S”HB”N
Stichting “Holland Building” Nepal

Cerebral

Palsy

Jaarverslag 2014
Aan het begin van het jaar dachten we nog; zouden we weer het benodigde geld bij elkaar kunnen krijgen om
onze verplichtingen na te kunnen komen....... En gelukkig ja, het is weer gelukt! Het komt soms uit onverwachte
hoek. Dit jaar was dat een bedrag van € 3.000 van Stichting Nobel House en een bedrag van € 4.465 van
Stichting-Jong. Dit hadden we vooraf niet kunnen bedenken of verwachten. Voor ons betekent dat, als je maar
aan de weg blijft timmeren, dan komt er kennelijk altijd wel weer iets op je pad.
Helaas is het Holland House nog niet betrokken door de kinderen van Sathi Sansar uit Pokara. Er is weinig
gedaan het afgelopen jaar door de Rotary. Hoewel, het is Nepal, met de moesson, de hitte in Pokhara, de
festivals en het vele andere werk van de Rotary clubs, want zij pakken heel veel problemen aan, misschien soms
wel eens iets te veel. Maar we hebben weer goede afspraken gemaakt, en onze vriend Mart van den Berg gaat in
februari 2015 naar Nepal om de school te begeleiden van de oude naar de nieuwe locatie.
Er is een grote waterput gebouwd, de toiletten moeten nog geïnstalleerd worden, de weg is geëgaliseerd en er
moet nog een hek komen rond het terrein. Kortom, er is nog wat werk aan de winkel!
Wij zijn dit jaar voor de 1e keer deelgenoot geweest van de World CP Day in Kathmandu. Het was een zeer
indrukwekkende happening. Muziek van Kutumba en van de kinderen zelf en er werd gedanst. Daarna de omloop
met vele honderden betrokkenen rond Durbar Square. Ook elders in het land waren deze bijeenkomsten. Heel
belangrijk in Nepal voor de bewustwording. Kinderen liepen met bordjes, wij zijn niet zielig, maar we zijn zo
geboren en hebben jullie respect, acceptatie en medeleven nodig.....
Volgend jaar, 2015, bestaat S"HB"N alweer 15 jaar en dat willen we vieren in Nepal.
Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:
1. Bestuur en vergaderingen
2. Activiteiten en Publiciteit
3. Financiën
4. 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.
Bestuurslid Sven de Waijer is om persoonlijke redenen afgetreden, maar we konden direct voorzien in een
nieuwe kandidaat die ook al drie maanden in Nepal heeft gewerkt, Sanne Leerling, fysiotherapeut.
Sanne is dit jaar ook naar Nepal gekomen om te worden geïntroduceerd bij onze projecten. U kunt haar verslag
van die reis lezen in de nieuwsbrief van december 2014, elders op de website.
Waddinxveen, 16 maart.
Financiële situatie.
De stichting staat er nog altijd goed voor. Er staat een bedrag van € 42.000 op de rekening.
Projectaanvragen van SGCP aan ons moeten geformaliseerd worden, want nu lijkt het soms te gemakkelijk te
gaan. SGCP rekent en leunt soms iets te gemakkelijk op ons. Er is nu een officieel projectaanvraag formulier.
De volgende project aanvragen worden in deze vergadering behandeld, de bedragen zijn “ongeveer”:
 Accu’s (batteries): € 200 euro; vergadering besluit akkoord te gaan.
 Driving ramp: € 700. Is nog onduidelijk. Navragen.
 Vehicle support: € 10.000 is reeds betaald in augustus 2013.
 Second man: € 3.500, vergadering besluit NIET akkoord te gaan.
 Platform children: € 800, vergadering besluit NIET akkoord te gaan.
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Scheidingswanden en meubilair: € 500 + € 400, vergadering besluit NIET akkoord te gaan.
Meubilair (voorraad kasten): € 2500, veel te hoog, vergadering besluit NIET akkoord te gaan.
Project Dokter Ritesh: Hij wil neuroloog worden. Deze opleiding in de Filippijnen duurt drie jaar, en kost
€ 7.500 per jaar. Daarna zou deze man vijf jaar aan de SGCP verbonden blijven. Het lijkt ons wat
onzeker, en we zijn niet direct enthousiast. Hoe weten we zeker dat hij blijft. Wij investeren doorgaans
niet in personen. Wat is zijn meerwaarde in dit project? Er is reguliere medische hulp in Kathmandu,
heeft SGCP echt een eigen dokter nodig en is dit wel een full time betrekking voor een neuroloog?
Kortom veel vragen om zomaar ‘ja’ op te zeggen. Eerst maar eens navragen bij Impulsis om te horen hoe
zij hier tegenaan kijken.
Grond Biratnagar: Groep van 30 kinderen met CP, verzoek om prefab bamboe Care Centre. Totale kosten
ongeveer € 15.000. We besluiten om de helft, dus € 7.500 te doneren.
SPN sponsorkind. € 250, akkoord en reeds betaald.

