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Jaarverslag 2007
Het jaar 2007 stond in het teken van de monster-sponsor-fietstocht van Enkhuizen naar Rome.
Veel trainen, sponsors benaderen en vastleggen, de weblog maken, zodat mensen ons konden
volgen en na de tocht het geld incasseren natuurlijk. Het heeft een fantastisch resultaat
opgeleverd. € 26.000,--! Ver boven de verwachting.
Mensen die nog een blik willen werpen op het verslag van de reis kunnen nog steeds de
weblog bekijken: www.sponsortocht.waarbenjij.nu
Intussen werd in Nepal hard gewerkt aan de voorbereidingen en realisatie van de 1e fase van
de school voor speciaal onderwijs en Impulsis (www.impulsis.nl) is onze duurzame partner
geworden……..
Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:
1. Bestuur en vergaderingen
2. Activiteiten & Publiciteit
3. Financiën
4. Voortgang en toekomst
Ad. 1
In het verslagjaar is het bestuur drie maal bijeen geweest, maar 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, 31 maart 2007.
Acties:
Uitreiking van de ‘gouden haring’ aan de voorzitter van het bestuur, met de daaropvolgende
TV belangstelling van R22. Presentatie bij de Rotary in Drechterland, De wandel
sponsortocht van Riet van Goolen, de mededeling dat de opbrengst van het verjaardagsfonds
van een kerk in Medemblik over 2007 voor onze stichting zou zijn. De Hemelvaart
sponsorfietstocht t.b.v. onze eigen sponsortocht naar Rome, de aankondiging dat de opbrengst
van de boekenmarkt van de Wereldwinkel in Bovenkarspel voor S’HB’N zou zijn en opname
in de COS presentatie in het gemeentehuis van Venhuizen in het voorjaar.
Financiën:
Er staat ca. € 60.000 op de rekening, waarvan € 17.000 van onze Ierse partner en € 17.500 van
Impulsis. S’HB’N heeft zich garant gesteld voor een bedrag € 80.000 voor de bouw van de 1e
fase van e school. De Ierse Charity zal 50% bijdrage.
Overige zaken uit de notulen:
• De 1e steenlegging van de heeft inmiddels plaatsgevonden en onze Ierse partners
waren daarbij aanwezig.
• Er zijn momenteel twee stagiaires werkzaam bij de SGCP te Nepal,
• De boeken welke door Biblionef gratis beschikbaar zijn gesteld, zijn bij het project
aangekomen.
• De Duitse hulporganisatie zal stoppen met de financiering van het Out Reach
Programma. Het geld is op. Dat wordt dus zoeken naar een andere oplossing.
• Ons sponsorkind Pasang wil graag dat wij zijn broertje Sonam gaan sponsoren.
Tilburg, 29 september 2007.
Acties:
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De Westfriese Dijkloop van de Rotary Drechterland heeft een bedrag van € 2.500 opgebracht
en de sponsorloop van de Van Leeuwenhoekschool in Hilversum had een prachtig resultaat
van ruim € 3.900. De sponsorfietstocht te Medemblik was goed voor € 1.700.
Er zijn eindeloos veel 3D kaarten ontvangen om op de VOC markt in te Enkhuizen te
verkopen. Opbrengst 300 euro en de kraam was gratis.
De boekenmarkt heeft inmiddels plaatsgevonden en ook daarvan was het resultaat
overweldigend. Na verdubbeling door Impulsis is dat € 11.700.
We waren weer present tijdens het Wereldvoedsel weekend op de markt te Hoogkarspel. Even
ons gezicht laten zien en natuurlijk heeft de 40MM ons ook weer blij gemaakt. Dit keer was
het een bedrag van € 800.
Een nieuwe actie is het inzamelen van gebruikte cartridges en mobile telefoons. Het heeft tot
nu toe al een bedrag van € 350 opgebracht, dus daar gaan we mee door.
De CD ’muzikale reis van Enkhuizen naar Kathmandu is weer beschikbaar voor € 5.
Tot slot kunnen we meedelen dat we ons hebben aangemeld bij “Stichting Boeken Steunen
Mensen”. Een boekenmarkt die jaarlijks te Venlo word georganiseerd. Onze aanvraag is voor
begin 2009.
Financiën:
Er is inmiddels een kleine € 70.000 overgemaakt aan SNV ter voldoening van de
bouwtermijnen van het schoolgebouw en het banksaldo bedraagt per september € 54.000.
Inmiddels is het totale bedrag van € 8000 van SBB besteed aan de inventaris van de HB.
Procura BV heeft een bedrag van € 1.000 geschonken om de aanschaf van een computer plus
beeldscherm t.b.v. het Out Reach Programma te bekostigen.
Voor de school moet nog een laatste termijn worden voldaan na oplevering van het gebouw.
Kortom, de financiële situatie is goed en blijft gestaag groeien.
De stichting is voor de fiscus nog steeds een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dus
giften en donaties blijven aftrekbaar.
Overige zaken uit de notulen:
• Er is een bezoek gebracht aan de open dag van Stichting Veldwerk te Amsterdam en
er is kontact gelegd met Stichting Maha Mata. Zij sponsoren gehandicapte kinderen in
ontwikkelingslanden. In november gaat de penningmeester naar Nepal om ons project
te bezoeken. Wij hebben een bijdrage gevraagd van € 8.000 voor het sanitaire gedeelte
van de school.
• Onze Ierse partner heeft betaald voor het elektrische gedeelte.
• Op 6 oktober is de Marathon van Kathmandu. VSO heeft dit evenement georganiseerd
en SGCP levert veel deelnemers. S”HB”N heeft t-shirts en petjes gesponsord in de
kleur geel waardoor ze erg opvielen tussen alle witte shirts. Dat was goede reclame
voor de SGCP.
• Er staan 6 dozen klaar met een totaalgewicht van ca 100 kg. Dit zal vooraf aan de reis
van november worden verzonden. Er zit van alles in, zoals schoolspullen en
lesmaterialen, twinbears en knuffels, speelgoed en kleding.
• Het secretariaat heeft een nieuwe computer nodig.
• Er gaan weer twee dames naar Nepal. Een vrijwilligster en een stagiaire. Als we in
Nepal zijn zullen we met Bimal praten over dit onderwerp omdat wildgroei moet
worden voorkomen.
• Corrie & Co gaan de hele maand november naar Nepal om de projecten te bezoeken.
Ook de AGE groep zal worden bezocht en zij krijgen ook een donatie voor hun goede
werk.
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Er zijn nog steeds 5 Out Reach districten die geholpen moeten worden.
Op 15 november zal in Nepal bij het project met alle kinderen een kleine
herdenkingsceremonie worden gehouden omdat het 15 jaar geleden is dat Ben in
Nepal is verongelukt.

