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1. Voorwoord
Terwijl ik alweer ons derde jaarverslag aan het schrijven ben realiseer ik me des te
meer hoe snel de tijd gaat en ook dat het goed is om terug te blikken op wat het
afgelopen jaar ons als Stichting heeft gebracht.
We kunnen terugzien op een succesvol 2018, zowel ten aanzien van ons financiële
resultaat als op de ontwikkelingen in de samenwerking met Stichting Rumahedi.
Op allerlei gebied liep het ons financieel voor de wind. Er was een forse verkoopwinst
van onze marktactiviteiten en ook de donaties en verschillende acties leverden veel
geld op. Dit resulteerde in een bestemmingsreserve van € 36.000! Zodoende konden
de projectvoorstellen voor 2019, die we van de Down Syndrome Society Nepal hadden
ontvangen, worden goedgekeurd.
Eind 2018 is besloten om, op financieel gebied, samen te werken met Stichting
Rumahedi hetgeen resulteerde in 3 nieuwe projecten waar we eind december al mee
akkoord konden gaan. Later meer hierover.
Zonder de inzet van onze vrijwilligers en donateurs was dit niet mogelijk geweest.
Super bedankt!

Voor 2019 staan er weer veel activiteiten gepland, zoals een bezoek in februari aan
onze projecten in Nepal, diverse markten en presentaties. Via onze Website en
Facebookpagina blijven we iedereen van informatie voorzien.
Met jullie vertrouwen gaan we het komend jaar weer hard aan de slag!
Sint Laurens, april 2019
Sjef van den Broek, voorzitter

2. Bestuur en organisatie
De samenstelling van het bestuur is in 2018 wederom ongewijzigd gebleven. Anja
Meerman (penningmeester en secretaris), Sjef van den Broek (voorzitter) en de
adviseurs Heleen van Vlaardingen en Toob Meerman. John Koolwijk stond weer garant
om ons financiële jaarverslag tot een goed einde te brengen; Later in het jaarverslag
leest u hier meer over.
Het bestuur kwam in 2018, 4 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
Het project van de Down Syndroom Society Nepal in Kathmandu hebben we in 2018
volledig kunnen financieren en is volgens plan uitgevoerd. Dit “Day Care Center” waar
kinderen met het Syndrome van Down en kinderen met een geestelijke beperking
worden opgevangen, wordt gerund door Shila en Pramila. Nieuw dit jaar is dat er nu 2
meisjes het programma doorlopen van de Silver Mountain School of Hotel
Management. Voor de jongens die dit jaar de school hebben afgerond wordt nog werk
gezocht. Voor 1 jongen wordt nu overlegd met een Koffie Expressbar of hij daar
werkzaamheden kan verrichten. De opzet is om nog 3 jongens op termijn in de
reguliere arbeidsmarkt te integreren, maar hier valt in Nepal nog een cultuuromslag te
behalen. De kinderen krijgen gymnastiek- en danslessen en helpen bij het maken van
kaarten, inpakken van kruiden en het op bestelling bereiden van momo’s (gevulde
deegflapjes). De dagelijkse verzorging (hygiëne) neemt tevens een belangrijke plaats
in.
Ook het fysio-, logopedie- en muziekprogramma is volledig uitgevoerd. Er zijn 2
fysiotherapeuten (1 masters en 1 assistent) en 1 logopediste (masters) werkzaam bij
DSSN voor 2 dagen per week de overige dagen zijn zij werkzaam in het ziekenhuis
van Kathmandu. Daarnaast zijn er nog vrijwilligers werkzaam in de keuken en de
handenarbeids-lessen en ochtendgymnastiek worden door Aakriti en Shila gegeven.

4. Fondsenwerving en promotie
In 2018 hebben wij door heel de provincie Zeeland op verschillende zomer-,
goedendoelen- 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 verkoopactiviteiten. Verschillende kerkenacties hebben ons in 2018 geweldig gesteund
evenals Kunstspeuren in de Zak.
Ook de vele donaties en schenkingen hebben enorm bij gedragen om onze
doelstellingen voor 2018 te verwezenlijken. Wij willen dan ook iedereen hartelijk
bedanken! Daarnaast hebben wij veel hulp gekregen van onze vrijwilligers. Zij hebben
ons enorm geholpen om tot dit mooie resultaat te komen.

