Jaarverslag 2016
2016 is het tweede jaar dat we actief zijn met onze hulpverlening in Nepal.
We hebben onze Stichting als bestuursleden meer geprofessionaliseerd.
We groeiden mee in de uitbreiding van de hulpverlening.
De Nepalese regering accepteert geen buitenlandse hulpverleningsorganisatie meer zonder een
erkende afvaardiging in Nepal zelf. Een eigen afvaardiging van Rumahedi in Nepal bleek niet
haalbaar. Daardoor ontstond een samenwerkingsverband met de Lions Club of Nepal Highlight
waardoor we een betrouwbare en goede vertegenwoordiging hebben voor de uitvoering van onze
projecten.
De hoeveelheid steunaanvragen vanuit Nepal is verdubbeld. Door trouw te blijven aan onze visie
kunnen we een goede keuze maken uit deze aanvragen. Grote en zeker ook kleine concrete
projecten zijn uitgevoerd. Het is belangrijk voor ons als bestuur dat de donateurs ons steunen in de
keuze, werkwijze en uitvoering van de projecten. Het vertrouwen is groot, wij zijn daar zeer dankbaar
voor en erg blij mee.
Wij hebben de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gekregen van de belastingdienst.
We voldoen aan de voorwaarden en willen in de komende jaren hieraan blijven voldoen.
Als bestuur zijn wij ons er van bewust dat de ANBI-status een grote verantwoordelijkheid met zich
meebrengt, wij gaan hier dan ook serieus en zorgvuldig mee om.
Het geld is niet van ons, maar voor onze hulp aan de inwoners van Nepal.
Daarom kan ons jaarverslag online door iedereen ingezien worden
via www.rumahedifoundationnepal.org
Bestuur
Er is een wissel geweest in augustus en oktober in de functies van penningmeester en voorzitter.
De functies binnen het bestuur van Rumahedi zijn eind 2016 als volgt ingevuld:
Sylvia Veneziano, voorzitter
Diana Dorrestijn, secretaris/vicevoorzitter
Bas Meijer, penningmeester
Arno van de Sande, algemeen lid
Hans Zoeter, algemeen lid

