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Per 1 januari 2014 zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)  

verplicht gesteld om de volgende gegevens op internet te publiceren. 

Het overzicht bestaat uit de volgende onderwerpen: 

1. Naam 

2. RSIN 

3. Contact 

4. Bestuur 

5. Doelstelling 

6. Beleid 

7. Beloning 

8. Zie link activiteiten op de website 

9. Zie link jaarverslagen op de website 

 

1. Naam van de ANBI:  

 Stichting "Holland Building" Nepal. 

 

2. Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN):  

 816054769 

 

3. Contactgegevens:  

 Adres:Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen. 

 Telefoon: 0228-314584 

 e-mail adres: c.reijnders@hetnet.nl 

 website: www.shbn.nl  

 

4. Bestuurssamenstelling: 

 Voorzitter: Co Reijnders 

 Secretaris: Ellen van Baaren 

 Penningmeester: Corrie Reijnders-van der Stam 

 Bestuursleden: Anette de Ruiter en Sven de Waijer (uitgetreden per 31-12-2013) 

                         Sanne Leerling (toegetreden per 1-1-2014) 

 Notulist:  Martijn Masselink 

 Webmaster: Michel Deen 

 

5. Doelstelling: 

 De stichting heeft ten doel: Het financieel of op welke andere wijze dan ook ondersteunen van 

kinderen in Nepal met Cerebral Palsy (CP=hersenbeschadiging), en voorts al hetgeen wat met een en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 

des woords. 

 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het verkrijgen casu quo inzamelen 

van gelden ten behoeve van de realisering van een nieuw fysiotherapiegebouw voor de Selfhelp Group for 

Cerebral Palsy en in een later stadium ook voor inrichting en onderhoud aan het gebouw alsmede de 

overige voorzieningen en verstrekkingen; het verkrijgen casu quo inzamelen van gelden ten behoeve van 

soortgelijke kinderen in Nepal met Cerebral Palsy opgezette projecten. 

 
6. Beleidsplan: 

 Beleidsplan – April 2011 – versie 1.0  

 Inleiding. 

 

 Dit beleidsplan geeft op de volgende wijze inzicht in de manier waarop de doelstelling van de 

 Stichting “Holland Building” Nepal (SHBN) wordt uitgevoerd:  
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 de doelstelling en de werkzaamheden die de stichting verricht 

1. de manier waarop de stichting geld wil werven 

2. het beheer en besteding de middelen van de stichting 

3. administratieve vastlegging binnen de stichting  

 

Hoodstuk 1. De doelstelling en de werkzaamheden die de stichting verricht 

 

De Stichting “Holland Building” Nepal (SHBN) heeft als doelstelling: het financieel of op welke ander 

wijze dan ook ondersteunen van kinderen in Nepal met Cerebral Palsy (CP=hersenbeschadiging), en voorts 

al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin des woords. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het verkrijgen casu quo inzamelen van 

gelden ten behoeve van de realisering van een nieuw fysiotherapiegebouw voor de Selfhelp Group for 

Cerebral Palsy (zie hoofdstuk 4) en in een later stadium ook voor inrichting en onderhoud aan het gebouw 

alsmede de overige voorzieningen en verstrekkingen; het verkrijgen casu quo inzamelen van gelden ten 

behoeve van soortgelijke kinderen in Nepal met Cerebral Palsy opgezette projecten. 

 

De werkzaamheden van de SHBN vallen uiteen in de volgende hoofdcategorieën: 

1. Geld inzamelen is de belangrijkste manier om de middelen te verwerven om de doelstelling van de 

SHBN te verwezenlijken.  

2. Het verzamelen van informatie en het nemen van beslissingen ten aanzien van de bestedingen van de 

middelen welke de doelstelling van de stichting het best dienen. 

Daarnaast wordt tijd besteed aan ordentelijk bestuur van de stichting, inclusief het afleggen van 

verantwoording naar hen die de stichting financieel of niet-financieel ondersteunen. 

  

In elk van de genoemde werkzaamheden is de SHBN graag bereid samen te werken met andere stichtingen, 

personen of organisaties welke soortelijke doelen nastreven als de SHBN, of in hun streven aanvullend zijn 

op hetgeen de SHBN zichzelf als doel heeft gesteld. 

