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Jaarverslag 2010
2010 stond in het teken van het 10-jarig bestaan van de stichting. Op 5 december was
het zover. We wilden aan deze mijlpaal wat extra aandacht besteden en we hadden
besloten om een jubileumboekje te maken, met veel foto’s en een terugblik van wat er in
10 jaar tijd gerealiseerd is.
Wij vonden dat onze sponsors en donateurs daar recht op hebben.
Met (gratis) hulp van ontwerper Bob de Ruiter is het een prachtig exemplaar geworden
dat voor een vriendenprijsje is gedrukt door Sprint Print. De hele uitgave is overigens
geheel gesponsord, deels door het Westfrieslandfonds en deels door een anonieme
sponsor. Dirk de Wit Mode uit Bovenkarspel heeft diep in de buidel getast door de
portikosten te betalen.
Alles bij elkaar een pracht cadeau voor onze stichting.
Op 26 november hebben we het feest in Nepal gevierd. Met alle kinderen, de ouders, de
staf en vele belangstellenden. Het was een prachtdag! 26 November zal in het vervolg
fufu (tante) en fufa (oom) dag zijn en dat zal jaarlijks op het project gevierd worden.
Voor een uitvoerig reisverslag kunt u onze website bezoeken. De moeite waard om te
lezen!
Mart van den Berg is in april weer teruggekomen uit Nepal. Hij heeft heel veel werk
verzet en de basis gelegd om de organisatie te optimaliseren. Hij heeft veel gesprekken
gevoerd met alle betrokkenen van daaruit heeft hij voorstellen gemaakt. Ook het
technisch onderhoud is uitvoerig door hem beschreven en er zijn schema’s gemaakt.
Nu Mart weg is uit Nepal, zal Jimi Oostrum, die voorlopig als VSO-er in Nepal werkt,
regelmatig de vinger aan de pols houden voor ons.
De samenwerking met Maha Mata Nederland en Veldwerk heeft mede geresulteerd tot
het feit dat op 30 mei 2010 voor de 1e keer een sponsorwandeling is georganiseerd. We
kunnen zeggen dat het een geweldig succes is geweest, op het weer na dan. Het regende
de hele dag. De sfeer en het resultaat waren echter ver boven verwachting. Alle drie
stichtingen gingen met ruim € 4.000 voor Nepal projecten naar huis. Daarom is besloten
om dat op 29 mei 2011 te herhalen…….
Nog een succesvolle actie was de verdubbelingactie van Woonzorg Nederland. De
bijdragen van collega’s, cliënten en leveranciers werden verdubbeld. Er was ook nog een
Kerstverkoop georganiseerd en een (zelfgemaakte) kunstveiling. De totale opbrengt
bedroeg ruim € 9.000, inclusief verdubbeling. Het verdubbelingbedrag is in 2011
ontvangen.
Al met al weer een heel mooi stichtingjaar om op terug te kijken.

Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:
1. Bestuur en vergaderingen
2. Activiteiten en Publiciteit