Het bestuur is 4 maal bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering. Verscheidende bestuursleden
zijn op werkbezoek geweest in Nepal, zij hebben hiervan officieel verslag gemaakt.
Christel Foncke ondersteunt het bestuur met haar sociale-, commerciële- en mediaervaring.
Zij onderhoudt de website en is actief met het uitzetten en opzetten van verschillende acties en
fondsenwervingen.
De website is bij een professioneel bedrijf in onderhoud gegeven. Dit bedrijf sponsort een deel van
de kosten zodat we slechts een klein bedrag betalen op jaarbasis.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief waarin we onze donateurs en belangstellenden hebben geïnformeerd over de
ontwikkelingen in Nepal, over projecten en bestuurszaken is in 2016 twee maal uitgebracht.
Op onze Facebook pagina worden regelmatig artikelen en foto's over alle ontwikkelingen geplaatst.
De inhoud van de nieuwsbrief komt ter verantwoording van de voorzitter en de secretaris.
Christel Foncke is verantwoordelijk voor de lay-out en verzending van de nieuwsbrief.
Een huis voor Rudra `s familie
In het jaarverslag van 2015 hebben we vermeld dat de donaties specifiek op naam van de familie van
Rudra Tamang in reservering waren. Dit geld is in april aan de familie overhandigd.
De familie heeft laten weten zeer dankbaar te zijn voor alle liefde en steun die ze na de aardbeving
hebben mogen ontvangen. De nieuwe woning is gebouwd en is inmiddels betrokken.
Onderwijs
In januari hebben we voor alle 57 kinderen tot 12 jaar in de dorpen Jhangajhiti en Chandragiri 2
een warm uniform laten maken. Het verstrekken van uniformen aan de schoolkinderen is een
doorlopend project. Voor de komende jaren is hier een reservering voor gemaakt. Aansluitend hierop
hebben we in oktober aan alle kinderen en onderwijzers schoenen en sokken uitgedeeld.
Voor de Indra Jyoti school hebben we zes whiteboards op maat laten maken.
De Indra Jyoti school heeft een goed werkend toiletgebouw gekregen. Het ingestorte deel is hersteld
en het gebouw kreeg een extra aanbouw met een apart toilet voor de leraren. In het dorp zelf is er
geen watervoorziening, voor het doorspoelen van de toiletten werd dus een grote watertank
geplaatst.
In december hebben we een toezegging gedaan om een afgelegen school te ondersteunen met wat
basismateriaal. De oproep voor dit project kwam van een lid van de Lions Club of Nepal Highlight via
de sociale media. Er werden 70 meter isolerende matten, 54 sets lesmateriaal, 8 tafels en 54
zitmatjes aan de school uitgedeeld. De 54 warme truien, 59 paar schoenen en sokken zijn door
Rumahedi aangeschaft voor de kinderen. Na de aardbeving is er in dit arme gebied geen hulp meer
geweest wat ons heeft doen besluiten deze gemeenschap te ondersteunen.
Medische hulp
In april en mei hebben we twee medische dagen georganiseerd. Artsen en tandartsen van People's
General College and Dental Hospital en vrijwilligers uit Nederland en Nepal hebben zich beide dagen
volledig ingezet om de medische dagen tot een succes te maken. In totaal zijn er 641 mensen gratis
naar de dokter en tandarts geweest. Op beide dagen hebben we tandenpoetslessen georganiseerd
en zijn tandpasta, tandenborstel, zeep en handdoeken uitgedeeld.
Knuffels die ingezameld waren in Nederland zijn onder de kinderen verdeeld.
Van de overgebleven medicijnen is er een deel aan de beide scholen gegeven en een deel aan de
hulppost nabij Mahadevsthan. De verpleegkundige deelt ze uit aan hen die het nodig hebben.

Rasmi Tamang
We hebben Rasmi Tamang, studente verpleegkunde en de dochter van Rudra Tamang ondersteund
door de kosten van haar eerste studiejaar verpleegkunde te betalen. Door de samenwerking met 2
andere foundations uit Nederland kunnen we Rasmi Tamang een complete opleiding garanderen.
Rasmi wil later als verpleegkundige een medische hulppost bemannen in haar geboortedorp.
Rasmi is een gedreven en uitstekende leerling gebleken. Ze startte in oktober aan haar 2de
studiejaar.
Dorpscomité
Een afvaardiging van beide dorpen hebben zitting genomen in een dorpscomité. De communicatie is
daardoor verbeterd en de verantwoordelijkheid wordt hierdoor gedeeld en verdeeld.
De projecten worden gecoördineerd door de Lions Club of Nepal Highlight en uitgevoerd door de
inwoners van de dorpen zelf. De financiële input komt van Rumahedi.
Voorbereiding projecten
Geheel op vrijwillige basis is er door een ingenieur een berekening van de bouwkosten en een
bouwtekening gemaakt van het toiletgebouw van de Indra Jyoti school.
Het ontwerp en de berekening van de nieuw te bouwen crematieplaats kwam ook van zijn hand.
Aan de hand van deze berekeningen wordt er besloten of een project doorgang kan vinden.
Voordat een project gestart kan worden, is het noodzakelijk dat er transparantie is en duidelijk wordt
gecommuniceerd voor alle betrokken partijen.
De tekeningen en berekeningen van de crematieplaats hebben wij goedgekeurd. Het project gaat in
januari 2017 van start.
Donaties
Grote en kleine donaties kwamen binnen en het aantal vaste maandelijkse donateurs groeide.
Ook zijn door verschillende mensen sponsoracties georganiseerd.
Bestuursleden van Rumahedi hebben op beurzen en markten gestaan om de situatie in Nepal onder
de aandacht te brengen, donaties binnen te halen en naamsbekendheid te verwerven.
Wij zijn alle mensen die gedoneerd hebben en/of zich hebben ingezet voor Rumahedi en die Nepal
een warm hart toedragen ontzettend dankbaar.
N.B.
De regering van Nepal is bezig het land weer op te bouwen na de aardbeving van 2015. De wet- en
regelgeving verandert voortdurend. Het afgelopen jaar hebben ook wij hier mee te maken gehad
waardoor sommige projecten werden uitgesteld. Flexibiliteit voor de uitvoering van projecten is
duidelijk noodzakelijk gebleken.
Wij streven ernaar uitsluitend binnen de wet- en regelgeving uitvoering te geven aan de projecten.
Namens het bestuur
Sylvia Veneziano
Voorzitter