 

De SHBN is ‘Partner van Impulsis’. Impulsis is een initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie 

(gefinancierd door gelden van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking) welke Nederlandse 

particuliere kleinschalige initiatieven in ontwikkelingssamenwerking ondersteunt met advies, uitbreiding 

van het netwerk, expertise en financiële ondersteuning.  

 

Hoofdstuk 2. De manier waarop de stichting geld wil werven 

 

De SHBN werft gelden middels verkrijgen van donaties door particulieren of soms ook bedrijven, 

instellingen of andere organisaties. Donaties komen tot stand door op zo veel mogelijk gelegenheden, 

evenementen en bijeenkomsten aandacht te vragen voor de doelstelling van de stichting. Voorbeelden 

hiervan: presentaties, bemensen van een promotie-stand, één-op-één gesprekken, publicaties, jubilea, 

organisatie van evenementen (lustrum, schoffelen, wandeltocht met ‘voetprints voor nepal’), etc. Zie voor 

volledig jaarlijks overzicht de website van de stichting (hoofdstuk 4). 

 

Hoofdstuk 3.  Het beheer en besteding van de middelen van de stichting 

 

De SHBN besteedt haar middelen aan de doelstellingen waar de stichting voor staat. 

 

Er zijn situaties waarin een hulpvraag gesteld wordt aan de SHBN welke niet volledig binnen de formele 

doelstelling van de stichting valt. In dat geval kan door het bestuur besloten worden om toch middelen ter 

beschikking te stellen, ook al past de hulpvraag niet volledig binnen de formele doelstelling van de stichting. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor gevallen die dicht bij de doelstelling liggen of hulpvragen die te maken hebben 

met economische of persoonlijke omstandigheden in Nepal. Eisen die het bestuur in dit geval aan de 
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hulpvraag stelt, liggen onder andere op het gebied van duidelijkheid en betrouwbaarheid van de hulpvraag, 

alsmede de effectiviteit van de gevraagde of aan te bieden hulp. Jaarlijks wordt in de bestuursvergadering 

aan de hand van het financieel verslag gevalideerd of de SHBN ten minste 90% van haar middelen aanwendt 

voor de formele doelstelling (zie ook hoofdstuk 4) 

 

De SHBN heeft geen winstoogmerk. De SHBN zal niet meer middelen aanhouden dan redelijkerwijs nodig 

is voor de continuïteit van de voorziene bestedingen ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 

Eventuele incidentele financiële overschot(ten) (meer inkomsten dan uitgaven) zullen zo snel mogelijk, doch 

uiterlijk binnen 3 jaar, worden aangewend ten bate van extra activiteiten op het gebied van de doelstelling 

van de SHBN.  

 

Beslissingen over besteding van middelen van de stichting worden genomen door het bestuur. Indien nodig 

wordt gestemd en wordt een beslissing genomen op basis van meerderheid van stemmen. Minder dan de 

helft van het bestuur mag uit één familierelatie afkomstig zijn. 

 

De bestuursleden van de SHBN ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte 

onkosten. 

  

De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de SHBN zullen te allen tijde in redelijke 

verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. Dit wordt jaarlijks aan de 

hand van het financieel jaarverslag gevalideerd (zie ook hoofdstuk 4). 

 

Mocht de SHBN opgeheven worden, dan zullen alle resterende middelen worden besteed aan een 

kwalificerende goeddoelinstelling, dan wel op enige andere wijze die het algemeen belang dient. 

 

Hoofdstuk 4. Administratieve vastlegging binnen de stichting 

 

De kern van de administratieve vastlegging van de SHBN wordt gevormd door: 

1. Goedgekeurde jaarverslagen, met hierin beschreven: de werkwijze van bestuur en vergaderingen, 

activiteiten, publiciteit, financiële samenvatting van het jaar, voortgang en toekomst van de stichting. 

2. Goedgekeurde financiële jaarverslagen (goedgekeurd door de kascommissie), met hierin beschreven: 

bezittingen en verplichtingen van de stichting, inkomsten inclusief bronvermelding, uitgaven aan 

doelen van de stichting, uitgaven aan kosten voor werving van gelden, uitgaven aan 

onkostenvergoedingen.  

