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Voorwoord van de voorzitter
Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Hart4onderwijsNepal. Een
succesvol jaar voor de kinderen in Nepal waar we in november 100 scholarships
konden aanbieden samen met 95 fleece-pakken en 2 computers. Een prachtig
resultaat dankzij jullie, de sponsors.
In januari kwam het bestuur voor de 1e keer bijeen. De weken/maanden daarna
werd hard gewerkt aan het stichtingsplan waarin het doel en de visie zijn
omschreven. De stichting krijgt de naam Hart4onderwijsNepal en wordt in mei
officieel opgericht bij de notaris. In een beleidsplan beschrijft het bestuur de
plannen voor de komende jaren. Doel is om per jaar 70 scholarships naar Nepal
te kunnen doneren. De stichting wordt ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, een bankrekening wordt geopend en de stichting krijgt de ANBI
status. Ook op social media wordt de stichting actief door een Facebook pagina
voor de donateurs en eigen website (www.hart4onderwijsnepal.nl). Ook
verschijnen er nieuwsbrieven zodat de donateurs op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen.
En dan begint het belangrijkste; het werven van sponsorgeld om uiteindelijk ons
doel te kunnen realiseren. We benaderen onze vriendenkringen en collega’s,
geven presentaties bij bedrijven en de verzendlijsten van WhatsApp en de email worden gebruikt om de stichting ruim bekend te maken. Met resultaat want
we halen meer dan genoeg geld binnen voor onze doelstelling. En niet alleen geld,
er zijn ook sponsors die in natura de stichting helpen. Geweldig.
Het jaar wordt afgesloten met een succesvolle ABC-reis. Een reis naar Nepal
met 3 sponsoren die de scholarships ter plaatse aan de kinderen overhandigen.
Zie de website of de Facebook pagina voor de foto’s. Nogmaals, een prachtig
resultaat.
De ideeën en plannen voor 2018 zijn klaar. Natuurlijk zal het bestuur ook in 2018
er hard aan moeten trekken om de ideeën en plannen te verwezenlijken. Maar
met uw steun gaat dat lukken.
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1.

Verslag van het bestuur

1.1
Oprichting stichting H4oN
Een aantal vrijwilligers heeft zich meerdere jaren ingespannen voor donaties
voor onderwijs in Nepal. Om dit consistent en professioneler uit te kunnen
voeren is bij hen het idee ontstaan om een stichting op te richten. Hiertoe zijn
kandidaten gezocht om deel te nemen in het bestuur. Voor de oprichting van de
stichting Hart4onderwijsNepal (H4oN) is vervolgens een beleidsplan en een
begroting gemaakt en zijn statuten opgesteld.
Met het vastleggen van de statuten in een akte bij de notaris en inschrijving bij
de kamer van koophandel (nummer 68730349) was de stichting H4oN per 9 mei
2017 een feit. Hierna is de ANBI-status aangevraagd welke in augustus 2017 is
verleend door de Belastingdienst. Voor de publiciteit is een website gecreëerd
en een Facebookpagina aangemaakt. Nieuwsbrieven aangemaakt en gepubliceerd.
Door deze acties is een stevige basis gelegd voor het realiseren van de doelen
van de stichting H4oN.

De visie en doelstelling, vast gelegd in het beleidsplan, zijn:
• Door middel van fondsverwerving een bijdrage te kunnen leveren aan de

verbetering van het onderwijs in Nepal en het terugdringen van
schooluitval aldaar.
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voor het effectief besteden van donaties is het van wezenlijk belang dat de
stichting H4oN een relatie bestendigt met een partner in Nepal. Dit omdat
plaatselijke kennis onontbeerlijk is voor behoeftebepaling van donatie-doelen en
het realiseren hiervan in Nepal. Hiertoe is met de Nepalese organisatie
(organization Himalayan Climate Initiative) een Memorandum of Understanding in
juni 2017 overeengekomen.
Wat ook van belang is dat de stichting zicht houdt op hoe de donaties in Nepal
worden uitgezet. Jaarlijks zal daarom een bestuursvertegenwoordiging ter
plekke aanwezig zijn bij het uitreiken van scholarships e.d.
Voor donateurs biedt de stichting de mogelijkheid om zelf scholarships uit
reiken in bergdorpjes in Nepal. En zo nodig bemiddelt de stichting bij het zoeken
naar plaatselijke gidsen voor een aansluitende trip in Nepal.
Hiertoe wordt samengewerkt met onze gids uit Nepal (Sancha Ram Tamang).
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1.2