VisionToetsenborden. Wordt boven verwachting goed op gereageerd! Dus deze formule werkt: In de
nieuwsbrief schrijven dat je iets concreets wilt kopen. Zal worden terug gekoppeld naar de sponsors.
Jaarverslag 2013 is goedgekeurd en gaat op de website. Kas controle is uitgevoerd door Sanne en Anette. Alles
is in orde bevonden en er is door hen beide ondertekend.
'Voetprints voor Nepal'. Zondag 21 september 2014 te Noordwijkerhout. Eigen (oude) shirts aan, nieuwe
oranje tasjes/petjes. Sven wordt gevraagd voor op stempel post (met Martijn).
Maha Mata 10 jaar, Veldwerk 15 jaar. Deze jubilerende stichtingen, met wie we nauw samenwerken, hebben
ieder een cheque van € 250 gekregen van onze Stichting.
Musselkanaal. Zus van Corrie, pastor Ria, heeft de vastenactie gestart op Aswoensdag. Er zijn in nauwe
samenwerking met haar korte presentaties gegeven op twee scholen.
De Vastenactie komt ten goede aan onze stichting. Donderdag 17 april, Witte donderdag, worden de
spaarpotjes ingezameld.



Actie Herfstzon, leverde € 280 op.
Benefiet concert Irish Pub, zondag 6 april, van 15.00 tot 19.00 uur. Prijsjes/ideeën voor acties zijn
welkom.

