
JAARVERSLAG 2005 

  

Voor u ligt het 4e jaarverslag van de Stichting ‘Holland Building’ Nepal. Dit jaar stond in het 
teken van de realisatie van het fysiotherapie gebouw. Geld uitgeven dus! Met de hulp van 
SNV Nepal (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) is dat gelukkig heel goed gelukt. Wij zitten 
er toch te ver vanaf om zaken goed en adequaat te kunnen regelen, maar in april zijn we er 
wel even wezen kijken en hebben we nog wat aanpassingen kunnen laten doen.  

  

Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken: 

1. Bestuur en vergaderingen. 
2. Activiteiten & Publiciteit 
3. Financiën 
4. Resultaat 
5. SNV (Stichting Nederlandse vrijwilligers) 
6. Voortgang en toekomst 

  

Ad. 1 

Dit jaar is er een uitbreiding gekomen binnen het bestuur o.m. om belastingtechnische 
redenen. In het verslagjaar is het bestuur drie maal bijeen geweest maar er is ook 
veelvuldig tussentijds overleg geweest over de voortgang van de bouwwerkzaamheden. 
Onderstaan treft u de belangrijkste onderwerpen aan uit de notulen van de vergaderingen. 

  

Enkhuizen, 22 januari 2005 
Er is bij de fiscus een verzoek ingediend om onze stichting te erkennen ( we zijn dan 
gerangschikt) als goed doel, waardoor bijdragen aan onze stichting aftrekbaar zijn. 
 
In december 2004 is de voorzitter, samen met onze Ierse partner, aanwezig geweest bij de 
Foundation Laying Function. Dit is als het leggen van de 1e steen. Astrologisch gezien was 
11 december om 12.00 uur de juiste tijd om dit te doen. Het was heel speciaal om daarbij 
aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst heeft de voorzitter kennis kunnen maken met 
Mr. Bimal Shresta, de opvolger van professor Rajbhandari 
De hele fundering is inmiddels gelegd en we ontvangen goede berichten en foto’s van de 
bouwcommissie uit Nepal. 
 
De ‘kas’ is gecontroleerd over het jaar 2004. Alles was in orde. 
 
Het betaalschema voor de aannemer is als volgt: 
December 2004 20% € 13.000 
Januari 2005 20% € 13.000 
Maart 2005 50% € 32.500 
Totaal t/m maart 90% € 58.500 
 
De ‘consultant’ krijgt nog 2 termijnen van € 800,--. Dit bedrag zal in april worden 
meegenomen door de voorzitter en de penningmeester. 
 
Acties: 
 
We staan voor 2007 op de nominatie voor de opbrengst van de Wereldwinkeldag in 
Bovenkarspel. De Fortisbank Bovenkarspel zal de opbrengst verdubbelen. 
Er is een verjaardagskalender gemaakt met prachtige foto’s van Liselotte Schiphorst. De 
kalender is te koop voor € 5,-- . 
De ICFON-dag was dit jaar op 13 februari en wij waren uiteraard met onze stand present. 
Het is altijd een zeer gezellige dag. 
 
Corrie & Co zullen dit jaar samen de 40MM lopen, nadat zij weer thuis zijn van hun Nepal 
reis in april. 



  

Waddinxveen, 11 juni 2005 
Allereerst wordt een aparte vergadering belegd en genotuleerd t.b.v. de uitbreiding van het 
bestuur. 
Sven de Waijer wordt met algemene stemmen hartelijk in het bestuur verwelkomd. 
Hierdoor bestaat het bestuur uit vijf personen en hiermee is onze stichting gerangschikt bij 
de fiscus. 
 
Voor een uitgebreid verslag van de Nepalreis, klik de button ‘reisverslag 2005’ op deze 
website. 
Tijdens het verblijf in Nepal is besloten om i.p.v. twee balkons, twee ruimtes extra te 
bouwen.  
De extra kosten hiervoor bedragen € 3.800,--. Hiermee gaan de totale gebouwkosten van € 
63.000,-- naar € 66.800,-- Hierbij zijn het sanitair en de elektra nog niet inbegrepen. 
Van de ‘German Nepalese Help Association’ komt een bedrag van € 4.500,-- voor het 
sanitair en voor het elektra zoeken we nog een sponsor. 
 
