S”HB”N
Stichting “Holland Building” Nepal

Cerebral

Palsy

Jaarverslag 2011
Het hoogtepunt van 2011 was toch wel het 25 jarig bestaan van de Selfhelp Group for Cerebral Palsy.
Het Zilveren jubileum!
Het feest is gevierd op 21 oktober in het bijzijn van vele kinderen, hun ouders, de staf natuurlijk en
een groot aantal belangstellenden. Er is een herdenkingssteen gebouwd met daaromheen 108 kaarsjes
die aangestoken kunnen worden. 108 is een heilig getal in Nepal. Iedereen was in prachtige kleren
gekleed, ook de kinderen.
Een kleurrijk geheel was het, al die sari’s. De medewerkers en sponsors kregen een mooie koperen
herinnering als blijk van waardering voor hun inzet. Corrie kreeg er postuum een voor haar broer Ben.
Deze hangt nu boven in de Holland Building bij het ‘’memorial’’ plekje. (Voor een foto impressie, zie de
website).
De rode draad was het grote aantal blije gezichtjes waar we het voor doen…..
We hebben professor Rajbhandari ook in het zonnetje gezet en hem een zilveren speld van verdienste
opgespeld.
Elsz en Joost, die wij in Pokhara hebben ontmoet, waren onze speciale gasten.
Kijk voor hun verslag van die dag op: http://zielsveel.mimesis.nl/blog/archives/1772 Nepal-deel 1.
Tijdens ons bezoek in oktober hebben we de sta-frames, die we door bemiddeling van Linda Scheppink
van Stichting Maha Mata Nederland van de St. Maartenskliniek hebben gekregen, weer in elkaar
gezet. Tien stuks maar liefst! En dat voorziet in een grote behoefte.
Helaas konden wij er op 26 november, fufufufadag, niet zelf bij zijn, maar we hebben wat geld
achtergelaten om een feestje te vieren. Dit is het jaarlijks terugkerende feest op het complex voor
de kinderen en de staf.
De samenwerking met Maha Mata Nederland en Veldwerk heeft geresulteerd in het feit dat op 29
mei 2011 voor de 2e keer de sponsorwandeling is georganiseerd. We kunnen zeggen dat het wederom
een geweldig succes is geweest. Het resultaat was ver boven de verwachting. Onze stichting mocht
ruim € 6.000 op de rekening bijschrijven. Goed om de watervoorziening mee te financieren. Wordt
herhaald in 2012!
Al met al weer een mooi stichtingjaar om op terug te kijken.