Het officiële Schenkingsformulier van de fiscus komt op de website.
Bal Mandir. Alle acht kinderen hebben nu hun winteruniform. Rafael stichting heeft hiervoor € 600 gedoneerd.
Zo zijn er nog meer kleine sponsorgelden, orde grootte € 200, die hier goed aan besteed worden.
Verdere opmerkingen:
 Holland House, Pokhara. Het is nog erg stil. Het zal waarschijnlijk geopend worden op 1 april 2014.
 Opbrengst Voetprints en 40MM wordt voor de keuken in Holland House aldaar gebruikt.
 In mei wordt er weer 80 kilo aan nuttige spullen verscheept.
 Eind 2015 jaar bestaat S"HB"N 15 jaar. Gaan we hier iets aan doen, en zo ja wat precies? Gaan we over
nadenken.
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Soest, 31 augustus.
Financieel overzicht.
Saldo € 39.000. Onze financiële situatie is nog altijd gezond.
Bijzondere/opvallende donaties: Diaconie Enkhuizen en Nobel House, geoormerkt geld voor Solar op het Holland
House. Markten en donaties leverden tot nu toe alweer € 14.000 op.
Binnenkort te verwachten grote uitgaven:
 Districten, ongeveer € 10.000 in december 2014
 Grond Biratnagar, zie ook vorige notulen: € 7.500 toegezegd.
 Inkopen in Nepal oktober 2014: € 500/750.
'Voetprints voor Nepal' 21 september 2014. Inschrijvingen lopen aardig, met name van uit onze Stichting. We
mikken weer op 3 x 50 deelnemers. We hopen op Monique Velzeboer als één van de aanwezigen.
Volgend jaar wordt de locatie recreatieoord Mijnden Loosdrecht. Er zijn blokhutten met zeer beperkte
slaapmogelijkheden. Maar daarnaast is ook een camping en een zeer goed meewerkende campingbaas.
Acties
 Tot nu toe € 1.800 opbrengst verkopen
 Charity Award NRC. Loopt niet zo hard als we zouden hopen. Maar we staan wel weer in de
belangstelling.
 Markt Blokker 30 augustus. Lange dag. Effectiever zijn avond braderieën, kosten minder tijd en leveren
evenveel op. Het gaat niet alleen om geld maar ook om contacten.
 Presentatie wereldwinkel in november, met daarna verkoop.
 Aanvraag bij stichting-Jong (marktbezoeker Groet). Hiervan komt 29 september een bericht over
sponsoring.
 De 9-Landendag 8 november 2014. Opbrengst dit keer voor Stichting Kalyani. Wat we zelf verkopen is
wel voor ons.
 KBO Blokker april 2015 (ouderenbond) presentatie.
 De zoon van een van onze vrijwilligers heeft na zijn dood een bedrag van € 1.500 nagelaten voor kinderen
in India en Nepal. De wens is dat er een altaartje komt, en er wordt van het resterende geld een kindje
gesponsord.
Bezoek aan Pokhara om o.a. in Holland House om te kijken hoe het gaat. Watertank is daar gebouwd, en de weg
is geëgaliseerd. Stroom moet er nog komen via Solar. Er is dus zeker wel beweging, en dat moet ook, want het
huurcontract van SS loopt af in december.
Verder staat op het programma: Naar Biratnagar voor gesprek met Rotary. En het uitvoeren van toezeggingen
vanuit NL sponsors. Bv. met geld van de wereldwinkel op stap met kinderen van Bal Mandir, naar de Zoo. En het
inkopen van spullen voor de AGE group, met gesponsord geld van Trajectum. Raphael Stichting Schoorl heeft
gesponsord voor Bal Mandir.
SGCP ontwikkelingen.
Chauffeur Bohj Bahadur is overleden, er is lokaal gecollecteerd voor de weduwe. Laten wij als Stichting € 200
aan haar doneren, wel informeel/persoonlijk overbrengen ivm. eventuele precedent werking. Ze onderhoudt ook
het huis voor de vrijwilligers.
Bimal verdient, vinden wij, wel een bonus. Bv. € 400, een maandsalaris. Hij heeft zoveel goed werk verricht. En
ook voor de bouw / begeleiding van het Holland House kunnen we zijn inzet voor de komende tijd nog gebruiken.
Professor (84) is ziek geweest na een herseninfarct (stroke). Hij lijkt weer op te krabbelen.
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Swarga. We hebben twee geadopteerde CP-kindjes, à € 90 pkpm. Het gevoel lijkt goed te zijn mbt. deze club,
dus hier gaan we voorlopig mee door.
Twee studenten (meiden) komen eind september naar Nepal, zij lopen ook met de Voetprints mee.
Marielle Brommet (via Cross Borders) gaat in januari 2015 voor drie maanden als ergotherapeut bij ons project
werken. Gonnie Rijpema wil zich ook in Nepal in gaan zetten..
Wvttk.
Idee: Madan en Samjhana van Souvenir Guesthouse naar NL halen. Iedereen die bij hem gelogeerd heeft te
vragen te sponsoren voor zijn reis/zakgeld. Hij zou bij Co en Corrie in huis kunnen logeren.
Soest, 14 december.
Na een lunch wordt de vergadering om 14.00 uur geopend. Hartelijk welkom door de voorzitter, met een
prachtig klein gebaar aan de bestuursleden ivm. ons 14 jarig bestaan. De nieuwsbrief is weer prachtig geworden,
ditmaal in een oplage van 1000 stuks.
Notulen vergadering 31 augustus 2014 te Soest. Deze worden vastgesteld en ondertekend door Ellen en Co.
Inhoudelijk nav. voorgaande notulen:
- Prof. Batuk heeft een hartaanval gehad Zijn gezondheid loopt helaas hard terug.
- Madan naar NL, vermoedelijk in mei 2015; actie loopt, formulieren zijn getekend, net als andere formaliteiten.
Omdat hij daar zoveel voor ons en andere Nederlanders doet.
Financiële situatie
€ 42.000 op de rekening. Voor de nabije toekomst zijn er de volgende financiële verplichtingen, geoormerkte
bedragen, en mogelijke reserveringen.

