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Jaarverslag 2009
2009 was het jaar van de bouw en de oplevering van de werkplaats annex
trainingscentrum. Het is allemaal keurig en op tijd verlopen. Op 29 oktober 2009
kon de school voor speciaal onderwijs, die al eerder in gebruik is genomen, en het
trainingcentrum officieel worden geopend. Het was een prachtige zonnige dag en er
waren ruim 500 gasten aanwezig, waaronder ook een flink aantal Nederlanders en
dat deed ons goed. Wij waren dit keer met drie bestuursleden. Bestuurslid Anette
de Ruiter was na elf jaar afwezigheid weer terug in Nepal. Het was een hartelijk
weerzien voor haar, voor de kinderen en voor de staf. Anette hield een mooie speech
namens Stichting ‘’Holland Building’’ Nepal. Zij was trots, en wij waren dat ook.
Apetrots!
De openingshandeling werd verricht door de kinderen. Door wie anders? Het is
uiteindelijk allemaal voor hen bedoeld. Zij onthulden een grote gebedsmolen, waarop
de namen staan van de sponsors van het project. Tijdens deze handeling werd er
muziek gespeeld door Kutumba, een bekend Nepalees muziekgezelschap. Het was
een ontroerend moment…….
Op de valreep van het oude jaar hebben we nog kunnen bewerkstelligen dat Mart van
den Berg naar Nepal is afgereisd, samen met zijn vrouw Elly, om de organisatie te
optimaliseren. Er moet nu een cultuuromslag gaan plaatsvinden van een informele
organisatie naar een professionele organisatie. Hij kan ons daarbij helpen. Hij blijft
in elk geval tot half april 2010 en hij heeft zelf voor de financiering van de reis
gezorgd. Onze stichting betaalt de verblijfskosten. We zijn op de goede weg!
Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:
1. Bestuur en vergaderingen
2. Activiteiten en Publiciteit
3. Financiën
4. Voortgang en toekomst
Ad. 1
In het verslagjaar is het bestuur drie maal bijeen geweest, en er is tussentijds
regelmatig en intensief overleg geweest door middel van telefoon en e-mail contact.
Onderstaand treft u de belangrijkste onderwerpen aan uit de notulen van de
vergaderingen.
Naarden,7 maart 2009.
• Financiële situatie is heel goed. Totaal € 57.000 op de rekeningen. De notaris
actie loopt goed. Er zijn inmiddels 7 inschrijvingen.
• Besteding middelen: Sponsoring van vijf districten en de bouw van de
werkplaats. Total ongeveer € 15.500 op korte termijn te betalen.
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We besluiten om de 2e fase van de school (voorlopig) af te blazen. We willen
het project niet op kosten jagen. Eerst moet nu de organisatie op orde
gebracht worden. We bedenken hoe we ons geld op een andere wijze nuttig
kunnen inzetten voor het welzijn van de kinderen. Een belangrijke vraag is of
we ook lopende kosten gaan betalen. Het antwoord is: voorlopig (nog) niet.
Het jaarverslag en het financieel verslag 2008 worden goedgekeurd.
Maha Mata is zeer betrokken geraakt bij het wel en wee van het project. Zij
hebben een zeer positief bezoekverslag gemaakt en een hele mooie dvd.
Voor acties en activiteiten, zie website.
We besluiten om niet langer met SNV als financieel bemiddelaar te werken.
De laatste ervaringen waren niet al te positief en we besparen daarmee wat
geld dat we op een andere wijze kunnen aanwenden.
De officiële opening van de school en de werkplaats wordt gepland in oktober
2009. Naast de vaste delegatie, Co & Corrie, gaat dit keer ook Anette mee
naar Nepal. Cadeau idee: hanger met 1 rupee munt in zilver.