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.
Er waren geen wijzigingen binnen het bestuur.
Onderstaand treft u de belangrijkste onderwerpen aan uit de notulen van de vergaderingen.
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Enkhuizen, 2 april 2011.
 Het jaarverslag (inclusief financieel verslag) 2010 wordt na een kleine wijziging, vastgesteld en
goedgekeurd.
 Rooskleurige financiële situatie. Vastgesteld dat de stichting blijvend aan de ANBI
voorwaarden voldoet. Het saldo bedraagt momenteel € 77.600. Er zijn opvallend grote
financiële transacties geweest in het 1e kwartaal.
1. Restant verdubbelingactie Woonzorg Nederland.
€ 4.600
2. Schaatsactie Irene van Vuuren, fysio stagiaire
€ 4.000
3. Betaald voor Districten over 2010
€ 9.000
4. Diverse overige uitgaven (grabbars, gasheaters, verf) € 4.700
 Er is berekend hoeveel er de afgelopen 6 jaar aan overheadkosten zijn besteed. Dat is 5,9% en
dat is een zeer redelijke ratio.
 Tevens is vastgesteld dat de (markt)verkopen niet veel opleveren. Het primaire doel is echter
om mensen aan de kraam te krijgen en iets over ons project te vertellen. Goodwill en
naamsbekendheid zijn ook belangrijk.
 Sven de Waijer heeft het beleidsplan gemaakt en dat word tijdens de vergadering onder
dankzegging goedgekeurd. Dit is een zeer belangrijk onderdeel.
 We zijn onaangenaam verast omdat de kosten van de districten aanzienlijk zijn verhoogd.
Oorzaak: de enorme inflatie van ruim 13%.
 De AGE groep en Sathi Sansar mogen zich onder de SGCP vlag scharen als zij dat willen. Wij
kunnen ze dan steunen via de SGCP.
 De Holland Building is van binnen en van buiten geschilderd door twee mannen uit West
Friesland, Jos en Sjaak. Bedankt mannen!
Tilburg, 10 juli 2011.
 Dit keer champagne bij de lunch. Waarom? Onze notulist was geslaagd voor zijn 1e graads
bevoegdheid. Maar dit terzijde.
 Ons saldo loopt op tot € 90.000. Het wordt de hoogste tijd om op een zorgvuldige wijze te
gaan besteden. De watervoorziening krijgt nu prioriteit, maar ook de Solar op de Holland
Building is nuttig en noodzakelijk, want er is ca. 85 uur per week geen elektriciteit.
 We gaan ons niet aanmelden voor het keurmerk kleine goede doelen. De kosten van € 400
wegen niet op tegen de voordelen. We hebben het ANBI keurmerk.
 De ‘’Voetprints voor Nepal’’ sponsorwandeling heeft een bedrag van € 6000 opgeleverd. Volgend
jaar doen we het weer natuurlijk.
 De onderhandeling voor de watervoorziening worden opgestart met Roy Voss van Unica
Foundation. Hij is tegelijk met ons in Nepal, zodat we spijkers met koppen kunnen slaan.
 De SGCP bestaat dit jaar 25 jaar. Stichting Veldwerk heeft een bedrag van € 2.500 gedoneerd
voor een cadeau voor professor Rajbhandari, de initiator van het project. Wij laten een
zilveren herdenkingsspeld voor hem maken. Voor de kinderen kopen we een zg knijpkat
(zaklampje), omdat er zo vaak geen elektriciteit is kunnen zij zich dan toch een beetje
behelpen.
 Besloten om € 100 te doneren aan Stichting Meinhard van de Reep.
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Naarden, 12 november 2011
 De financiële situatie is gezond en blijft rond de € 90.000 schommelen.
 Binnenkort te betalen aan projecthulp:
1. Onderhoudsfonds
€
750
2. Watervoorziening
€ 13.000
3. Jubileumuitgaven
€
750
4. Handrail rond gebouw
€
900
 De ‘’Voetprints voor Nepal’’ wandeling is op zondag 15 april 2012, wederom te Noordwijk.
 Verzoek ingediend bij Impulsis voor een bijdrage in de watervoorziening.
 Toekomstbeeld van Bimal; een zeer groot aantal Care Centra te openen in de Kathmandu vallei.
Het CP centrum is dan een zg kenniscentrum en deze kennis moet worden uitgedragen naar alle
Care Centra die bemand zullen worden door gediplomeerde krachten die de kennis kunnen
overdragen aan de ouders. Wij hebben toegezegd om het Care Centrum in Gatthagar te
financieren.
 We willen de AGE groep onder voorwaarden helpen met hun huisvesting. De belangrijkste
voorwaarden is samenwerking met de SGCP.
 Sathi Sansar heeft 3 stuks computers gekregen vanuit sponsoring door EvO.
 Vier studenten ergotherapie gaan voor drie maanden stage lopen bij de SGCP om af te
studeren.
 Verzoek ingediend bij Wings of Support voor een beveiligingssysteem voor een bedrag van ca.
€ 3.000.
Ad. 2
Acties & Activiteiten 2011.
Stond het jaar 2010 in het teken van het 2e lustrum van onze eigen stichting, in oktober 2011 was het
zilveren jubileum van de Selfhelp Group for Cerebral Palsy het hoogtepunt.
De jaarlijkse kerkendag was op 16 januari in de Ontmoetingskerk te Enkhuizen.
Wij mochten met de stand onze Nepalese waar aanbieden. De opbrengst was € 241,50.