Renoveren sportveld (kunstgras) + overkapping
4.000

Districten, nu nog eenmaal, wordt afgebouwd.
9.000

Deuren tussen klaslokalen
550

Solar Holland House (Pokhara) houden we gereserveerd
5.000

Altaar
2.000

Biratnagar, toegezegd.
7.500

Diversen, o.a. onderhoudsfonds
3.000

Totaal
31.050
Enkele opmerkingen bij het bovenstaande:
- Steun aan districten zal worden afgebouwd. Dit zijn lopende kosten en dat doen we in principe niet. Ooit
begonnen omdat we genoeg geld hadden, en hen wilde helpen dit op te zetten. Nu dus voor de laatste
maal in 2015: € 9.000 en daarna niet meer.
- Deuren tussen twee lokalen, als ze er niet staan reserveren we € 550.
- Holland House Pokhara. Schiet niet zo erg op vwb. keuken en sanitair. Is wel al betaald, maar het bouwen
schiet niet op. Luni moet uit hun oude behuizing in december 2014.
'Voetprints voor Nepal', 2015 zondag 20 september in Loosdrecht. Dit jaar, 2014, wederom een mooie bijdrage
van de lopers, uiteindelijk naar ruim € 5.000 voor onze stichting.
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Acties:
- Markt Blokker 30 augustus. (dit was de laatste keer, levert te weinig op gezien de inspanning)
- Presentatie Wereldwinkel Bovenkarspel november 2014. (€ 100 + verkopen)
- KBO (Kath. Bond Ouderen) Blokker, april 2015. (presentatie)
- 9-Landendag te Enkhuizen, 8 november 2014. (Eigen spullen verkocht voor € 200)
- Zomermarkt Groet waar (afhankelijk van de spullen, weer nieuwe zaken verkocht kunnen worden.)
-Via de markt in Groet een aanvraag gedaan bij Stichting-Jong voor € 8.500. Ontvangen € 4.500!
- Nepalavond 6 februari 2015 SMPN (Heerenveen)
- 18 januari 2015 kerkezondag te Enkhuizen
- Eventueel Lappendag Enkhuizen juni 2015 (met gesponsorde kraam)
Nepal bezoek 23 september tot 23 oktober Zie het reisverslag elders op de website. Sanne was erbij en is
voorgesteld bij diverse projecten, zie haar verslag in de nieuwsbrief van december 2014.
- Dagje uit met Bal Mandir was zeer geslaagd,
- Inkopen van geld Trajectum voor AGE-group, computer aangeschaft, en in NL camera gekocht. Ook twee in NL
gekochte tweedehands laptops worden naar Nepal verscheept. (via NL connectie Sanne)
- Besteding geld van Raphael stichting.
- Swarga nieuws, bestuurlijke problemen. Alles nu in Swarga 2. Hun Guesthouse genereert eigen inkomsten. Wij
willen voorlopig wel betalen voor twee CP kinderen.
- Trainingspakken met schoollogo zijn geschonken aan weeshuis Gulfatar.
- Werkbezoek Sanne met Anita (vrouw van Bimal, directeur Kopila Nepa) naar schooltje voor kinderen van
ouders die werken in een steenfabriek. Ouders werken van vroeg tot laat. Op het schooltje worden de kinderen
geweldig opgevangen en begeleid.
Pulbhari Aawa, transithouse / tuinhuis. Deels bekostigd door Nepalese overheid. Maar nu staat het onafgemaakt
op het terrein. Er staat op het terrein van Holland Building nu dus een betonnen casco huis met dak, en een hoop
troep eromheen. Voor het afmaken is er nog € 35.000 nodig. Hiervoor is er nu reeds € 15.000 (uit Zwitserland)
€ 10.000 Bob en Francis, nu nog € 10.000 te gaan.
Vergadering gaat akkoord met nu € 5.000 betalen.
SGCP ontwikkelingen:
- Bonus voor Bimal van € 400 + oorkonde, is erg goed ontvangen.
- Professor Batuk is twee keer bezocht. Na hartaanval, nu Parkinson. Het gaat niet goed, en hij komt eigenlijk
z’n huis niet meer uit.
- Holland House (Pokhara) en Sathi Sansar, waarvan Bimal nu voorzitter is geworden. Contact met Luni van SS
mede mbt tot de wens om begeleiding door Mart & Elly, en Kiran inzake de voortgang ofwel gebrek daaraan.
Zoals bovengenoemd bij financiële zaken schiet het niet zo erg op. Waterleiding, toiletten. Het geld is er, maar
gebrek aan initiatief en communicatie.
Studenten en vrijwilligers, loopt nu weer goed. Er zijn nu twee meiden, en die zijn enthousiast. Nu twee nieuwe
studenten op de rol voor in het voorjaar. Ook twee mensen uit Heiloo hebben zich aangemeld voor
vrijwilligerswerk. Madan speelt hierbij overigens ook een duidelijke belangrijke rol.
Derde lustrum, gaan we iets doen? Zo ja, wat? Nieuwe folder maken met daarin gememoreerd dat we 15 jaar
bestaan.
Wvttk:
Volgende Nepal reis Co en Corrie, vertrek vermoedelijk eind september 2015.
Sanne: Groot bruikbaar en afgeschreven materiaal van het revalidatie centrum kan wellicht deels gebruikt
worden in Nepal. Sanne komt met een lijst zodat we selectief kunnen kiezen wat er bruikbaar is.
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Ad 2.
Activiteiten & Publiciteit 2014.
 Kerkezondag dag in de Zuiderkerk op 19 januari. Na de dienst een presentatie van diverse stichtingen.
We mochten onszelf profileren en Nepalese spullen verkopen. IJsmutsen, zilveren 'peacebirds' en
tassen. Opbrengst € 187,50,- Mooie start weer......