 

Overige jaarlijks terugkerende onderwerpen: 

a. Validatie of de SHBN ten minste 90% van haar middelen aanwendt voor de formele doelstelling (in 

de bestuursvergadering) 

b. Validatie of kosten van de SHBN nog steeds laag zijn in verhouding tot de bestedingen ten behoeve 

van het doel van de stichting (in de bestuursvergadering) 

c. Jaarlijks bericht aan de belastingdienst met als doel als stichting geregistreerd te blijven staan en ons 

ANBI keurmerk te behouden (betreft ‘rangschikking’ van de stichting SHBN bij Belastingdienst 

Oost-Brabant, Kantoor ’s-Hertogenbosch, Dossiernummer 24330). Dit bericht bestaat uit: 

goedgekeurd jaarverslag, samenvatting van de acties en activiteiten in voorgaand jaar, goedgekeurd 

financieel jaarverslag, eventuele wijzigingen in bestuurssamenstelling. 

 

Naast genoemde jaarverslagen worden bestuursvergaderingen voorzien van een vooraf opgestelde agenda en 

na afloop opgestelde (en in de daarop volgende bestuursvergadering te akkorderen) notulen. 

 

Gegevens van de stichting: 

 

Stichting "Holland Building" Nepal (SHBN) 

Voorzitter:   Co Reijnders    
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Secretaris:  Ellen van Baaren 

Penningmeester: Corrie Reijnders-van der Stam 

Bestuursleden:  Anette de Ruiter 

Sven de Waijer (uitgetreden per 31-12-2013) 

Sanne Leerling (toegetreden per 1-1-2014) 

Notulist: Martijn Masselink 

Webmaster: Michel Deen 

Adres van de Stichting: 

Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen, c.reijnders@hetnet.nl  www.shbn.nl, telefoon: 0228-314584. 

Ingeschreven bij de K.v.K. d.d. 22 december 2000 onder nummer 37093481.  

Bankrekeningnummers: IBAN 

 NL11 ABNA 0825 4929 63

 NL03 INGB 0005 1980 99

Gegevens van de Selfhelp Group for Cerebral Palsy (SGCP): 

De SGCP is een organisatie in Nepal welke door de stichting SHBN wordt ondersteund (zie hoofdstuk 1). 

De Selfhelp Group for Cerebral Palsy, Nepal, is een non-government (NGO) organisatie die er zich zonder 

winstbejag volledig op toelegt om kinderen en volwassenen die aan Cerebral Palsy lijden te helpen en 

mentale en praktische hulp verleent aan de ouders. De groep die is gestart in oktober 1986, bestaat uit een 

team van medisch geschoolden, leerkrachten, ouders van gehandicapte kinderen, maatschappelijk werkers 

en vrijwilligers die gehandicapten willen helpen. 

(SGCP) NGO Registered by: H.R.D.C. (Human Research Development Centre) & Social Welfare Council. 

President:   Professor Batuk Pd. Rajbhandari 

CEO:    Mr. Bimal L. Shresta 

Treasurer:  

Adress: P.O. Box 3519 New Baneswor, Kathmandu, Nepal 

Telephone: mobil 9851042469 

sgcp@cpnepal.org 

www.cpnepal.org  

Tenslotte 

Transparantie wordt door de SHBN zeer belangrijk gevonden. Mochten er onderwerpen zijn welke 

(onvoldoende) toegelicht zijn in dit beleidsplan, schroom dan niet om contact met de stichting op te nemen. 

7. Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de SHBN ontvangen geen andere beloning dan een (incidentele) vergoeding voor

gemaakte onkosten. Veel onkosten worden door bestuursleden zelf gedragen.

8. Uitgevoerde activiteiten 2012:

Op 15 januari was er weer de jaarlijkse kerkendag, dit keer in de Franciscus Xaveriuskerk 

in Enkhuizen. Samen met een tiental stichtingen toch weer even in de belangstelling. Opbrengst € 82. 

Op 11 februari bestuursvergadering te Enkhuizen met kascontrole. Alles werd goedgekeurd. 

