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Jaarverslag 2019
S"HB"N bestaat dit jaar 19 jaren, dus bijna 20! 2020 moet een feestjaar worden hoor.
Maar eerst nog even terug naar 2019. Er is weer ontzettend veel gebeurd. Er is iets meer uitgegeven dan we
ontvangen hebben.
Ontvangen: € 27.330 Uitgegeven: € 27.915, dus we zijn er € 1.387 op achteruitgegaan. Maar we weten zeker dat
het geld goed besteed is aan diverse nuttige zaken. U heeft daarover in de laatste nieuwbrief kunnen lezen en
ook het financieel verslag dat in dit jaarverslag is opgenomen zal helderheid geven daaromtrent.
We hebben tijdens de festiviteiten van de FufuFufadag beloofd om een overkapping te financieren voor de
zandbak. Dat zal een soort carrousel worden dat kan draaien en waaraan attributen opgehangen kunnen worde.
Ons cadeautje dus voor de kinderen.
Wat we gemist hebben was de speelgoedactie door de kinderen van het kinderkoor Sunshine. Wij waren in Nepal
op dat moment. Onder het motto “Delen maakt het leven leuker’’ hebben de kinderen hun eigen speelgoed
beschikbaar gesteld voor de kinderen in Nepal. Wij vonden dat een geweldige mooi initiatief en in april, als wij
het ons bestuur naar Nepal gaan, dan zullen wij het meenemen en uitdelen.
Ook tijdens ons verblijf aldaar hebben we de banden met Niche aangehaald. Niche is een Nepalees initiatief van
10 enthousiaste jonge mensen die zorg willen bieden aan de minder bedeelden. Als er ergens in Nepal iets
vervelends gebeurt, dan willen zij inspringen en helpen met woord en daad. Als voorbeeld kunnen we een aantal
noemen die zij met name voor ons, of namens S”HB”N op een voortreffelijke wijze hebben opgelost. Het huisje
voor Sabita dat ze vlak na de aardbevingen hebben gebouwd, de operatie van Sunita, en onlangs kregen wij een
verzoek om een beenprothese te laten aanmeten voor Sita BK, een vrouw van 28 jaar die bij een busongeluk haar
been ter plaatste moest laten amputeren. Niche begeleidt dat project voor ons.
Niche staat voor: Nepalese Initiation for Children’s Health and Education, maar zij bekommeren zich ook om de
wat oudere mens.
Dus we bereiden ons weer voor en zijn aan het sparen voor onze reis naar Nepal met het hele bestuur in de
maand april 2020. Twee bestuursleden hebben alle ontwikkelingen die de afgelopen 20 jaren in gang zijn gezet
door S”HB”N in Nepal nog niet zelf met eigen ogen mogen aanschouwen. Dat worden mooie ontmoetingen…..
We zullen in 2020 doorgaan met het opzetten van Care Centra in alle delen van Nepal en ondertussen willen we
zorgen dat al wat er staat aan gebouwen ook mooi blijft.
De markten gaan we afbouwen, maar er is nog genoeg voorraad om in de zomer weer een paar maandagen een
kraam te bemannen op de toeristenmarkt in Groet.
Dit verslag is ingedeeld in de volgende rubrieken:
1. Bestuur en vergaderingen
2. Activiteiten en Publiciteit (zie hiervoor de button Activiteiten op de website)