Edukans, Onderwijsdag voor PI op zaterdag 25 januari te Utrecht. Goed voor ons netwerk. Leuk
programma met diverse workshops.



Dinsdag 28 januari uitgenodigd door Stichting Studenten en Musaharproject Nepal te Heerenveen. Wij
waren er met onze stand en we hebben deelgenomen aan de Nepalese maaltijd. Afscheid genomen van
Jos Bus als studentencontroleur. Ook Gonnie Rijpkema kwam even langs. Zij was vrijwilligster bij onze
projecten voor drie maanden, en zij heeft daar een gouden tijd gehad. Toch ook weer wat verkocht: €
178,-. Ter plekke hebben we een gehandicapt meisje, Shanta Bhat, geadopteerd met S"HB"N zodat zij
kan studeren en een baan kan vinden.



Dinsdagavond 18 februari een lezing gegeven over onze projecten in zorgwoningen complex Herfstzon te
Enkhuizen. De opbrengst van deze avond was € 285,-.



Op as-woensdag, 5 maart, waren we in Groningen om op twee basisscholen iets te vertellen over Nepal.
De kinderen zullen gedurende de vasten periode geld sparen in hun zelfgemaakte vastendoosje voor een
keukentje bij de school (Holland House) in Bharat Pokhari.



Zaterdag 15 maart, 10-jarig bestaan van onze ''Voetprint voor Nepal'' partner. Dus wij naar Heenvliet
om een cheque van € 250,- te overhandigen voor hun Ambitie, Geestdrift & Daadkracht.