Vooruitlopend op de ‘’Voetprints voor Nepal’’ sponsortocht hadden we op 19 februari een bijeenkomst met Maha 

Mata en Veldwerk te Noordwijk in de Stayokay. Altijd gezellig en zeer nuttig. 

Op 24 maart was de Nepal conferentie georganiseerd door ICFON. We deden aan ‘’speed dating’’ en 

verschillenden workshops, met na afloop ‘’meet & greet’’. 
Op 15 april was het dan zover. De ‘’Voetprints voor Nepal’’ sponsortocht. Wat een wind! Natuurlijk stond de 

stupa van Bart er weer en sommigen hadden hun eigen Voetprints logo op de kleding. 

 BIC code: ABNA NL 2A

http://www.shbn.nl/
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Een grote groep van Sanne van 12 mensen liep mee voor het Care  Centrum in Ghattaghar en ook onze 

kleindochters Iris & Floor hielpen mee. Het was een heftige dag, met zeer veel wind, maar ook een enorme 

voldoening na afloop. Deze dag was goed voor een opbrengst van € 5.400. Mooi resultaat hè? Zie ook de steun 

vanuit Nepal.  

 
Vooruitlopend op de Fancy Fair op 11 mei, mochten wij een presentatie geven in alle groepen van basisschool de 

Tweemaster te Enkhuizen. Een thuiswedstrijd dus. Het was geweldig, wat een enthousiasme van de leerlingen en 

van de leerkrachten. Er is heel hard gewerkt om deze dag tot een succes te maken, met allerlei activiteiten, tot 

taarten bakken aan toe, en het Rad van Avontuur van meester Frank. Twee van onze kleinkinderen zitten op 

deze school. Matthijs & Elise. We hebben de krant gehaald, mèt een grote foto erbij. De opbrengst bedroeg 

maar liefst € 1.000 en dat mochten we op 18 juni in ontvangst nemen, ná onze reis naar Nepal.  

   

Zaterdag 19 mei was de 39ste  40MM sponsorwandeling, maar wij waren er niet bij dit keer. We krijgen wel een  

deel van de opbrengst. Dit keer € 550. Alle wandelaars en sponsors hartelijk bedankt! 

Bestuursvergadering op 24 juni te Waddinxveen. Even terug- èn vooruit kijken.  

De Enkhuizer lappendag was dit jaar op 25 juni. We hebben heel veel verkocht en reclame kunnen maken voor 

onze stichting. We konden bijna € 900 toevoegen aan het saldo. Mooi weer en gezellig. 

Op 26 juni waren we uitgenodigd bij het afstudeerproject van de vier studenten ergotherapie van het HAN te 

Nijmegen. Meike, Sanne, Lonneke & Maloe waren bij de SGCP goed aan het werk geweest, want ze zijn alle vier 

geslaagd. 

Wilde Ganzendag te Utrecht om eens te onderzoeken of dat iets voor ons project is. We zijn een ervaring 

rijker. 

We wilden dit jaar wel eens uitproberen of een avondbraderie in Groet aan de Noord-Hollandse kust iets voor 

onze handel zou kunnen zijn. We hebben de kraam twee keer opgebouwd maar het resultaat viel wat tegen.  

€ 280, maar alle beetjes helpen nietwaar. 

 

Op 15 juli de evaluatie van de ‘’Voetprins voor Nepal sponsortocht. We besluiten om dit evenement volgend jaar 

weer in Noordwijk te herhalen, want er is nog steeds een goede opkomst en een geweldig mooi resultaat. 

De Jaarmarkt te Blokker was weer erg gezellig, met een zware regenbui. De opbrengst van deze dag bedroeg 

€ 270. Na afloop van de markt mochten we een zak kinderkleding en speelgoed ophalen bij Miranda de Jonge. 

Mooi spul om mee te nemen naar Nepal voor de kinderen. 

Op 4 september was de 1e Wereld CP-dag met een mooie uitleg over Cerebral Palsy, en dat allemaal voor meer 

bekendheid en begrip. 

De wereldwinkel in Bovenkarspel heeft ons uitgenodigd, samen met zeven andere goede doelen, voor hun 30 

jarige Jubileummarkt. En wij allen kregen een cadeau overhandigd door de burgemeester van Stede Broec. Een 

cheque van € 300! De opbrengst van de markt was € 885, dus al met al een hele mooie feestdag. ‘’Jarige 

Wereldwinkel trakteert’’, stond er in de krant met een mooie foto erbij. 