Naarden, 8 december 2007.
Acties:
Er zijn geen acties te vermelden. Deze bijeenkomst was in het kader van verslag doen van de
reis naar Nepal. De penningmeester van Maha Mata Nederland en haar man hebben het
project samen met Corrie en Co bezocht en zullen een positief advies geven. Voor hun verslag
kan de website worden bekeken.
Financiën:
De financiële stand tot op heden is ca. € 20.000 plus € 35.000 in deposito. Vanaf januari 2008
kunnen we on-line bankieren.
Overige zaken uit de notulen:
• Verslag gedaan over de minder goede betrokkenheid van de SNV. Zij zullen hun leven
beteren.
• De notulen van de besprekingen over de school en de voortgang van de 2e fase werden
uitvoerig besproken. Voor een uitvoerig reisverslag kan binnenkort de website worden
bezocht.
Laatste nieuws.
Op de laatste dag van het jaar 2007 vonden we de brief in de bus van Maha Mata Nederland.
Een positief besluit was genomen om de kosten van het sanitair voor hun rekening te nemen!
Geweldig goed nieuws. En tevens konden we de SGCP blij maken met het feit dat ook nog
drie districten zullen worden gefinancierd voor een jaar. Daarna moet er een structurele
oplossing gevonden zijn. Een mooi eind van een fantastisch jaar voor S”HB”N.
Ad. 2
Er is wederom een veelheid van activiteiten geweest dit jaar. Voor een verslag hiervan wil ik
u graag verwijzen naar de website. Hierin staat alles uitgebreid vermeld. De acties door ons en
voor ons hebben een bedrag van ruim € 58.000,-- opgeleverd, plus de nodige publiciteit in de
kranten en dit jaar zelfs ook op de regionale TV R22.
Het was in alle opzichten een supertopjaar.
Ad. 3
Aan het begin van het verslagjaar bedroeg het saldo van onze rekening
Aan het eind was dat
Saldo afname:
In 2007 in deposito gezet: € 35.000
Specificatie ontvangsten:
40MM
Nepal C.P. school Charity
Impulsis
Rotary Drechterland
Sponsorfietstocht
Sponsorloop Van Leeuwenhoekschool
Opbrengst verkopen