Helaas konden we niet bij het 15-jarig jubileumfeest zijn van Veldwerk. Wij hebben ze wel een cheque
kunnen geven van € 250,- voor hun Denken?, Doen & Doorzetten.



S"HB"N vergadering te Waddinxveen op 18 maart met kascontrole. Goedgekeurd!



Eind maart komt er een uitgebreide modekrant uit van Dirk de Wit Mode te Bovenkarspel met een
prachtig stuk promotie erin voor S"HB"N. Goed bezig...



Benefietmiddag, georganiseerd door de Irish Pub, The Dubliner op 6 april. Veel promotie en mooie
prijsjes van de plaatselijke middenstand voor het rad van avontuur en gratis optreden van diverse
muzikanten. De belangstelling laat het echter wat afweten, helaas. Uiteindelijk toch een mooi
eindbedrag van € 665,- gescoord. Niet gek voor een zondagmiddag.



Op Witte donderdag zijn we weer naar Groningen gereden, naar de St. Antoniusschool te Musselkanaal
en de H. Hartschool te Mussel om de vastendoosjes in ontvangst te mogen nemen. Wat 'n muntjes zeg!
Opbrengst maar liefst € 1.350,-. Mooie actie.



Op 13 april is de zoon van één van onze vrijwilligers overleden, op zeer jonge leeftijd. In de advertentie
stond: 'Liever geen bloemen, maar een gift voor de gehandicapte kinderen uit Nepal en India'. Wij
hebben € 1.500 ontvangen en samen met zijn ouders hebben we voor dat bedrag een bestemming
gezocht en gevonden.



Op een zaterdag in de maand mei hebben we een bezoek gebracht aan de bewoners van Trajectum, te
Zutphen. Elsz de Roos, onze vriendin, is daar geestelijk verzorgster. Tijdens elke kerkdienst werd geld
ingezameld voor S"HB"N en dat werd in een grote glazen pot gedaan. Wij mochten deze pot met de
mooie inhoud van € 605,98 mee naar huis nemen. Het bedrag is besteed aan de AGE groep voor een
nieuwe computer voor de kinderen, een digitale camera en een laptop.....
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Zaterdag 31 mei was voor de 41ste keer de jaarlijkse sponsorloop 40MM te Venhuizen. Wij hebben weer
9 km gelopen. Dat wandelen gebeurt ook wereldwijd. (www.40MM.nl) Het levert elk jaar weer een mooi
bedrag op voor heel veel stichtingen en initiatieven. In december kregen we € 550,- op de rekening
bijgeschreven. Bedankt 40MM!



Eten voor het goede doel. Dat stond in de krant in den Haag. Restaurant Buddha geeft 10% van zijn
netto inkomsten aan het goede doel, en dat zijn wij dit jaar. Wij zijn er geweest en hebben gesmuld van
een heerlijke Nepalese maaltijd. Nu nog even wachten op het resultaat.



Jana, een meisje van 13 uit Enkhuizen, heeft vijf prachtige schilderijtjes gemaakt voor de slaapruimte
van de gehandicapte kinderen van DidiDai van het Bal Mandir weeshuis. Wij hebben ze meegenomen en
ze waren ontzettend blij met deze kleurrijke aanwinst.



Ook onze kleindochter Elise had een actie. Ze heeft een doosje gemaakt en daar wat spulletjes
ingedaan. Ze vroeg ons om dat aan een heel arm kindje te geven. En dat is gelukt, want onze vriend
Pradip heeft het doosje meegenomen naar zijn dorp en het daar afgegeven. Allebei trots en blij. Ook
Tessa Fens uit Enkhuizen heeft twee doosjes meegegeven en ook die zijn goed terecht gekomen.
Daarnaast had zij nog ca. 200 loombandjes voor de kinderen, en die hebben we ter plekke uitgedeeld.
Elise kreeg een bedankkaartje uit Nepal in het Nepalees, en dat heeft ze mee naar school genomen. Nu
gaat de hele klas doosjes maken....En door haar enthousiaste verhalen is de moeder van een van haar
klasgenootjes spontaan donateur geworden. Als dat geen ambassadeur is spé is...



