstmarkten gestaan, alwaar wij onze Nepalese producten ten bate 
van ons project hebben verkocht. Tevens hebben wij voor verschillende organisaties 
presentaties gehouden veelal gecombineerd met onze verkoop- activiteiten.

Velen hebben ons in 2016 ondersteund met hun donaties en schenkingen. Wij willen 
dan ook iedereen, die ons een warm hart heeft toegedragen, hartelijk bedanken! 

Daarnaast hebben wij ook veel hulp gekregen van onze vrijwilligers. Zij hebben een 
wezenlijke bijdrage geleverd aan het succes.



5. Financieel overzicht en toelichting 2016

2016

Staat van inkomsten en uitgaven €

Inkomsten

Giften:

gift algemeen          4.124 
inkomsten giftenpot             172 
gift DSSN          2.495 
gift/collecte kerken             250 

Totaal giften:        7.041 

Uitgaven

Projectkosten:

DSSN 2017-1
Dit project wordt in 2017 opgestart

Overige kosten en inkomsten:

Bankkosten               81-
Promotie middelen                   - 
Contributies en verzekeringen                   - 
Inkopen Nepal tbv verkopen          1.260-
Verkopen Nepal produkten          7.997 
Rente ontvangst spaarrekening                13 

Resultaat overige kosten en uitgaven  overschot        6.669 

Exploitatieresultaat     13.710 
 overschot 



Toelichting op financiële overzichten

Uit bovenstaande blijkt dat het jaar 2016 werd afgesloten met een 
bestemmingsreserve van € 13710. Een groot deel (€ 8440)van deze 
bestemmingsreserve is aan het eind van 2016 al besteed aan een project voor Down 
Syndrome Society Nepal (DSSN-Kathmandu). 
De niet te vermijden bankkosten werden beperkt tot een bedrag van € 92. 
Notariskosten, promotiemiddelen en verzekeringen zijn in 2016 betaald door de 
bestuursleden. 
Om voldoende aanbod van Nepalese producten te hebben voor de markten zijn 
regelmatig inkopen rechtstreeks in Nepal gedaan voor een bedrag van € 1260. De 
verkoop van deze producten leverde het mooie bedrag op van € 7997. 
De ontstane bestemmingsreserve van ruim € 5000 is een mooi uitgangspunt voor het 
uitwerken van nieuwe projectplannen in 2017. 

Stichting Projecten in Nepal SPIN
IBAN: NL70RABO0309161851
www.projecteninnepal.nl
http://facebook.com/StichtingProjecteninNepal
projectennepal@zeelandnet.nl
Tel: 0113-213698 / 0118-634320

Balans per 31 december

2016 2016
€ €

Vorderingen Eigen vermogen

Rente spaarrekeningen             13 Bestemmingsvermogen per 1 januari 0
Exploitatie lopend jaar 13.710

Overige activa Bestemmingsvermogen per 31 december 13.710

Vooruitbetaald project DSSN        8.440 

Liquide middelen Overige kortlopende schulden

Rabo           168 Bankkosten Rabo december 2016 11
Spaarrekening ASN        5.050 
Kas             50 

    13.721 13.721
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