S”HB”N
Stichting “Holland Building” Nepal

Cerebral

Palsy

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.
Tilburg, 27 februari 2010.
 Het jaarverslag (inclusief financieel verslag) 2009 wordt vastgesteld en
goedgekeurd.
 Rooskleurige financiële situatie. Vastgesteld dat de stichting blijvend aan de
ANBI voorwaarden voldoet.
 Matching Grant Actie van Rotary’s Drechterland en Enkhuizen voor de inrichting
van de werkplaats gaat van start. Doel is om ca € 25.000 te realiseren. Een
belangrijk deel is bestemd om Solar te plaatsen zodat de gebrekkige
stroomvoorziening ondervangen kan worden.
 Tussentijdse rapportage van Mart van den Berg.
 Afrekening en rapportage aan Impulsis, onze medefinancier, is verzonden.
 Een tweetal stagiaires ergotherapie gaan naar het project voor hun
afstudeerstage.
 Hoe verder? Is de vraag. We gaan ons toeleggen om Out Reach voorzieningen te
ondersteunen. Ondersteuning van het CP project in Pokhara is ook een optie. Ook
een verbroederingsactie om de AGE groep er weer bij te krijgen zal nader
worden onderzocht.
 Sandra, de weduwe van Ben van der Stam gaat samen me haar dochter Lieske van
der Stam op 2 juni 2010 voor de 1e keer naar het project in Nepal.
Naarden, 27 juni 2010.
 Er is in het 1e halfjaar aan donaties een bedrag van € 10.000 ontvangen.
Wederom een mooi resultaat.
 De ANBI voorwaarden zijn nader uitgezocht. Wij voldoen aan alle criteria met
uitzondering van een actueel beleidsplan. Daar gaan we aan werken.
 Er is een verzoek ontvangen van Stichting Nepal om het CP centrum in Pokhara te
gaan steunen. In november zullen we een bezoek brengen aan het project om een
en ander te bespreken. Daarna zullen we een besluit nemen.
 De AGE groep heeft onze steun gevraagd. We hebben ze in 1e instantie
doorverwezen naar het Liliane Fonds. Als het LF positief besluit dan zullen wij
volgen. Nog mooier zou het zijn als de AGE Group weer onder de paraplu van de
SGCP zou vallen. Voorlopig zullen we ze blijven steunen met een bijdrage in de
huur van hun gebouw.
 De sponsorwandeling van ´Voetprints voor Nepal´ was zeer geslaagd. We
besluiten om deze actie volgend jaar te herhalen.
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De acties en activiteiten voor dit jaar passeren de revue. Op de website kunt u
uitgebreid over dit onderwerp lezen.
Jos Visser zal volgend jaar de ´Holland Building´ aan de binnenzijde gaan
schilderen. Michael van Amersfoort gaat via ´Togetthere´voor 8 maanden naar
ons project als vrijwilliger. Hij heeft pedagogiek gestudeerd.
Bob en Frances uit Ierland hebben met een groep sponsors in maart het project
bezocht. Ook Sandra en Lieske, de dochter van Ben van der Stam zijn voor de 1e
keer geweest. Ze zijn fantastisch ontvangen en ze hebben erg genoten.
Het 10 jarig bestaan zal in 2011 met het bestuurd gevierd worden. Bob de Ruiter
heeft al een voorzet gemaakt voor het jubileumboekje. Het belooft mooi te
worden.
We hebben de folder van de SGCP laten afdrukken, met een stukje tekst van
onze stichting erop.
Twee a.s. 50 jarigen vragen als cadeautip geld voor onze stichting. We wachten
met spanning af.
Corrie en Co gaan in november naar Nepal met zus van Co en zwager, tevens grote
sponsors.

Waddinxveen, 23 oktober 2010
 Actie Sven: beleidsplan tbv ANBI.
 Financiële situatie is zeer ruim te noemen omdat de 2e fase van de school niet
gedaan is. Mogelijke toekomstige bestedingen: ondersteuning AGE groep (zeer
slechte behuizing). Nieuw gebouw voor Sathi Sansar te Pokhara, eventueel i.s.m.
Stichting Nepal. In november zal e.e.a. onderzocht en bekeken worden.
Voorwaarde is dat ze organisatorisch onder de SGCP gaan vallen.
 Voetprints voor Nepal, zondag 29 mei. Hulp is welkom.
 Acties:
1. Verdubbelingactie van Woonzorg Nederland
2. Check van Rotary Drechterland en Enkhuizen (Matching Grant): $ 37.050. Dit
bedrag gaat rechtsteek naar Rotary Patan te Nepal. Zij zijn de bewakers van dit
bedrag dat besteed dient te worden aan inrichting en inventaris van de
werkplaats.
3. Familie van der Graag 40 jaar getrouwd. Giften gaan mee voor de
verdubbelingactie van WZN.
4. Stand op de Wereldvoedsel dag te Hoogkarspel.
5. Jaarmarkt te Blokker heeft € 265 opgebracht.
6. Aantal dozen met leermiddelen, speelgoed en kleding naar Nepal gestuurd.
7. Concept voor jubileumboekje is klaar. Kan naar de drukker om in december
verspreid te worden onder alle donateurs.


Nepalreis met sponsors met aan het einde van de reis een feestdag op het
project. Financiering door Corrie van haar verjaardagsgeld plus een bijdrage van
de stichting.
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Conclusie n.a.v. het rapport van Mart van den Berg: er moeten kinderen bij, want
er is overcapaciteit
Jimi zal regelmatig het project bezoeken om te kijken of de protocollen t.b.v.
Liliane fonds goed lopen.
Bestuursbijeenkomst ter ere van het 10 jarig bestaan op 15 januari 2011.