In het Kerkvenster van de Protestante kerk te Eefde stond vermeld dat de collectie van 3 augustus zal
zijn voor Stichting Holland Building Nepal. Heel mooi dat er overal wordt meegeleefd.



'Voetprints voor Nepal' vergadering, voor de laatste keer in Noordwijk (13 juli). De laatste
voorbereidingen getroffen en gezocht naar een nieuwe passende locatie voor het komende jaar.



Verregende markt in Groet op 21 juli. Toch nog een opbrengst van € 182,50.



Meegedaan aan de NRC Charity Award 2014 in de categorie 'Hulpverlening'. We eindigden op de 11e
plaats. Toch niet slecht en weer wat publiciteit.



Op 11 en 18 augustus weer op de toeristenmarkt te Groet gestaan. Gezamenlijke opbrengst bedroeg €
835,-, plus een verzoek om een aanvraag in te dienen bij Stichting-Jong. En dat heeft ons geen
windeieren gelegd....We kregen een donatie van € 4.465,-! Waar de markt al niet goed voor is.



En tenslotte nog de Jaarmarkt te Blokker. Een hele drukke markt maar geen business, dus daar gaan we
niet meer staan. Opbrengst € 296.



Op 21 september was de laatste 'Voetprints voor Nepal' sponsortocht te Noordwijk. Alweer een heel
groot succes. We gingen voor een keukentje bij het Holland House, en dat is gelukt. Opbrengst van deze
fantastische dag was € 5.000. Tot ziens op 20 september 2015 bij Mijnden te Loosdrecht.



Voor de 1e keer de vergadering van S'HB'N te Soest op 31 augustus. Mooie centrale plaats. Iedereen
neemt wat mee, zodat we genoeg te eten en te drinken hebben onder het vergaderen. Natuurlijk een
nieuw boardfoto gemaakt.



Reis naar Nepal van 23 september tot 23 oktober. Zie hiervoor het reisverslag. Was zeer enerverend!



Vlak na de Nepalreis present op de Wereldcultuurdag te Hoogkarspel als gast van Drechterland
Mondiaal. We hadden weer voldoende nieuwe Nepalese spullen mee om te verkopen. Opbrengst € 160 en
alle beetjes helpen, nietwaar?



Op zaterdag 9 november stonden we op de zg 9-Landendag in het wijkcentrum ´de Bonte Veer`te
Enkhuizen. Een multiculturele happening. De opbrengst van deze dag ging naar een project in Sri Lanka.
De opbrengst van € 205 van de verkopen was echter voor S'HB'N.
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We mochten een presentatie houden voor de vrijwilligers van de Wereldwinkel te Bovenkarspel. Beelden



laten zien en ons reisverhaal verteld van de afgelopen keer. Heel gezellig en goede belangstelling.
Presentatie, verkopen en donatie € 297.
Tenslotte onze vergadering te Soest op zondag 13 december.



Terugkijkend kunnen we zeggen dat er weer heel veel gepresteerd en gerealiseerd is.

Blijf niet stilstaan bij het verleden,
droom niet van de toekomst,
maar concentreer je geest op het huidige moment.
Boeddha

Financieel verslag 2014
Eindsaldi 31-12-2014:

mutatie in €

Bankrekeningnummer
rekening courant

82.54.92.963
82.54.92.904

11667
50

Spaarrekening
ING

81.23.09.707
519.80.99

32884
104

Totaal

44705

Beginsaldi 01-01-2014:
Bankrekeningnummer
rekening courant

82.54.92.963
82.54.92.904

15403
50

Spaarrekening
ING

81.23.09.707
519.80.99

39412
188

Totaal

55052

Mutatie:
Specificatie:
40MM
Dubliner benefiet

-10347
ontvangsten:
550
600

Visser tbv projectaltaar
Diaconie Enkhuizen

1850
2000

Lijfrentestortingen
Vastenactie

2730
1162

Netto opbrengst verkopen
Rente

1061
428

uitgaven:

S”HB”N
Stichting “Holland Building” Nepal

Cerebral

Vaste maandelijkse donaties

1408

Netto opbrengst 'Voetprints voor Nepal'
Nobel House tbv Solar HH

4702
3000

Voetprints J. de Lange tbv Solar
Overige donaties & giften

300
7320

Totaal ontvangsten

Palsy

27110

Fondswerving
Nieuwsbrieven, portie, promotiemateriaal

1805

Totaal fondswerving

1805

Administratie & Beheer
Administratiekosten/computer

451

Bankkosten
ICPS contributie/Geef Gratis

266
91

Webmaster (incl.software nw website)
Representatie- en ov. kosten

469
1618

Totaal Administratie & Beheer

2895

Projecthulp
AGE Group (huur & computer/camera)
World CP day /St-Jong

520
1460

1675
1460

Bal Mandir laptop
Driving ramp Dhakaphel

279
372

Cargo Mundo
Madan & Samjhana

260
500

1620

Laptop 2x
Karuna Deep Keuken HH

160
5447

IT onderhoud
Projecthulp AGE, BM, SGCP, Suvadra

1556
2240

Nepalreis 2014
Perspective 3000/Rashmi

2444
200

Donatie S.Pieroen/ontv 2013/doorbetaald SGCP
Shrijana, ticket Israel cursus
Districthulp Maha Mata 2013 (3e en 4e kw)
Districthulp Maha Mata 2014 (1e, 2e, 3e kw)

1500
1000
1825
4656

Districthulp SHBN/Procura (3e en 4e kw 2013)
Districthulp SHBN 2014 (1e, 2e 3e kw)
2e, 3e kw SHBN/ontv. van Procura & St-Jong
Family support, incl. SSP kind
Swarga, 2 sponsor cp/kinderen
Sponsorstudenten SSP

2444
200

3679
4656
4458
8284

4704
250

269
2126
450

Tapijt SEP
Vision boards 3x

875
284

Onderhoudsfonds (2014)

173

S”HB”N
Stichting “Holland Building” Nepal

Cerebral

Water- en Hygiëneproject Impulsis
Totaal projecthulp
Totaal Generaal

Palsy

6091
17679

50437

44789

55136

Mutatie

-10347

verschil

0










Extra comptabel:
Waarde van de voorraad per 31 december 2014 ca. € 1.500
Betalingsverplichtingen en toezeggingen in 2015:
Renoveren sportveld (kunstgras) + overkapping
4.000
Districten, nu nog eenmaal, wordt afgebouwd.
9.000
Deuren tussen twee lokalen
550
Solar Holland House (Pokhara) houden we gereserveerd 5.000
Altaar in Dhapakhel
2.000
Biratnagar, toegezegd.
7.500
Diversen, o.a. onderhoudsfonds
3.000
Totaal begrote verplichtingen
31.050

Ad. 4
Voortgang en toekomst.
Een bestuurslid heeft ons verlaten en een nieuw bestuurslid heeft ons team gelukkig weer versterkt.
Sanne Leerling, enthousiast fysiotherapeute, en al een paar keer in Nepal geweest en bij de SGCP gewerkt als
vrijwilligster heeft er zin in om samen met de 'zittenblijvers' de schouders er weer onder te zetten.
Onze belangrijkste opdracht is om het Nepalese probleem hier zichtbaar te maken en geld in te zamelen en dat
zo weloverwogen als mogelijk is daar ter plekke te besteden voor het welzijn van de zwakkeren in die
samenleving. Er is nog veel te doen, dus we zetten gewoon een volgende stap......

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:
website SGCP:

www.shbn.nl
www.cpnepal.org

IBAN: NL 11 ABNA 082 54 92 963
Kamer van Koophandel: 37093481 (11/12/00)
ANBI geregistreerd.