3. Financiën
4. Voortgang en toekomst
Ad. 1. Bestuur en vergaderingen.
In het verslagjaar is het bestuur driemaal bijeen geweest, en er is tussentijds regelmatig overleg geweest door
middel van telefoon en e-mail contact. Vier bestuursleden zijn in 2019 in Nepal geweest en hebben de projecten
bezocht. Volgend jaar, in 2020 gaan alle bestuursleden om o.a. het 20-jarig jubileum daar te vieren.
Zaken uit de notulen:
Enkhuizen, 10 maart.
• Corrie is herstellende van haar heupoperatie, maar kan gelukkig deelnemen aan de vergadering.
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Notulen vergadering 30 sept 2018 worden onder dankzegging goedgekeurd en ondertekend.
De financiële situatie is nog altijd gezond. Zie ook het financieel jaarverslag.
Met name december 2018 was een goede maand voor wat betreft onze inkomsten.
1 Januari 2019 staat er € 23.000 op de rekening. Hiervan is € 10.000 gereserveerd. In het afgelopen
jaar is voor € 32.000 geworven.
Kascontrole uitgevoerd door Jeroen en Sanne. Daarmee wordt het financiële jaarverslag 2018 officieel
goedgekeurd.
Jaarverslag 2018 is compleet en duidelijk; dit kan gepubliceerd worden op de website.
Voetprints 2018: De bijdrage aan de auto van Maitri Griha is gedaan. Het verhaal van Mountain People
blijft vaag. Uttam is uit het bestuur. Het geld (€ 4.000) staat nog gereserveerd. Jeroen probeert tijdens zijn bezoek aan Nepal meer duidelijkheid te krijgen. Wordt vervolgd.
Voetprints 2019 (zondag 14 april): Wederom in Amersfoort, al lopen de routes iets anders. Het doel is
dit keer voor snacks en lunch voor de SGCP kinderen.
Ambulance HEAL, € 10.000 van AFAS. Dit is een administratieve martelgang maar het is gelukt. (14 januari 2020 geleverd. Pff).
NFN (Nederland Federatie Nepal). Het lidmaatschap loont, het netwerk breidt zich uit.
De cyclamen actie van de Kiwani’s is afgerond. Opbrengst € 2.000. Van Stichting Jong ook een bedrag
van € 5.000 ontvangen voor de lunchkosten van de kinderen in Dhapalkhel.
Liliane Fonds is dit jaar voor het laatst in Nepal. Dus ook voor de SGCP. Zij wisten dat al een tijdje. Er is
inmiddels een minimum looneis van de overheid ingesteld. Over SGCP: Water verbruik is fors, althans, de
regen opbrengst van de 3 tanks is onvoldoende.
Sunita is via Stichting Niche (Nepalese Initiation for Children’s Health and Education, van Pradip)
gesponsord. Bij deze stichting worden de armsten uit de samenleving geholpen. Niche is een goede partner voor ons.
Nepalreis Sanne, Jeroen, Corrie & Co. Nogmaals bij Bimal nagaan waarom het nou zo moeilijk is om met
facturen te komen. Projecten bezoeken, bv. SERC.
Sanne gaat naar Nepal van 24 maart-7 april. Jeroen van 17 - 27 april.
Co & Corrie gaan 18 november, voor 4 weken. Zij zullen t.z.t. veel projecten bezoeken. (zie zakelijk reisverslag)
Jubilea in 2020: 20 Jaar S’’HB’’N en tien jaar “Voetprints voor Nepal”.