Voor de administratie van de SGCP is een bedrag van € 100,-- gedoneerd voor een cd 
brander en een betere internet toegang. 
Ook de AGE groep is conform afspraak gesponsord voor een bedrag van € 500,-- in de 
vorm van een kast, vloerbedekking en een computer. 
 
Onze financiële situatie is gezond. Het banksaldo bedraagt € 26.500,--, met als voorlopig 
voornaamste uitgaven in het vooruitzicht de laatste € 6.300,-- van de bouwkosten en € 
3.800,- voor de twee extra ruimtes. 
 
Er is verzocht om een deel van het salaris van de opvolger van professor te betalen. Wij 
hebben besloten om dat (voorlopig) niet te doen. Ons primaire doel is het gebouw, met alles 
er op en eraan en daar hebben we al onze energie voor nodig. Later kunnen we opnieuw 
besluiten.  
 
Voor ons 1e lustrum worden creatieve ideeën gevraagd! Wordt vervolgd…. 

  

Naarden, 15 oktober 2005 

Vandaag zijn we voor de 1e keer te gast bij Sven & Brigitta te Naarden. We worden hartelijk 
ontvangen en door het mooie weer kunnen we buiten vergaderen. 
 
In Zwitserland is de ‘Verein SARASWATI’ opgericht door Christine Stingelin. Deze ‘verein’ 
gaat geld bijeenbrengen om de lopende kosten te sponsoren voor de school (SEP). 
Saraswati is de naam van de god van de educatie. 
 
Er komen wat vage meerkosten voor het gebouw op de proppen, waarvan wij niet vooraf in 
kennis zijn gesteld. Voorlopig zeggen we dus ‘nee’.  
 
Dan wordt de ‘maquette in aanbouw’ getoond. Het ziet er erg indrukwekkend uit. Schaal 
1:20, dus het is ongeveer een meter bij een meter. Iedereen is enthousiast. Dat zal mooi 
worden op 10 december, tijdens de ‘open dag’. 
Charlotte Kortbeek zal de dag officieel openen. 
We laten dan foto’s zien en een tweetal films. Alles wordt mooi versierd en het COS 
Nederland betaalt deze dag. 
 
In april 2006 zal het nieuwe gebouw officieel geopend worden. Daar moeten we natuurlijk 
bij zijn. We willen iets speciaals doen bij de opening. In elk geval krijgt het personeel een 
bonus. 
 
Inmiddels hebben we de beschikking over het ontwerp van de school. Kunnen we iets aan 
de sponsors laten zien en daarvoor gaan sparen. 
 
Tenslotte gaat het nog even over het cadeau dat we bij de opening willen geven. Wellicht 



kunnen de leerlingen van basisschool ’t Koggeschip een kunstwerk maken om in de 
algemene ruimte op te hangen. Als het maar makkelijk te vervoeren is. 
 
Ad. 2 

We hebben de kranten wel weer gehaald. Speciaal voor 10 december, ons 1e lustrum.  
Deze dag was een groot succes, met als grote verassing een cheque van € 5.000,-- van 
Stichting Enkhuizen voor Ontwikkelingssamenwerking, EvO. 
Gelukkig waren er veel mensen en Charlotte Kortbeek heeft het bestuur even in het 
zonnetje gezet met een mooie toespraak. Er was heel veel voorbereidend werk voor nodig, 
maar vele handen hebben bijgedragen aan het succes van deze dag.  
 
Maar ook in het begin van het jaar zijn er wat activiteiten geweest. 
Uiteraard de 40MM sponsortocht. Dit jaar een beetje regenachtig, maar toch weer goed 
voor een bedrag van € 1.400,-- en dan loop je dus niet voor niets! 
Er is ook weer wat geschoffeld in West Friesland. Opbrengst € 900,--. 
 
En om onze naam beter bekend te maken waren we ook weer present op de ICFON-dag te 
Amstelveen. Altijd leuk om daar te zijn en een aanrader voor Nepal liefhebbers.  