€ 800
€35.000
€17.700
€ 3.850
€25.150
€ 3.900
€ 1.300

€ 39.300
€ 24.300
€ 15.000
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Wereldwinkel Bovenkarspel boekenmarkt
Donaties

€ 5.850
€15.550

Specificatie uitgaven:
Administratiekosten en Cargo
Deposito’s
Inkoop materialen plus kosten
Inventaris HB (SBB 50%)
Nepalreis (retour ontvangen)
Nepalreis (voorschot, verantwoord in 2008)
Nieuwsbrief, incl. porti
Out Reach programma, 1 district
Representatiekosten, incl. Marathon KTM en sponsorkind
SEP schoolmaterialen plus laptops
SNV termijnbetalingen, incl 5%
SGCP inzake Engar
Contributies & heffingen en webmaster
Computer Out Reach programma
Verschil

€ 475
€35.000
€ 450
€ 4.000
€ 1.650
€ 4.000
€ 300
€ 1.650
€ 1.275
€ 700
€69.300
€ 4.000
€ 300
€ 1.000

Palsy

€109.100

-/-

€124.100
€ 15.000

Ad. 4
We zijn erg blij met een partner als Maha Mata Nederland. We zullen zeker in 2008 het hele
jaar contact houden, omdat we per kwartaal zullen rapporten over de voorgang van de drie
Out Reach districten. Ook de voorzitter van Maha Mata, Linda Scheppink, wil ons project in
2009 graag een keer bezoeken en zij is van harte welkom.
Er is een verzoek ingediend bij de Stichting ‘Boeken Steunen Mensen’ te Venlo om een deel
van de opbrengst van 2009 van deze enorme boekenmarkt te mogen ontvangen voor ons
project.
Maart eerst even dichter bij huis het Benefietconcert op zondag 17 februari 2008 van ‘Un
Gruppo Particolare’. De opbrengst hiervan zal worden gedeeld met Stichting June.
We zullen op markten staan en scholen bezoeken om over de problemen te vertellen die
kinderen en hun ouders in Nepal ondervinden door hun handicap. En daarom hebben zij onze
hulp hard nodig.
De voorzitter en de penningmeester hebben inmiddels de reis voor november 208 weer
geboekt. Dan zal de tweede fase van de school ook bijna worden opgeleverd! We zijn
benieuwd…………
Stichting "Holland Building" Nepal
Co Reijnders, voorzitter

Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen,
zieke kinderen meestal maar 1……..
Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen
Tel: 0228-314584
e-mail: c.reijnders@hetnet.nl
Website: www.shbn.nl
Enkhuizen, 13februari 2008.