Waddinxveen, 6 juli.
• Notulen vergadering 10 maart 2019 worden onder dankzegging goedgekeurd en ondertekend, door Ellen
en Co. (secretaris en voorzitter)
• Financiële situatie is blijvend gezond. Ongeveer € 25.000 op de rekening, waaronder nog twee gereserveerde bedragen. € 5.000 voor projecten HEAL (ambulance) en € 4.000 Mountain People. Voetprints
heeft ons veel geld opgeleverd.
• Er is een verzoek ingediend voor een nieuwe auto voor de SGCP: Bij o.a. Stichting K.O.O.K te Alkmaar;
Stichting Bisschop Bekkers, Stichting “Boeken Steunen Mensen”, en “Benevolenta”. Afwachten dus.
• Eline (van Cross Borders): Een welgestelde oud-tante wil goede doelen sponsoren, en heeft projecten op
het oog: Cross Borders en S’’HB’’N; Afwachten.
• Verslag Sanne: Heeft een geweldige trip gehad, met z’n vieren. Mooie reis naar Pokhara, onderweg heeft
Sanne een connectie bezocht. Een waar in de middle of nowhere vrijwilligerswerk kan worden gedaan.
Terug in Kathmandu heeft zij Pradip ontmoet. Ook bij Bimal SGCP geweest. Er staat nu wel teveel aan
medische hulpmiddelen opgeslagen, dat niet gebruikt wordt. Dat zou bij andere care centers kunnen
worden ingezet. Watergebruik is hoog volgens Bimal. Sanne kijkt met tevredenheid terug.
• Verslag Jeroen: Hij is 10 dagen in Nepal geweest, samen met zoon Joep: Die wees hem op “nieuwe” dingen in Nepal.
Verhelderend dus, en Joep vond het geweldig. Samen met andere zoon gaan ze sieraden / ringen
ontwerpen, in samenwerking met Dambar.
Bij Bimal thuis was men toevallig net in de rouw, omdat z’n moeder juist was overleden.
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Jeroen brengt het factureren en de vastlegging daarvan nogmaals bij Bimal onder de aandacht, want dat
blijft een moeilijk zaak.
Wij hebben “bewijs” nodig in de vorm van geldige kwitanties voor onze sponsors, en zij lijken de
noodzaak daarvan moeizaam te begrijpen.
Feestelijke opening Dadikot: Jeroen & Joep waren erbij en ook Sujan van SGCP was present.
Foto’s gemaakt voor restaurant ‘De Markerwaard’’ die de keuken heeft gesponsord.
Pradip: Heeft kleding in ontvangst genomen. Tashi en ambulance: afwachten. Sunita gemist. In Pokhara
weer een eerder contact opgedaan.
Acties: 40MM, Co en Corrie zaten op een stempelpost. Opbrengst wordt in november bekend gemaakt.
Lappendag heeft kleine € 600 opgeleverd. Markten gaan we afbouwen, nog een paar keer in Groet. Co en
Corrie hebben een lezing gegeven bij Stichting de Mantel. Dit heeft een klein financieel bedrag opgeleverd.
Sunita is voor de tweede keer geopereerd aan gezicht/gezwel. Hierna nog een oogoperatie.
SERC is een goed project en de samenwerking met SGCP loopt beter. Krishna gaat nu naar school. Ander
voormalig kind (Om) van SGCP zit nu ook bij SERC.
AGE-groep heeft een (te) ambitieus plan. Voorlopig zijn wij terughoudend. Er is teveel onduidelijk. Als
het concreter wordt, kunnen we een kleine sponsoring overwegen.
Uitnodiging AFAS-avond 26 sept. Voor contacten en te horen hoe het met de ambulance staat.
Voetprints 2020. 10e en laatste keer. Zondag 17 mei 2020. Stichting Voetprints voor Nepal wordt na die
keer, dus najaar 2020, opgeheven. Deze laatste keer wordt een feestelijke uitsmijter. Welk goede doel
willen we hieraan koppelen? Volgende vergadering moet hier een besluit over komen.
Voetprints 2018 geld Mountain People. Voorstel van her besteding: Voor het nieuwe busje van SGCP (zie
ook punt 3)
Daarnaast is er € 1.500 via de nieuwsbrief gekomen. Dus in totaal is er voor busje SGCP nu € 5.500
euro: € 4.000 + € 1.500 ter beschikking voor het nieuwe busje. Nog niet helemaal genoeg, maar wel een
eind in de richting.
Bimal mailt over meerdere financiële verzoekjes: Een nieuw busje, maar ook een verzoek voor een overkapping. Zodat de kinderen droog in- en uit kunnen stappen. Ze denken aan € 1.200 in totaal. Onze houding: Stuur eerst een offerte. We zijn bereid om hieraan bij te dragen.
Bimal vraagt ook een bijdrage voor CP-day. En voor een Go-Green festival day. Zoals altijd sponsoren we
voor € 500. Het is een goede dag om CP onder de aandacht te brengen.
S’’HB’’N bestaat 20 jaar in 2020. Wat gaan we doen? In april 2020 met het hele bestuur naar Nepal. De
eerstvolgende vergadering hakken we hierover een knoop door.
Reis Co en Corrie: gaan projecten bezoeken en banden aanhalen. Wim Brandsma, fysiotherapeut, is een
kennis van Thea Scholten. Hij werkt als fysiotherapeut in Pokhara. Komt volgende week in Enkhuizen,
samen met een Nepalese kinderarts en haar man, een plastisch chirurg. In Pokhara is de naam SGCP relatief onbekend.
Collega van Sanne van Roessingh wil graag in het najaar naar SGCP project in Nepal. Hij kan wellicht met
Bimal in contact gebracht worden.
Sanne heeft contacten gemaakt met de “Vliegende meubelmakers”, en deze hebben al contact met SERC
in Nepal. Vrijwilliger Marco, relatie van Sanne, gaat ook naar Nepal.