5. Financieel overzicht en toelichting 2017
Staat van inkomsten en uitgaven

2018

2017

€

€

Inkomsten
Giften:
Gift algemeen
Inkomsten giftenpot
Gift DSSN
gift DSSN speciaal voor sportschoenen en tassen
gift DSSN spec voor waterdispenser en Kerst geschenken
Gift/collecte kerken

4.358
112
785
133
120
6.685

Totaal giften:

4.794
148
1.590
7.131
12.193

13.663

Uitgaven
Projectkosten:
DSSN 2017-1
DSSN 2018-1
DSSN 2018-2 sportschoenen en tassen
DSSN 2018-3 waterdispenser en kerstcadeautjes

-2
-8.133
-133
-300

-9.305
-8.568

-9.305

Overige kosten en inkomsten:

Bankkosten
Kraamhuur
WA verzekering
Inkopen Nepal tbv verkopen
Verkopen Nepal produkten
Rente ontvangst spaarrekening
Resultaat overige kosten en uitgaven

Exploitatieresultaat

-119
-128
-98
-3.043
11.788
11

-131
-91
-98
-1.914
8.306
18
8.411

6.090

12.036
overschot

10.448
overschot

Balans per 31 december

Activa

2018
€

2017
€

Vorderingen
Rente spaarrekeningen

11

17

Rabo
Spaarrekening ASN
Kas
Totaal

454
36.501
50
37.005

503
24.464
50
25.017

Totaal activa

37.016

25.034

Liquide middelen

Balans per 31 december

Passiva

2018
€

2017
€

24.158
12.036
36.194

13.710
10.448
24.158

9
813
822

11
865
876

37.016

25.034

Eigen vermogen
Bestemmingsvermogen per 1 januari
Exploitatie lopend jaar
Bestemmingsvermogen per 31 december

Overige kortlopende schulden
Bankkosten Rabo december
Project DSSN
Totaal

Totaal passiva

Toelichting op financiële overzichten
Uit bovenstaande blijkt dat het jaar 2018 werd afgesloten met een
bestemmingsreserve van maar liefst € 36.194. Een deel daarvan wordt in 2019
besteed aan de ondersteuning van Down Syndrome Society Nepal in Kathmandu. Voor
het bestemmingsvermogen dat nog over was hebben wij op de valreep van 2018,
door financieel co-partnerschap met Stichting Rumahedi, 3 nieuwe projecten uit
kunnen zetten.
Er zijn niet te vermijden kosten geweest. Dit zijn bankkosten, kraamhuur (voor
verkoop Nepalese spullen op markten door bestuursleden, adviseurs en vrijwilligers)
en een WA verzekering (eventuele schade aan derden op markten). Dit alles voor een
totaal bedrag van € 345. Dit bedrag is iets hoger dan in 2017, omdat wij vaker een
marktkraam gehuurd hebben om onze Nepalese producten te verkopen. Om
voldoende aanbod van Nepalese producten te hebben zijn regelmatig rechtstreeks
inkopen gedaan voor een bedrag van € 3034. De verkoop van deze producten leverde
het mooie bedrag op van € 11.788.
Het bestuur van Stichting Projecten in Nepal is heel tevreden over het jaar 2018.

6.Financieel Co-Partnerschap met Stichting
Rumahedi
Het bestuur van Stichting projecten in Nepal (SPIN) en Stichting Rumahedi hebben in
het najaar van 2018 besloten een samenwerkingsverband aan te gaan met behoud
van zelfstandigheid.
Onze visie en idealen matchen uitstekend met die van Stichting Rumahedi.
De expertise van beide stichtingen is groot en dit zal een grote toegevoegde waarde
hebben voor de komende projecten.
Naast onze ondersteuning van het dagopvangcentrum van de Down Syndrome Society
Nepal (DSSN) hebben we eind 2018 besloten financieel bij te dragen aan 3 nieuwe
projecten.
Het eerste project is een centrum voor kinderen met een lichamelijk en geestelijke
beperking in het plaatsje Bhaktapur. Hier wordt met name voorzien in ADL
hulpmiddelen (rolstoel, looprekjes, po-stoelen en ‘n loopband).
Tevens zal er een gezondheidspost uitgerust worden met apparatuur ter
vroegdiagnostiek van tbc en de bouw van een dagopvangcentrum voor ouderen. De
eerste 2 projecten worden begin 2019 opgeleverd, het laatste project pas najaar 2019.
Stichting Rumahedi heeft een samenwerkingsverband met de Lions Club of Nepal
Highlights, die op lokaal niveau verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze
projecten.

7. Bezoek aan Nepal mei 2018

In mei 2018 hebben Anja en Toob een bezoek gebracht aan het Down Syndrome
Centrum in Kathmandu.
Een verslag hiervan is hier te lezen in onze 4e Nieuwsbrief van juni 2018.

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