 

Op de Wereldcultuurdag op 13 oktober in Drechterland hadden we een plekje in de kerk aldaar. Met veel muziek 

en lekkere hapjes werd deze bijeenkomst kracht bij gezet. Alweer een mooie dag met een opbrengst van € 375.  

De Berenloop, een zware halve marathon door het mulle strandzand van Terschelling werd gelopen door Esther 

Dol. Zij haalde hiermee € 204 op. Dit geld is besteed aan leuke en nuttige spullen voor het Care Centrum Bal 

Mandir. 

Op 27 oktober bestuursvergadering te Naarden. Een goede voorbereiding voor de 2e reis dit jaar van de 

voorzitter en de penningmeester naar Nepal. 

Edukans bestond 10 jaar en wij werden voor 7 november uitgenodigd voor de Masterclass. Edukans heeft ons 

schoolproject gesponsord. De presentatie was in handen van Jacobine Geel en de opening werd gedaan door 

H.K.H. Prinses Laurentien. Helaas waren er niet veel bekenden. 

 

Op 16 november hebben we de Nepal avond bezocht van ‘’Stichting Studenten-en Musaharproject Nepal te 

Heerenveen. We hebben ook deelgenomen aan een heerlijke Nepalese maaltijd. Een boeiende en interessante 
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avond met een spreker over onderwijsprojecten. Het was goed om daar een beetje te netwerken. Vermoedelijk 

hebben wij daar iemand van het bedrijf Repoint ontmoet. Zij verzonden dit jaar geen kerst- en 

nieuwjaarskaarten, maar deden een donatie aan onze stichting van € 320.  

Onze zwager Sjef de Wit werd 60 jaar en hij vierde dat op 16 december. Onder aan de uitnodiging stond 

geschreven: ‘Mochten jullie een cadeau overwegen, dan is een bijdrage voor Stichting ‘’Holland Building’’ Nepal 

van Co & Corrie van harte welkom. Dor deze actie kregen wij een bedrag van € 1.500 bijgeschreven op de 

rekening en daarvoor konden wij schooluniformen kopen. Gefeliciteerd Sjef en bedankt voor dit mooie cadeau. 

 

9. Jaarrekening en financieel verslag 2012: 

We zijn dit jaar 2x naar Nepal geweest. Een keer in mei/juni en ‘n keer in november/december. 

In juni zijn we naar Pokhara gevlogen voor een kennismaking met Karuna Deep Foundation. Dat is een 

samenwerkingsverband van zes Rotary clubs in en rond de stad Pokhara. We hadden kontact met Kiran Lal 

Shrestha, de voorzitter van KDF, maar er waren nog twee leden bij aanwezig. Karuna heeft zeer ambitieuze 

plannen om een heel groot stuk land te ontginnen, net even buiten de grote stad, in Barat Pokahari, ca. 45 

minuten buiten Pokhara. 

 

Zij willen daar een groot centrum realiseren voor o.a. kinderen met Cerebral Palsy, dat is onze doelgroep. Er 

komt een behuizing voor kinderen van ouders die in de gevangenis zitten. Een gebouw voor mensen met 

spinal decease (open rug). Een sterfplaats voor hoogbejaarden. Nepalezen willen na hun crematie in de rivier 

uitgestrooid worden en deze plek is aan de rivier. Er komt een bijeenkomsthal voor de Rotary zelf en het 

hele stuk land zal worden vol geplant met bomen. Tenslotte kunnen bewoners van dit stuk land hun eigen 

voedsel verbouwen. Een fantastisch plan!  

Wij werden onmiddellijk ook heel enthousiast.  

We hebben de afspraak gemaakt dat wij mogen starten met een Care Centrum voor CP kinderen. De kosten 

werden begroot op ca. € 18.000 en dat bedrag is inmiddels overgemaakt aan de Selfhelp Group for Cerebral 

Palsy, ons project in Kathmandu die de regie in handen heeft. 

In november was er een grote ceremonie om de 1e steen te leggen (fundlaying ceremonie) waarbij 

honderden genodigden aanwezigen waren. 