Enkhuizen, 10 november.
• Opening. Sanne krijgt het woord en deelt mee dat ze haar rol als bestuurslid in de loop van 2020 wil
gaan beëindigen.
• Notulen van 14 juli jl. worden onder dankzegging goedgekeurd. Getekend door Co en Ellen.
• Financiële situatie: Huidig saldo € 10.000. Opbrengsten op korte termijn:
Stichting K.O.O.K. € 5.000; Benevolenta € 1.500 euro; 40-MM € 725.
Op korte termijn zijn er weinig toekomstige betalingsverplichtingen.
• Nieuwe bus SGCP. Dit is mede dankzij Ketaaketighar in een stroomversnelling gekomen met een geweldig
eindresultaat.
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Ambulance is besteld, en is er hopelijk in december 2019. Levertijd was 10 tot 12 weken. AFAS reclame
moet op de buitenkant komen. (afgeleverd: 14 januari 2020)
Voetprints voor Nepal 17 mei 2020: mogelijk sponsor-doel: Nieuw Day Care centrum van SGCP in
Chitwan: Daarvoor keuken en toilet faciliteiten, geraamde kosten ca. € 4/5.000.
Het wordt extra feestelijk want het zal de allerlaatste keer zijn.
We willen voorstellen de Stichting Voetprints als merknaam te behouden, ook als de andere stichtingen
(Maha Mata en Veldwerk) eruit stappen.
NFN congres: Nuttig om aan schaalvergroting te denken, zelfs met Duitsland en België erbij. Het is
goed om in contact te zijn en te blijven met andere goede doelen die actief zijn in Nepal.
Sunshine kerkkoor. Speelgoedactie voor kinderen in Nepal.
Bestuursreis naar Nepal april/mei 2020. Co, Corrie, Jeroen, Ellen.
Martijn twijfelt nog of hij mee zal gaan.
€ 4.000 oorspronkelijk bedoeld voor stichting Mountain People. Dit wordt besteedt aan twee maal een
afdak. Eén voor in- en uit stappen en een extra bij de keuken bij SGCP.
Nepalreis november a.s. Co en Corrie; er staan de volgende punten op de agenda:
1. Cadeau voor de kinderen: draaibaar carrousel boven de zandbak (Tip van Bimal).
2. Bezoek Pokhara, Wim Brandsma en twee artsen. Nieuw CP-centrum?
3. Contact met Ruud Bekkers over CP-kind?
4. Fufu-fufa-dag
5. World Disabled day op 3 december met Bombo Clowns
6. Bezoek SERC (rapportages van Krishna)
7. Verder worden natuurlijk de contacten aangehaald. Nederlandse contacten van Sanne zijn er ook
rond deze periode.
Deelnemersaantal 40MM loopt iets terug, alsnog € 725; (zie financiële situatie.) Markten hebben dit
jaar ca. € 3.000 opgeleverd, Eline (Cross-borders) komt waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar
met een financiële nalatenschap in de vorm van een legaat.
Hoe is het met Sunita in overstroomd dorp? Ze is inmiddels 2 keer geopereerd. Voor Pradip is het lastig
om zijn stichting in leven te houden.
Verzoeken aan Bisschop Bekkers en Boeken Steunen Mensen zijn afgewezen.
Verzoek Benevolenta is ingewilligd, (zie financiën.)
S”HB”N 20 jaar in 2020. Wat gaan we doen? Ideeën die er zijn: cadeautje voor de kinderen. Een boekenlegger voor de sponsors. Ook wel leuk om iets aan andere day-care kinderen (dus buiten Dakhapel) te
doen. Donatie Nrp 2.000 aan alle staf-medewerkers. Er zijn connecties van Co die volgend jaar mee willen op Nepalreis.
Om het hier te vieren: Receptie om ons 20-jarig bestaan te vieren. Leuke locatie zoeken en even nadenken over de catering. Evt. in de zaal van de kerk of bij de Markerwaard.
o Datum prikken: Ergens in september/oktober 2020 in Enkhuizen.
Stichting Veldwerk bestaat in november 2019 20 jaar. Receptie op 23 november in Heiloo. We sturen
hem (Rene Veldt) een leuk bericht, en we proosten op hem (Veldwerk) als we in Nepal zijn.