Ad. 2
We hadden toch weer een mooie rij met acties en activiteiten in 2010. Ik noem er een
paar.
 De gratis schenkingsakte van Notaris Olij uit Grootebroek is nog steeds van
toepassing. Zie onze website onder ‘’Helpen?”.
 Kerkendag, 17 januari. Opbrengst € 203, Nacht van 13 op 14 maart, Provider actie Jongeren ‘vast-en zeker’. Stond ook in
de krant op 11 en op 17 maart 2010.
 Grand Prix georganiseerd door Rotary Enkhuizen. Gedeelte van de opbrengst voor
S’’HB’’N.
 Op 16 april ware we present bij de viering van ‘’Fifty Years Diplomatic Relations
Netherland Nepal". Tevens de introductie van het ‘’Nepal Tourism Year 2011’’.
 Sponsorwandeling ‘’Voetprints voor Nepal’’ te Noordwijk. Regenachtige dag, maar
groot succes. Opbrengst € 4.500,-. Plus stukjes in de krant(en).
 Lappendag Enkhuizen. Opbrengst € 600,-.
 Jaarmarkt te Blokker, samen met Thea & Raju van Blue Sheep. Opbrengst €
265,-.
 Wereldvoedsel dag 16 oktober te Hoogkarspel. Mooie dag met een opbrengst van
€ 285,20.
 Overhandiging van de cheque van de Matching Grant van de Rotary clubs. Zoals
eerder genoemd een bedrag van $ 37.050 t.b.v. de inrichting en inventaris van de
werkplaats. Diep onder de indruk!
 Dagblad Trouw d.d. 2 november 2010. Het Centraal Informatiepunt Goede Doelen
(CIGD) heeft onze stichting gerangschikt op de 14e plaats van de top 50. Voor
ons iets om trots op te zijn.
 Westfriesland fonds doneert een bedrag van € 500,- voor ons jubileumboekje.
Tevens kregen we een anonieme donatie van € 1.000,- voor dit boekje en de
portikosten zijn betaald door Dirk de Wit Mode te Bovenkarspel.
 December 2010. Verzending van de jubileumboekjes. Van alle kanten kregen we
felicitaties en gelukwensen met het behaalde resultaat.
 Op zondag 19 december een mooi stuk in de krant met als kop: ‘‘We kunnen het
gewoon niet loslaten’’.
 Verdubbelingactie van Woonzorg Nederland. Donaties van cliënten, collega’s en
leveranciers werden verdubbeld, evenals de opbrengst van de verkopen op 22 en
23 december in de hal van WZN, alsook de opbrengst van de zelfgemaakte
kunstveiling……Totale opbrengst meer dan € 9.000,-.
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De voorbereidingen van ‘Voetprints voor Nepal’ zijn in volle gang. Op 29 mei 2011
zal de sponsorwandeltocht weer plaatsvinden. Slechts 50 deelnemers per
stichting kunnen hieraan deelnemen. 150 deelnemers totaal.

Ad. 3
Financieel verslag 2010 in hele euro’s.
Eindsaldi 31-12-2010:
Bankrekeningnummer:
rekening courant
Deposito
Spaarrekening
Postbank:
Totaal
Beginsaldi 01-01-2010:
Bankrekeningnummer:
Deposito (over naar spaarrekening)
rekening courant
Spaarrekening
Postbank:
Totaal
Mutatie:

mutatie in €:
82.54.92.963
82.54.92.904
97.02.76.362
81.23.09.707
519.80.99

79.249
82.54.92.963
97.02.76.362
82.54.92.904
81.23.09.707
519.80.99

22.266
5.000
50
30780
40
58.136
21.112

Specificatie:
40MM
Alberts, Mw. M.
Lijfrentestortingen
Diaconie Ned. Herv. Gem. Enkhuizen
EvO
Masselink, dhr.W.A.
PCI
Poel, dhr. S. & J&A
Provider actie
Regroep
Rente 2009
Reijnders, Mw. C. (tbv feestdag)
Sterken, dhr. C.A.J.
Twinbears

ontvangsten:
1.254
2.000
2.269
1.500
1.000
500
300
850
435
419
1.149
455
8.000
300