 

Inmiddels is de prijs opgelopen tot € 22.500 en het gebouw is bijna gereed. Eind maart kan er geschilderd 

worden en vlak daarna zal het in gebruik worden genomen door Sathi Sansar (Vrienden van de Wereld). 

SS is momenteel zonder geld, want hun Spaanse sponsor heeft afgehaakt om de inmiddels bekende 

economische redenen. Voor hen een geluk bij een ongeluk, want zij kunnen 1:1 zo over naar dit nieuwe 

centrum. 

 

De inventaris zal ook door onze stichting gefinancierd worden uit de opbrengst van de sponsortocht op 26 

mei 2013 te Noordwijk. 

 

We kijken wederom terug op een mooi stichtingsjaar, maar we kijken ook vrolijk en optimistisch vooruit 

naar de realisatie van dit nieuwe fantastische plan. 

 

Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:  

1. Bestuur en vergaderingen   

2. Financiën   

3. Voortgang en toekomst   

 

Ad. 1  

Bestuur en vergaderingen. 

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.  

Er waren geen wijzigingen binnen het bestuur.  
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Onderstaand treft u de belangrijkste onderwerpen aan uit de notulen van de vergaderingen.   

 

Enkhuizen, 11 februari 2012.   

 Jaarverslag 2011 wordt goedgekeurd. Alles is klaar voor de ANBI verklaring.  

 De opbrengst van de sponsortocht van ‘Voetprints voor Nepal’ gaat naar Care Centrum Gathaghar.  

 Roy Vos van Unica Foundation helpt ons met het realiseren van een regenwater project. De moesson 

biedt voldoende water voor een aantal maanden. 

 De AGE Group heeft plannen om met ons project te gaan samenwerken. Wij kunnen faciliteiten 
bieden die zij nog niet hebben. Een positieve ontwikkeling. 

 We praten over een z.g. exit strategie. Wat te doen in de toekomst?   

 

Waddinxveen, 24 juni 2012.  

 De opbrengst van de Voetprints bedroeg ca. € 5.000. Een prachtig resultaat. 

 Geplande uitgaven: € 50.000 voor het nieuwe Care Centrum te Pokhara, de watervoorziening, de 
solar standaard installatie en de accu standaard op de Holland Building, het pre-fab gebouwtje met 

een lockerruimte voor het personeel, een bedrag voor de aankleding van de tijdelijke ruimte van 

Sathi Sansar te Pokara en een bedrag voor de AGE Group. 

 Er was reeds een bedrag van € 12.000 toegezegd voor de districten. 

 Zojuist terug van de Nepal reis mei/juni. Het was niet optimaal dit keer. Het was zeer warm, er waren 
veel stakingen en we hebben beiden een voedselvergiftiging opgelopen. 

 We hebben het nieuwe land in Pokhara bezocht en zijn daarover zeer enthousiast. Dat kan wel eens 

heel erg mooi worden. 

 Het hygiëneproject is in de steigers gezet onder de bezielende leiding van Elly, met Mart op de 
achtergrond dit keer. 

 Eind juni is de fundlaying ceremony geweest met heel veel gasten, en de opening is gepland op 20 
november 2012. Maar dat is niet doorgegaan, zoals we nu weten. Het wordt nu eind maart 2013. 

 Impulsis, onze partner, helpt met het water- en hygiëne project met een bedrag van € 6.100 en het 

loopt lekker. 

 De vliegende meubelmakers komen naar Nepal. Een mooie kans om kontakten met hen te leggen. 

 Wederom een gesprek gehad met de AGE groep om ze meer bij de SGCP te betrekken zodat ze 
gebruik kunnen maken van onze faciliteiten. Het lijkt nu te gaan lukken. 

 We zijn bij de presentatie geweest van de vier studentes ergotherapie. Ze zijn met vlag en wimpel 

geslaagd op hun eindpresentatie over de toegankelijkheid van gehandicapten in Nepal in het 

algemeen. In de auto, in een tempel, in musea, in openbare gebouwen. Voor gehandicapten is dat een 

ramp in Nepal. Deze vier dames hebben een onuitwisbare indruk in Nepal achtergelaten. 