Waddinxveen, 5 september 2009.
• Financiën geven een gezond beeld. Ca. € 60.000 staat er op de rekeningen.
Financiële verplichtingen op korte termijn: € 23.000.
• De begroting vanuit Nepal roept enige vragen op. De posten zijn wel juist,
maar de bedragen zijn aan de hoge kant. Daar moet eerst duidelijkheid over
komen.
• De opening van de gebouwen is definitief vastgesteld op 29 oktober 2009.
• VSO Nederland en Engeland zijn gevraagd om uitzending van Mart van den
Berg naar Nepal te ondersteunen. Belangrijkste is dat er dan een visum voor
2 jaar afgeven kan worden. Anders kan het hooguit 2 x drie maanden per jaar.
Impulsis steunt ons plan helaas niet om iemand vanuit hier orde op zaken te
laten zetten bij de SGCP. We besluiten om maximaal € 2.500 voor een jaar
hiervoor te reserveren. Tijdens ons verblijf in oktober in Nepal zullen Co en
Anette de VSO ter plekke bezoeken om te vragen wat de mogelijkheden zijn.
• Even terugblikken op de acties en activiteiten. Er waren weer een aantal leuke
en lucratieve acties bij. 40MM, de rk- kerk, € 1.000 van EvO, Dirk de Wit
Mode niet te vergeten: € 10.000 en dan volgen nog twee presentaties tijdens
de dienst van de Westfriese Ekklesia in Wognum. Zie ook de website.
• De plannen voor een sponsorwandeltocht krijgen vaste vorm. De
voorbereidingen, samen met Maha Mata en Veldwerk zijn in volle gang. De
datum staat vast: zondag 30 mei te Noordwijk. Wij kunnen (max) 50
wandelaars gaan werven! Afstanden 12,5 en 25 km.
• Tenslotte wordt er nog even gebrainstormd over ons 10 jarig bestaan op 5
december 2010.
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Enkhuizen, 14 november 2009.
Bimal is bij deze vergadering aanwezig en hij heeft inzicht gekregen hoe wij als
bestuur met de zaken omgaan. Het was zeer verhelderend voor hem.
• De financiële situatie op heden is goed te noemen. Er staat een bedrag van ca.
€ 53.000 op de rekeningen. Verplichtingen op korte termijn zijn ca. € 13.000.
• De watervoorziening is zorgwekkend. Er moet regelmatig een tankwagen met
6000 liter water besteld worden. We moeten daar aandacht aan besteden.
• CP centrum Pokhara zullen we eenmalig steunen met een bijdrage van € 750
voor de noodzakelijke verhuizing.
• Tijdens deze vergadering werd natuurlijk uitvoerig teruggekeken op de
inauguratie dag op 29 oktober, waar we met ruim 500 gasten en onze drie
bestuursleden (Anette, Corrie, Co) bij aanwezig waren. Het was inderdaad,
kort gezegd, zeer geslaagd!
• Mart van den Berg zal vanaf 29 november tot half april 2010 de organisatie
proberen te stroomlijnen. Dat is nu toch wel erg nodig. Weg met het
informele en vrijblijvende, we zullen meer professioneel moeten gaan
opereren.
• Alle acties en activiteiten passeren even de revue. Het was toch weer een
hele waslijst in 2009. Voor de details, zie onze website. Een zeer belangrijke
actie was de presentatie bij de Rotary Drechterland. Deze Rotary club wil
samen met Rotary Enkhuizen een Matching Grant organiseren om gelden bij
elkaar te krijgen voor de inrichting en inventaris van de werkplaatsen. Wordt
vervolgd.
• Er werd ook nog even teruggekeken op het bezoek van Bimal aan het ICPS
symposium. Het waren drie vruchtbare en waardevolle dagen.
Ad. 2
We hadden toch weer een lange rij met acties en activiteiten in 2009. Ik noem er
een paar.
• De actie van Modezaak Dirk de Wit te Bovenkarspel was wel de belangrijkste.
Deze actie heeft uiteindelijk een bedrag van € 10.000 opgebracht en
daarnaast volop publiciteit in verschillende kranten.
Dit heeft ons en Impulsis elk geval weer de broodnodige publiciteit opgeleverd
d.m.v. een aantal mooie krantenberichten.
• De gratis schenkingsakte van Notaris Olij uit Grootebroek is nog steeds van
toepassing.
• De voorbereidingen van ‘Voetprints voor Nepal’ zijn in volle gang. Op 30 mei
2010 zal de sponsorwandeltocht plaatsvinden. Slechts 50 deelnemers per
stichting kunnen hieraan deelnemen. 150 deelnemers totaal.
• Inauguration day, 29 oktober 2009, was een groot feest. Meer dan 500
gasten waren aanwezig om de opening van de school en de werkplaats met ons
te vieren.
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Het bezoek van onze Nepalese manager aan het ICPS symposium te Utrecht
was zeer nuttig en leerzaam.
Een indrukwekkende presentatie van Bimal bij de Rotary Drechterland. Samen
met Rotary Enkhuizen willen zij een Matching Grant organiseren om geld te
genereren voor de inrichting van de werkplaats

Ad. 3
Financieel verslag in hele euro’s.