Vaste maandelijkse donaties
Verkopen
Voetprints voor Nepal
Westfriesland fonds (tbv de brochure)
Actie Woonzorg Nederland
Donaties & giften
Totaal

482
2.185
4.529
500
4.023
5.570
37.724

Fondswerving
Nieuwsbrief, incl. enveloppen
Portikosten
Promotiemateriaal
Totaal
Administratie & Beheer
Administratiekosten/computercartridges

41.922
50
0
36.469
807

uitgaven:

406
184
223
814
199
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Bankkosten
Contributie (ICPS, KvK, Ladot)
Representatiekosten
Reiskosten Nederland
Webmaster & website
Totaal

218
185
321
284
100
1.309

Inkopen (tbv de verkoop)
o.a. Dambar, Anju & Sunil
Inkopen (hulpmiddelen)
Totaal

2612
53
2665

Projecthulp
AGE group
Cargo (retour ontvangen in 2010 van 40MM)
Districten 2009 (TK Procura SHBN)
Districten 2010 (TK Procura SHBN)
Inaugurationkosten, incl kleding
Maha Mata afr. 2009 + fototoestel
Maha Mata afr. 2010 (Taplejung + KTV3 districten)
Anette Noten
Salaris Bimal 2009 (01 t/m 10 2009)
Sangimala (Mart & Elly)
Reis & verblijfkosten Nepal
Symposium Utrecht
toetsenbord met grote toetsen
Verblijf Mart in Nepal
Sponsorkind SSP
Vocational (teveel betaald)
Voetprints voor Nepal
Totaal
Overige kosten
Diversen, incl. Geef Gratis
Jubileumkosten (boekenlegger/boekje etc)
Totaal
Totaal
Mutatie
verschil

1.633
1.851
3.227
150

Palsy

750
230
4.194
3.026
3.051
147
3.431
150
1.650
110
65

150
110
237
225
500
0
7.511

311
17.691

17
0
17

1659
1659

45.254

24.141
21.112
0

Extra comptabel:
Waarde van de voorraad: € 1.800
Betalingsverplichting:
Districten 2010: € 9.000
Diverse overige verplichtingen: € 3.500
deze verplichtingen zijn betaald op 7 februari 2011

Ad. 4
Hoe ziet de voortgang er uit?
De werkplaats is inmiddels voorzien van een solar installatie. Momenteel is er een
stroomtekort van ca. 16 uur per dag. Dit kan nu worden ondervangen door de solar
voorziening. Met dank aan de Rotary!
Nu nog een betere watervoorziening zien te realiseren. De 1e stap zal zijn 'rainwater
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harvest'. Er zal een tank geplaatst worden van ca. 100.000 liter om regenwater op
te vangen. Daarna gaan we kijken of een diepgrond boring soelaas kan bieden.
Tijdens ons laatste bezoek in november 2010 zijn er gesprekken gevoerd met de
AGE groep. A Genuine Effort. Deze groep heeft ca 15 kinderen met cerebral palsy
die dagelijks therapie en scholing krijgen. Het is een kleine afgescheiden groep die
nu nauwelijks het hoofd boven water kan houden. Als het stopt dan zullen deze 15
kinderen verstoten blijven van de noodzakelijke hulp die ze dagelijks nodig hebben.
We hebben voorgesteld dat wij ze kunnen helpen als ze bereid zijn weer onder de
paraplu van de Selfhelp Group for Cerebral Palsy zullen willen komen. Zij denken er
over na en de 1e kontakten over samenwerking zijn gelegd.
Toen we in Pokhara waren hebben we een gesprek gehad met Lajali. Zij is
bestuurslid van Sathi Sansar, ook voor kinderen met een aangeboren
hersenbeschadiging. We hebben hen ook voorgesteld om zich te scharen onder de
vlag van de SGCP zodat overhead kosten kunnen worden bespaard. Als dat gebeurt
dan kunnen we proberen om hen ook te ondersteunen. Zij denken er over na.
Kortom, nieuwe uitdagingen liggen in het verschiet en met hulp van onze sponsors
kunnen we daar ons steentje aan bijdragen.

Stichting ‘’Holland Building’’ Nepal
Namens het bestuur, Co Reijnders, voorzitter

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 S’HB’N: www.shbn.nl website SGCP: www.cpnepal.org (under construction)
Kamer van Koophandel: 37093481 (11/12/00)