 Basisschool de Tweemaster te Enkhuizen heeft een Fancy Fair georganiseerd. De opbrengst bedroeg 
€ 1.000 voor onze stichting. Het was zeker een bijzondere ervaring dat wij voorafgaand in alle 

klassen ons verhaal konden vertellen. 

 Hebben we behoefte aan een extra bestuurslid? Vooralsnog niet. 

 Er wordt een bezoek gepland voor een Wilde Ganzendag. Kijken of het iets is voor ons. 
 

Naarden, 27 oktober 2012.  

 Inmiddels zijn de geraamde uitgaven van € 50.000 voldaan. En nog steeds een prachtig saldo van € 

64.000 op de rekening. 

 Er zijn wat transferhouse problemen. Het wordt voorlopig even afgeblazen. Het kan niet altijd 
meezitten. 

 Voor de watervoorziening en het hygiëneproject heeft Impulsis, onze partner, een bedrag € 6.103 op 
de rekening gestort. (30% van de totale kosten) Elly van den Berg zal het hygiëneproject begeleiden, 

samen met een Nepalese partner, voor het vertaalwerk. Haar echtgenoot Mart zal haar assisteren en 

een video opname maken. 
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 De 2e Nepalreis dit jaar van Corrie & Co is vastgesteld  van 23 november tot 17 december. Op het 
programma staan o.a.: Project- en Care Centra bezoeken en besteding van gelden. Zij zullen tevens 

een aantal Nederlandse vrijwilligers ontmoeten en twee ergotherapiestudenten. 

 De markten in Blokker, de Wereldwinkel en de Wereldcultuurdag hebben ca. € 1.400 opgebracht. 
Een mooi resultaat en nog gezellig ook.  

 Zwager Sjef de Wit wordt 60 jaar in december en hij vraagt geld voor schooluniformen. 

 De Voetprints voor Nepal sponsortocht zal in 2013 op 26 mei worden gehouden. Alle drie 
stichtingen zullen een bedrag van € 100 storten als voorbereidingskosten.  

 Helaas zullen Dr Gunter (kinderarts uit Dusseldorf) en zijn vrouw Claudia (fysiotherapeut), na 2013 
stoppen met hun jaarlijkse betrokkenheid wegens vergevorderde leeftijden. 

 

 De Wilde Ganzendag was voor onze stichting niet geschikt. Een project moet nl binnen een jaar 

afgerond zijn, en dat gaat bij ons niet lukken. 

 Onze computer is inmiddels vijf jaar oud en geeft nogal eens problemen. We zullen binnenkort een 
nieuwe moeten aanschaffen. 

 We besluiten om een bedrag van € 2.000 beschikbaar te stellen voor nieuwe werkkleding voor de 
staf. Het gaat om € 50 voor twee uniformen per medewerker. 

 

Ad 3.  

Financiën 
 

Financieel verslag 2012 
   Eindsaldi 31-12-2012: 
  

mutatie in € 

Bankrekeningnummer  82.54.92.963 18.715 
 rekening courant 82.54.92.904 50 
 Spaarrekening  81.23.09.707 38.881 
 ING 519.80.99 95 
 Kasontvangsten 

 
250 

 Totaal 
  

57.990 

Beginsaldi 01-01-2012: 

   Bankrekeningnummer  82.54.92.963 13.181 

 rekening courant 82.54.92.904 1.438 

 Spaarrekening  81.23.09.707 50 

 ING 519.80.99 62.186 

 Totaal 

  
76.855 

Mutatie: 

  
-18.865 

Specificatie: ontvangsten: uitgaven: 
 40MM 550 

  Bolle Buik 1.000 

  Diaconie Enkhuizen 2.000 

  Lijfrentestortingen 2.980 

  Netto opbrengst verkopen 1.756 

  Rente 2.138 

  Tweemaster Fancy Fair 1.000 

  Vaste maandelijkse donaties 753 

  Netto opbrengst 'Voetprints voor Nepal' 4.972 

  Overige donaties & giften 7.581 
  Totaal ontvangsten 24.729 
  

    Fondswerving 
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Nieuwsbrieven en portie 