Aan het begin van het verslagjaar bedroeg het saldo van onze rekeningen
Aan het eind was dat (incl deposito)
Saldoafname
Specificatie:
40MM
Lijfrentestortingen
Mosselman Nederland
MOV groep
Nepalreis (donatie)
PCI
dhr. S. Poel
Rente 2009
Trekkemaan Amsterdam
Vaste maandelijkse donaties
Verkopen
Westfriese Ekklesia
Dirk de Wit Mode
Donaties & giften
Totaal

64000
58000
-6000
ontvangsten: uitgaven:
720
2050
500
865
3350
300
600
1400
400
500
2750
610
10000
5810
29855

Fondswerving
Nieuwsbrief, incl. enveloppen
Portikosten
Promotiemateriaal
Totaal
Administratie & Beheer
Administratiekosten
Bankkosten
Computer printers & switch
Geef Gratis kosten
Contributie (ICPS, KvK, Ladot)
RC
Representatiekosten, incl. reis
Webmaster & website
Totaal
Inkopen tbv de verkoop
o.a. Dambar, Anju & Sunil
Inkopen tbv de verkoop
Totaal
Projecthulp
AGE group
Agregator + brandstof
Cargo (retour ontvangen in 2010 van 40MM)
CP centrum Pokhara
Maha Mata afr. 2008 (3 districten)
Maha Mata afr. 2009 (Taplejung + KTV3 districten)

330
450
240
1020

290
65
40
165
-50
675
100
1285

1575
50
1625

2205
4100

700
1500
250
750
2580
4000
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Maha Mata (fototoestel, nog te betalen)
Nepalreis 2009 Co, Corrie & Anette (zie donatie)
Usha, Pasang & Lapka (ontvangen in 2008)
Openingskosten SEP & VTU? Hans vd Stam
Reis & verblijfkosten Nepal (3 personen)
Sanitair Maha Mata restant
Sanitair Maha Mata warmwatervoorziening
SHBN Ramchap (afr. 2008)
SHBN/TK Ramechap/Rupandehi/Tanahu
Srijana 2008 (25% KTV)
Srijana 2009 (25% KTV) Procura
Sponsorkind Sonam
Symposium Utrecht ICPS (n.t.o. 150 euro van Bimal)
Verblijf Mart in Nepal (van EvO)
Vocational/B&F
Voetprints
Totaal
Overige kosten
Diversen
Openingscadeau Dambar (rupee coin)
Totaal
Totaal generaal
Mutatie
verschil
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150

100
2490
3220
1000
1635

500
13000
410
28810

3355
115
95
510
1430
3220
605
3000
625
1000
220
350
34500
410
60105
260
370
630

58665

64665
-6000
0

Ad. 4
Hoe ziet de voortgang er uit? Eerst willen we de bouwkosten van het
trainingscentrum afrekenen en rapport uitbrengen aan Impulsis. Impulsis, onze
partner heeft een bedrag van € 17.500 bijgedragen aan de bouw.
Tevens zijn we nu bezig om de organisatie te optimaliseren met de hulp van Mart
van den Berg. Hij brengt de sterke en de zwakke punten in kaart en hij draagt
oplossingen aan om zwakke punten te verbeteren.
Er is behoefte aan een tweede bewakershuisje aan de andere kant (noordzijde)
van het terrein. Daar zou een kleine woning gebouwd kunnen worden voor de kok
en zijn gezin. Twee vliegen in een klap. Overdag zorgen voor de inwendige mens
en ’s-avonds en ’s-nachts een oogje in het zeil houden.
Een eenvoudige garage is geen overbodige luxe. De chauffeurs kunnen dan zelf
kleine eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan het wagenpark uitvoeren.
De eerstvolgende bestuursvergadering is op zaterdag 27 februari 2010 en dan
zullen we met z’n allen weer een plan de campagne maken voor de naaste en wat
verdere toekomst.

Stichting ‘’Holland Building’’ Nepal
Namens het bestuur, Co Reijnders, voorzitter
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Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen,
zieke kinderen meestal maar 1…..

Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen
Telefoon: 0228-314584
e-mail: c.reijnders@hetnet.nl
website: www.shbn.nl
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