Ad. 2. Activiteiten en publiciteit
Onder de button ‘’Activiteiten’’ op de website
Ad. 3. Financien
Financieel verslag 2019
Eindsaldi 31-12-2019:

Mutatie in €

Bankrekeningnummer

82.54.92.963

21.716

Rekening courant

82.54.92.904

50

ING

519.80.99

90

Totaal

21.856
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Beginsaldi 01-01-2019:
Bankrekeningnummer

82.54.92.963

22.924

Rekening courant

82.54.92.904

50

ING

519.80.99

269

Totaal

23.243

Mutatie:

-1.387

Specificatie:

Ontvangsten:

Uitgaven:

Benevolenta (tbv busje)

1.500

Diaconie Medemblik

1.149

Giesen-van Hees

1.500

de Markerwaard

1.335

Masselink

1.000

40MM, jaarlijkse donatie

725

Lijfrentestortingen

2.278

Vaste maandelijkse donaties

2.207

Overige donaties & giften

7.103

Netto opbrengst verkopen

2.754

Netto opbrengst 'Voetprints voor Nepal'

5.779

0

27.330

802

Totaal ontvangsten
totaal ontvangsten

600
202

26.528

Nieuwsbrieven, portie, promotiemateriaal

1.806

Totaal fondswerving

1.806

Administratie & Beheer
Administratiekosten/computer

379

Bankkosten

440

Reis- en verblijfkosten/vergaderkosten

105

Contributie/Geef Gratis/NFN/ICFON

585

Webmaster (incl. software nw website)

285

Representatie- en ov. kosten

418

Totaal Administratie & Beheer

2.212

Projecthulp
Pensioen SGCP (stg. Nepal/S"HB"N)

1.000

2.000

124

1.090

Nepalreis 2019 (4*)

2.635

2.635

Nepalreis 2020 (8*)

5.588

5.588

500

1.000

Scholte

1.000

1.000

Kiwanis cyclamen (betaald in 2018)

2.000

500

Jubileum/bestuurskosten

Dolf Day 2020

SERC
SGCP snack + lunch (Stg. Jong/Voetprints)

1.700
5.000

10.000

2 x overkapping SGCP

3.730

Overheadkosten SGCP

1.360

Family support

1.314

Palsy
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Maha Mata 4 kwartalen
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8.766

Sponsorstudenten 3xSSP + Mekh SGCP

1.475

Projecthulp, diverse projecten

5.215

IT maintenance / stabeliser

2.137

Schoolbusje (Keetaketikhar/K.O.O.K.)

20.000

20.000

HEAL ambulance

10.000

10.000

World CP dag

1.000

Totaal projecthulp

56.613

80.510

totaal uitgaven

27.915

Totaal Generaal

83.943

85.330

Mutatie

-1.387

Verschil

0
Betalingsverplichtingen en toezeggingen in 2020:
Zandbak carrousel
Nrp 65.000
Gordijnen VTU gebouw
Nrp 90.000

Ad. 4. Voortgang en toekomst.
Het plan is om in 2020 nog een aantal Care Centra te laten openen. S”HB”N wil proberen om daar de nodige middelen voor te genereren. Een mooie uitdaging dus. Intussen blijft Brasserie de Markerwaard in
Enkhuizen tapwater aanbieden voor € 1,50 per karaf en ook dat geld zal worden besteed aan Care Centra. Verder willen we proberen om aan alle hulpvragen zoveel mogelijk tegemoet te komen, maar eerst
dient Niche voor een oplossing te zoeken om de prothese voor de geamputeerde vrouw te vinden.
Natuurlijk blijven wij ook onze studenten via SMP steunen en ook Krishna en twee nieuwe studenten via
SERC.

holland building nepal

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 / 06-20143331, e-mail: c.reijnders@hetnet.nl.
website :

www.shbn.nl

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

website SGCP: www.cpnepal.org