Activiteiten

Fondsverwerving
De doelstelling voor het jaar 2017 was geformuleerd op het binnenhalen van
sponsorgelden voor 70 scholarships à € 70/stuk.
De stichting H4oN heeft vrienden, collega's en familie, onder andere via website
en Facebook mensen aangemoedigd, om zich te committeren aan haar doelen.
Hierdoor hebben meer dan 100 betrokken mensen gedoneerd. Er zijn ook een
aantal bijzondere acties geweest. Waarvan enkele hieronder vermeld:
•
•
•
•

Tijdens de adventperiode is een presentatie gehouden en de collecte van
een zondagdienst is opgedragen aan de stichting.
Een enthousiaste donateur heeft een aan ons gelieerde Facebookpagina
gestart en is een eigen fondswerving begonnen.
Daarnaast is een succesvol ICT bedrijf benaderd om te doneren. Dit ICT
bedrijf heeft voor 95 kinderen trainingspakken beschikbaar gesteld.
Tijdens de afsluiting van het zomerkamp in een plaatselijke gemeente is
de collecte, inclusief die van de zondagdienst, opgedragen aan de
stichting.

In oktober 2017 zijn door de stichting 100 scholarships naar het afgelegen
gebied Listikot in Nepal gebracht. Dit werd mede gerealiseerd door twee
sponsors van de ABC scholarship-reis, De scholarships zijn persoonlijk
overhandigd tijdens een ceremonie, waarbij de kinderen, hun ouders en docenten
aanwezig waren. (Kleding en schoenen volgden later)

Besteding
In samenspraak met onze contactpersoon Santosh Ojha van Sadbhaw
Scholarships, onderdeel van de organization Himalayan Climate Initiative, is
gekozen om het donatiegeld te besteden aan scholarships. Door middel van een
scholarship wordt een kind namelijk de mogelijkheid geboden om onderwijs te
volgen.
Voor 2017 is de keuze gevallen op een tweetal bergdorpjes in Listikot:
• Hier zijn de 100 scholarships gebracht.
• Tevens zijn er 2 computers afgeleverd.
• Daarnaast zijn er 95 trainingspakken overhandigd.
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3.

Organisatie

De stichting Hart4onderwijsNepal (H4oN) is per 9 mei 2017 opgericht en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68730349. De
stichting heeft een ANBI status, welke in augustus 2017 is verleend door de
belastingdienst.
Adresgegevens organisatie Stichting Hart4onderwijsNepal:
Nieuwe Bussummerweg 15
1272CC Huizen
info@hart4onderwijsnepal.nl
www.hart4onderwijsnepal.nl
#31-653315694
3.1

Bestuur

Het bestuur is opgebouwd uit de volgende personen:
Voorzitter
dhr. Richard de Schepper
Penningmeester
mevr. Petra Vosters
Secretaris
dhr. Rob Grashoff
Bestuurslid (plv voorzitter)
dhr. Pim Hattink
Bestuurslid
mevr. Marianne Burgman
De bestuursleden zijn allen onafhankelijk en ontvangen geen salaris voor hun
werkzaamheden. Foto’s toevoegen
Het bestuur is in 2017 6 keer bijeen geweest.
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4.