 
1.386 

 Overig promotiemateriaal 

 
197 

 Totaal fondswerving 

 
1.584 

 Administratie & Beheer 
   Administratiekosten/computer 
 

272 
 Bankkosten 

 
279 

 Contributies (GG/KvK/Ladot/Wm) 
 

282 
 Representatiekosten 

 
851 

 Reiskosten Nederland 
 

185 
 Totaal Administratie & Beheer 

 
1.869 

 Projecthulp 
   AGE Group/Procura 1.000 1.600 

 Bal Mandir & Sathi Sansar 
 

439 
 Black top accesroad 

 
250 

 Computer SGCP/EvO 1.500 926 
 Districthulp Maha Mata 2011 1.854 

  Districthulp Maha Mata 2012 5.561 5.561 
 Districthulp SHBN/Procura &TK 2.927 7.123 
 Diverse overige kosten 

 
73 

 Family support, incl SSP kind 
 

863 
 Grab bars SGCP 

 
1.822 

 Karuna Deep Foundation 
 

18.000 
 Nepalreis mei en november 2012 2.925 2.898 
 Projecthulp diverse Care Centra 

 
1.174 

 Rotary trip Bimal naar Thailand 
 

500 
 Rubber matten sportveld Irene  

 
1.399 

 Schooluniformen (project S.de Wit) 
 

1.500 
 Shed op dak HB tbv solar 

 
1.216 

 Silver Jubilee viering 
 

1.344 
 Solarinstallatie HB 

 
7.287 

 Storeroom reductie 3.000 
  Studentenbijdrage (geoormerkt) 1.177 
  Toetsenborden (3 st big key)  118 377 

 Transportkosten standing frames 
 

300 
 Voorschot Sathi Sansar 

 
1.500 

 Werkkleding Staff 
 

1.000 
 Totaal projecthulp  20.063 57.151 
 Water & Hygiëneproject 

   Hygiëneproject Impulsis 6.103 210 
 Renovatie driverstoilet 

 
1.000 

 Watertanks 
 

7.407 
 Wasmachine 

 
231 

 Waterfilter 
 

308 
 Totaal water project 6.103 9.156 
 Totaal Generaal 50.895 69.760 
 Mutatie 

  
-18.865 

verschil 
  

0 

 

Extra comptabel:  
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Waarde van de voorraad per 31 december 2012 ca. € 1.250  

 

Betalingsverplichtingen en toezeggingen in 2013:  

Districten                                            € 12.000  

Watervoorziening                               € 15.000  

Care Centrum Ghataghar    €   3.000   

AGE groep:                                       €   2.000  

Pre-fab gebouw:                                   €   5.000  

Dankhuta ‘slope’               €   1.500  

Biratnagar Auto     €   5.000 

2e man naast Bimal     €   3.500 

Auto project SGCP     € 10.000  

Totaal                                                  € 57.000  

 

Ad. 4  

Voortgang en toekomst. 

 

De toekomst, ja, wie het weet mag het zeggen, maar we streven naar de realisatie van het nieuwe centrum in 

Pokhara. Een nuttige en noodzakelijke investering vinden wij. 

Daarnaast gaan we verder met het realiseren van meer en meer care centra. Deze centra hebben in de 

afgelopen proefperiode echt hun nut bewezen. De formule is simpel. Er is passende en makkelijk 

toegankelijke ruimte nodig. Een dagelijkse bezetting van ouders en aangepast vervoer. De kennisoverdracht 

naar de ouders vindt voornamelijk plaats door vrijwilligers die deskundig zijn op het gebied van fysio-, 

ergo- en  spraaktherapie. (logopedie). Het kenniscentrum in Dhapakhel zorgt op de achtergrond voor de 

deskundige begeleiding waaruit men kan putten.  Er is een dokter, een psycholoog, therapeuten, een 

coördinator voor de homevisitors, een werkplaats met ideeën, computer leer-programma’s, kortom, er is van 

alles  wat wenselijk is. 

Ik denk dat wij hieraan de komende jaren goed en nuttig kunnen besteden en dat gaan we graag en met 

liefde doen.  

Het is natuurlijk alleen met uw hulp mogelijk.  

 

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 

    

Kamer van Koophandel: 37093481 (11/12/00) 
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