Op 18 januari mochten we onze vakantiefilm laten zien aan de bewoners van Herfstzon, Er was veel
belangstelling. Na afloop spulletjes verkocht voor een bedrag van € 203,75.
Stef Poel werd op 7 februari 74 jaar en daarvoor wilde hij geen cadeautjes. Hij vroeg zijn gasten om
een bijdrage voor onze stichting. De opbrengst van deze actie: € 610,-.
Tijdens de open dagen in maart bij Dirk de Wit mode te Bovenkarspel, hebben wij onze activiteiten
gepromoot en Nepalese spullen te koop aangeboden. De opbrengst: € 453,Op 20 maart was de voorbereidende “Voetprints voor Nepal’’ vergadering te Noordwijk.
‘’Schaatsen voor een sportveldje in Nepal’’ stond er in de krant in Alkmaar. En ook stond er;
‘’Alkmaar doet eens gek voor het goede doel ‘’.
Het was een van de laatste acties van Irene van Vuuren aan het eind van haar afstudeerproject voor
fysiotherapeut in Nepal.
De totale opbrengst bedroeg € 4.000,De 1e bestuursvergadering van dit jaar op 2 april te Enkhuizen met als allerbelangrijkste onderwerp
het ‘’beleidsplan’’. Sven de Waijer heeft een opzet gemaakt en het was eigenlijk meteen goed. We
konden toen al lekker in de tuin zitten om een broodje haring te eten.
Standing frames. Samen met Maha Mata zijn we in april naar Nijmegen getogen.
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Linda was in Nepal geweest en zij had gehoord en gezien dat er dringend behoefte was aan staframes voor kinderen die anders de hele dag moeten liggen. Zij heeft direct na thuiskomst de St.
Maartenskliniek benaderd en die hadden wel iets voor ons.
Op 10 april de 2e ‘Voetprints voor Nepal’ vergadering te Noordwijk en op 29 mei was het zover. De 2e
‘’Voetprints voor Nepal’’ wandeldag. Een samenwerkingsproject van Maha Mata, Veldwerk en S”HB’’N.
De wandelaars hebben voor onze stichting het mooie bedrag van ruim € 6.000,- bij elkaar gewandeld.
Het geld gaat naar het watervoorziening project in Dhapakhel.
Enkhuizer Lappendag op 20 juni, samen met Blue Sheep. Opbrengst € 385,- .
Bestuursvergadering in Tilburg op 10 juli. Alle neuzen weer een kant op.
Tijdens de ‘’open kerk’’ weken in de maanden juli en augustus onze stichting gepromoot en tevens
spullen verkocht. Opbrengst € 116,25.
Een felicitatiekaart gemaakt voor het 25 jarig jubileum van de SGCP met achter op de felicitaties
voor de kinderen. Zij kregen allemaal een zg knijpkat. Er is heel vaak geen elektriciteit in Nepal, en
dan kunnen ze zich met deze knijpkat behelpen. Het knijpen is tevens een goede therapie voor de
kinderen.
Evaluatie van de Voetprints wandeling te Heenvliet. Wederom een groot succes.
Voor volgend jaar is er een 2e wandeling en een fietstocht bijgekomen. Weer op dezelfde locatie.
De Jaarmarkt te Blokker. Wij konden ons verhaal kwijt aan de liefhebbers. Natuurlijk weer samen
met Blue Sheep. De opbrengst was € 270,-.
De 3e bestuursvergadering was op 12 november in Naarden.
De voorbereidende gesprekken vinden alweer plaats voor het Voetprints evenement in 2012. Nu was
het in Egmond Binnen bij Veldwerk.
Dagblad Trouw heeft opnieuw een Trouw Top 50 samengesteld voor goede doelen. In de categorie
Internationale Hulp kwam onze stichting op de 31ste plaats. Dat betekent dat we het weer goed
gedaan hebben. Criteria waren; transparantie, organisatie en activiteiten. Bij gelijke score telde de
kwaliteit van de website mee. Wij zijn erg trots op het bereikte resultaat. Ook Impulsis, waarvan wij
partner zijn heeft ons via een advertentie in Trouw gefeliciteerd.
In Zwolle werd op 19 november een WereldMarkt georganiseerd in de grote kerk. Veldwerk was er
ook. We hebben voor € 420,- verkocht en een stel hebben we van informatie en tips kunnen voorzien
voor hun aanstaande reis naar Nepal.
Happy 2nd Anniversary Fufufufa Day 26-11-2011. We promise to keep you smile with happiness
every moment of your life.
Tenslotte een bericht van de 40MM, de jaarlijkse sponsorwandeling in Venhuizen. De totale
opbrengst bedroeg € 108.500, waarvan onze stichting een bedrag van € 620,- in ontvangst mocht
nemen.
Daarnaast kregen we nog een bedrag van € 500,- als vergoeding voor de transportkosten voor het
verzenden van de sta-frames die we in april van de St. Maartenskliniek hebben gekregen.
Het was weer een mooi actie jaar. Iedereen nogmaals heel hartelijk bedankt.
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Ad. 3
Financieel verslag 2011 in hele euro’s
Eindsaldi 31-12-2011:
Bankrekeningnummer:
rekening courant
Spaarrekening
ING
Totaal
Beginsaldi 01-01-2011:
Bankrekeningnummer:
rekening courant (toegevoegd 2008)
Spaarrekening
ING
Totaal
Mutatie:
Specificatie:

mutatie in €:
82.54.92.963
82.54.92.904
81.23.09.707
519.80.99

13.181
50
62.186
1.438
76.855

82.54.92.963
82.54.92.904
81.23.09.707
519.80.99

41.922
50
36.470
808
79.249
-2.394

ontvangsten:

uitgaven:

Donaties & giften
40MM
Care Centre Gathaghar
COUB
Lijfrentestortingen
Diaconie Ned. Herv. Gem. Enkhuizen
Poel, dhr. S.
Vaste maandelijkse donaties
Voetprints voor Nepal
Actie Woonzorg Nederland
Donaties & giften
Totaal ontvangsten
Fondswerving
Nieuwsbrieven + folder
Portikosten
Promotiemateriaal markten
Totaal fondswerving
Administratie & Beheer
Administratiekosten/computercartridges
Bankkosten
Contributie (ICPS, KvK, Ladot, webmaster)
Representatiekosten
Rente 2010
Reiskosten Nederland
Totaal administratie & beheer
opbrengst verkopen
o.a. Dambar & Anju
Inkopen (hulpmiddelen)
Opbrengst verkopen
Totaal opbrengst verkopen
Projecthulp
AGE group
Care Centre Gatthaghar
Cargo Friends sta-frames (MM, 40MM, SHBN)
Computer netwerk (jaarl.kosten)
Districten 2010 (TK Procura SHBN)
Districten 2011 (TK Procura SHBN)

620
4.725
500
2.670
2.100
710
673
6.348
5.227
2.586
26.159

54
54

418

418

891
577
71
1.540

320
286
341
269
1.604
1.604

223
1.439

1.349
227
2.938
2.938

1.372

2.878

1.575

750
3.000
1.510
750
4.575
10.215
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Gasheaters & cylinders
Grabbars tbv IB
Maha Mata afr. 2010
Maha Mata 2011 (Taplejung + KTV3 districten)
Onderhoudsfonds (jaarlijks)
Onderhoud gebouw
Playground Irene van Vuuren
Reiskosten (4 personen)
Sathi Sansar (3 computers) EvO
Sponsoring (SSP-Trek-MvdR)
Store room (voorschot)
Toetsenbord met grote toetsen
Tuinaarde & prikkeldraad
VTU vloerbedekking & gordijnen
Totaal projecthulp
Overige kosten
10 jr SHBN en fufufufadag
Zilveren jubileum SGCP, incl. kinderkado/Veldwerk
Totaal overige kosten
Totaal generaal
Mutatie
verschil

Cerebral

3.228
4.958

4.070
3.650
1.000

Palsy

698
1.360
4.147
8.161
1.750
493
1.500
3.595
1.080
825
3.000
1.017
475

508
21.663

48.901

2.500
2.500

1.900
1.540
3.440

54.918

57.313
-2.394
0

Extra comptabel:
Waarde van de voorraad per 31 december 2011 € 1.500
Betalingsverplichtingen in 2012:
Districten:
€ 11.000 plus 2013 € 12.100, 2014 € 13.300
Watervoorziening:
€ 15.000
Care Centrum:(reeds voorschot bet) € 3.000 Plus 2013 € 3.300, 2014 € 3.600.
AGE groep:
€ 3.000
Dakreparatie:
€ 1.000
Solar voorziening op de HB:
€ l2.000
Totaal
€ 45.000
Ad. 4
Hoe ziet de naaste toekomst er uit?
Er zijn volop plannen om van het CP centrum in Daphakhel een ‘’expertisecentrum’ te
maken. Voor alle disciplines is daar de kennis, de vaardigheid en de deskundigheid.
Naast de districten moet deze kennis moet worden uitgedragen over de gehele
Kathmandu vallei. De SGCP wil dat doen door middel van Care Centra. De reden
hiervan is dat er ca 12.000 cp- kinderen in de vallei leven die geholpen moeten
worden. De ouders krijgen in het Care Centrum deskundig onderricht hoe zij hun
kind een aangenamer bestaan kunnen bieden. Veel vrijwilliger zullen moeten worden
gerekruteerd om een voortdurende stroom aan bezetting te kunnen bieden. Wij
willen zorg dragen voor de financiering van de huisvestingskosten en het transport
van de kinderen voor het Care Centrum in Gatthagar voor de komende drie jaar.
Uiteraard zoeken we daar nog de nodige sponsoring voor.
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De watervoorziening moet nu eindelijk zijn beslag gaan krijgen. In de maand mei
gaan wij weer naar Nepal om deze zaak af te ronden.
Tenslotte willen we graag Solar op het dak van Holland Building, maar eerst moet
het dak hersteld worden. Er is momenteel 85 uur per week geen elektriciteit en dat
probleem kunnen we met Solar oplossen.
Nieuwe uitdagingen dus en met uw hulp kunnen wij 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
Kamer van Koophandel: 37093481 (11/12/00)