    

Ad. 3   

Aan het begin van het verslagjaar bedroeg het saldo van onze stichting  € 71.100 

Aan het eind van 2005 was dat € 35.700 

Saldo afname: € 35.400 

    

Specificatie ontvangsten:   

40MM € 1.400   

Geboorte Jaap Masselink €    900   

Blokker Holding € 1.250   

Schilderij Wil Cordes €    300   

COS Nederland €    555   

Enkhuizen voor Ontwikkelingssamenwerking EvO € 5.000   

NCDO, de laatste 10% € 1.130   

PCI €    400   

Rente € 1.800   

Schoffelen €    900   

Susila Dharma Nederland €    600   

Opbrengst verkopen € 1.465   

Hoornse Stadsfeesten (SHS) €    200   

Diverse donaties € 9.500 € 25.400 

      

      

Specificatie uitgaven:     

Consultant (twee termijnen van € 800,--) €   1.600   

AGE Group €      500   

Inkoop materialen t.b.v. verkoop €   1.400   



Lustrumkosten €      470   

Notariskosten €      430   

Pennen €      200   

Rabina Constructions € 52.000   

Running Costs €      500   

SNV Nepal (5%) €   2.600   

Webmaster  €      100   

Contributies & heffingen €      700   

Diverse kosten €      300  € 60.800 

      

Verschil:   € 35.400 

    

  

Ad. 4 

Het fysiogebouw staat als een huis!  
Een geweldig resultaat waar we allemaal erg trots op zijn.  
Begin volgend jaar zal het gebouw in gebruik worden genomen door de Selfhelp Group for 
Cerebral Palsy en op 29 april 2006 is de officiële opening gepland.  
Er is veel geld uitgegeven maar het is goed besteed. De kinderen, hun ouders en de 
hulpverleners zullen hier jaren profijt van hebben.  
Wat nog moet volgen is een hek om het terrein, een wachtershuisje, een poort en de 
tuinaanleg. 
Daaraan zal nu het geld besteed worden.  
 
Ad. 5 
Alle financiële verplichtingen die met de bouw te maken hadden zijn via de SNV gelopen. Zij 
hebben voor ons de vinger aan de pols gehouden. In april 2006 zullen we een afsluitend 
bezoek brengen en het verslag in ontvangst nemen. 
Tevens kunnen we dan afspraken maken voor een vervolgplan voor de school. 
 
Ad. 6 
De toekomst zier er voor het project goed uit. Bimal is de nieuwe ‘man in charge’ en hij gaat 
heel voortvarend te werk. Dit komt de CP-kinderen alleen maar te goede. 
Op 8 februari 2006 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nepal. Hiertegen is nogal wat 
verzet. De protestbijeenkomsten bereiken ons ook via de pers en de televisie. Er wordt 
nogal wat geweld gebruikt zo te zien. Laten we hopen dat het spoedig afgelopen zal zijn 
met alle onrust in dat prachtige land………en dat er weer vrede komt. De mensen verdienen 
dat en de kinderen hebben het nodig. 
Het ontwerp voor de ‘school voor speciaal onderwijs’ is binnen. Hier over mogen we 
nadenken over eventuele aanpassingen. 
Onze vrienden in Ierland hebben hierin een belangrijke stem. Ook zij zijn heel hard aan het 
werk om geld bijeen te krijgen zodat spoedig met de bouw gestart kan worden.  
Op 17 februari 2006 gaan vier ergotherapiestudentes van de Hogeschool Amsterdam voor 
drie maanden naar ons project in Nepal voor hun afstudeerstage. In april zullen wij ze daar 
ontmoeten en we gaan in elk geval Koninginnedag met ze vieren in de tuin van het Summit 
hotel. Dan is er zoute haring en oranjebitter. Een stukje Nederland in Nepal! 
 
 
 
 



Stichting “Holland Building” Nepal.  
Co Reijnders, voorzitter 
  

Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen, 
zieke kinderen meestal maar 1….. 

  

Duizendroed 19 
16-02 KT Enkhuizen 
Telefoon: 0228-314584 
e-mail: c.reijnders@hetnet.nl 
website: www.shbn.nl 
 
Enkhuizen, 24 januari 2006 

 