Jaarrekening

4.1

Donaties

Er is totaal € 16.894,31 aan donaties opgehaald door meer dan 100 donatoren.
Bijzondere donaties:
• Een enthousiaste inwoner heeft een aan ons gelieerde Facebookpagina
gestart en is een eigen fondswerving begonnen. Het verloopt zeer
succesvol en hij heeft inmiddels € 5.455 binnen gehaald.
• Een lieve oma heeft de opbrengst van haar verjaardag gedoneerd aan de
stichting. Dit heeft € 535 opgebracht. Er is tevens door de familie een
mooie donatiebox geschonken, die vaker gebruikt kan worden.
• Een betrokken tandtechnicus heeft 10 scholarships gedoneerd (ad. € 700).
• Daarnaast is een succesvol ICT bedrijf benaderd om te doneren. Dit ICT
bedrijf heeft voor 95 kinderen trainingspakken ter waarde van € 950
gedoneerd.
• Tijdens de afsluiten van het zomerkamp in een gemeente is de collecte,
inclusief de collecte van de zondagdienst, opgedragen aan de stichting
Hart4onderwijsNepal. De opbrengst bedroeg € 346,34.
• Tijdens de advent periode is de collecte van een zondagdienst in een
gemeente opgedragen aan de stichting Hart4onderwijsNepal. De collecte
bedroeg € 1.257,87.
Een geheel andere vorm van donaties die is binnengehaald is donatie in natura.
Hieronder vallen hand- en spandiensten, zoals het opmaken van de
oprichtingsakte door een notaris, het optuigen van een website, het maken van
drukwerk, de bankkosten e.d.
4.2
Lasten
Lasten:
• De algemene kosten zijn dit jaar beperkt gebleven, zijnde web- en
hostingskosten alsmede banktransferkosten.
• Ter herinnering krijgt elke donateur een Nepal-armbandje.
4.3
Bestedingen 2017
In oktober 2017 zijn door de stichting 100 scholarships gebracht naar het
afgelegen gebied Listikot in Nepal.
Tevens zijn er 2 computers gekocht en eveneens naar de scholen in Listikot
gebracht tijdens deze ABC scholarship-reis.
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Daarnaast zijn er 95 trainingspakken overhandigd.
Reserves:
Het ICT bedrijf heeft in 2017 alvast 3 donaties voor 2018 gedaan en toegezegd
om in 2018 wederom te doneren. Dit budget ad € 210 staat apart als
reservepotje H voor 2018 omdat de verwachting is dat zij in 2018 zelf
scholarships gaan brengen.
Het reservepotje R is voor 2018 apart opgenomen in het verslag omdat de
verwachting is dat hij in 2018 zelf scholarships gaat brengen.
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BALANS per 31 december 2017

Activa
ING rek
crt
Spaarrek
Spaarpot
R
Spaarpot
H

Totaal
activa

-

Passiva

31-12-2017
207,17

31-12-2016
0

2.590,5.455,-

0
0

210,-

0

8.462,17

0

Eigen
vermogen
Reserve R
Reserve H

31-12-2017
2797,17

31-12-2016
0

5.455,210,-

0
0
0

Totaal
passiva

8.462,17

0

Algemene donaties
Donaties R
Donaties H

2017
11.229,31
5.455,210,-

VERLIES en WINSTREKENING 2017

Lasten
Scholarships
Computers
Trainingspakken
GBP 829
Algemene kosten
(KPN hosting)
12,74
11,95
7,90
7,90
banktransferkosten
Donorenarmband
Saldo
Totaal l

5.

Baten
2017
6.650,350,950,-

2016
0
0
0

2016
0
0
0

40,49

0

56,65
100,-

0
0

0
0

8747,17

0

0

16.894,31

0

Totaal

16.894,31

0

Begroting

Qua fondswerving gaat de focus in 2018 meer op het idee van
ambassadeurschap. Dat betekent mensen en organisaties enthousiast maken dat
zij zich persoonlijk gaan inzetten voor het realiseren van onze gezamenlijke
visie en missie en de fondswerving. Hierdoor proberen we meer volume en
betrokkenheid te creëren..
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5.1

Toekomst

De stichting H4oN zal in 2018 vrienden, collega's en familie onder andere via
website en Facebook mensen aanmoedigen om zich te committeren aan hun
doelen.
De verwachting voor 2018 is dat er ongeveer 350 scholarships kunnen worden
toegekend.
In 2018 zal er speciale aandacht zijn voor de ‘disabled children’, de kinderen met
een handicap. Tevens komt er een Listikot2018 project.
In oktober en november 2018 zullen 3 ABC reizen worden geadviseerd.
5.2

Begroting 2018

Inkomsten
Donaties

scholars

Uitgaven
2800
700

Scholarships
Listikot
Project disabled C

2340

33

1000

15
80
250

Sponsoractie
disabled C
Sponsoractie R

5600

Project R

5600

Sponsoractie H

17.500

Project H

17.500

Hostingkosten
Sponsorarmbanden

60
200

Transportkosten

200

Bankkosten
Totaal inkomsten

26.600

Totaal uitgaven

26.600