bijlage: Financieel jaarverslag 2015

Financieel Jaaroverzicht 2016 Stichting Rumahedi Foundation Nepal
Voorwoord:
Medio 2016 is Bas Meijer begonnen als penningmeester. Hij heeft de kas bijgehouden en het
financieel jaaroverzicht gemaakt. Het financieel beleid per begin 2016 is als volgt samen te vatten:
Donaties die binnenkomen op de lopende rekening worden regelmatig overgemaakt naar de
spaarrekening om de rente-inkomsten te maximaliseren. Bestuursleden van de Stichting die Nepal
bezoeken voor projecten nemen contant geld (euro s) mee, wisselen deze in Nepal tegen de meest
gunstige wisselkoers en storten dit persoonlijk op de spaarrekening van Rumahedi Foundation in
Nepal.
Lokale projecten (in Nepal) worden, na ontvangst van een goed en haalbaar projectplan, door het
bestuur goedgekeurd.
De spaarrekening in Nepal wordt beheerd door ons zelf. Indien er een betaling gedaan moet worden
voor een project dient deze aanvraag door minimaal 2 bestuursleden goedgekeurd te worden en
autoriseren wij de enige gemachtigde, de manager van de bank om het benodigde geld van de
spaarrekening op te nemen en deze uit te keren aan de projectleider.
Bij aanwezigheid van bestuursleden in Nepal, worden de cheques meegenomen naar Nederland. Bij
afwezigheid worden de cheques of bonnetjes als kopie toegestuurd aan ons per mail. Op deze wijze
kunnen projectleiders en coördinatoren de projecten uitvoeren, zonder dat er bestuursleden uit
Nederland fysiek aanwezig hoeven te zijn bij de uitvoering.
Het blijkt het afgelopen jaar ook weer een betrouwbare en goed werkende regeling te zijn.
Alle bestuursleden van Stichting Rumahedi Foundation Nepal zien af van declaratie van de door hun
gemaakte kosten die hun uitvoerende functie met zich mee brengt.
Balans per 31-12-2016
Activa (bedragen in EUR)
Lopende rekening NL
Spaarrekening NL
Spaarrekening Nepal
Reservering koersverschil
Reservering project toiletten
Totaal

2016
0,00
17.475,27
10.137,21
12,66
174,93
27.800,07

%
0,0%
62,9%
36,5%
0,1%
0,5%
100%

2015
160,00
22.697,80
8.789,99
40,91
0,00
31.688,70

%
0,5%
71,6%
27,8%
0,1%
0,0%
100%

Passiva (bedragen in EUR)
Eigen Vermogen
Voorziening website
Totaal

2016
27.625,14
0,00
27.800,07

%
100%
0%
100%

2015
31.488,70
200,00
31.688,70

%
99,4%
0,6%
100%

Overzicht inkomsten en uitgaven 2016
Inkomsten (bedragen in EUR)
Donaties
rente NL
rente Nepal
Niet gedeclareerde kosten bestuur
Totaal inkomsten

2016
5.642,00
83,43
333,13
2.266,17
8.324,73

%
67,77%
1,00%
4,00%
27,22
100%

2015
%
32.930,52 91,63%
15,84 0,04%
0,00 0,00%
2.992,40 8,33%
32.946,36 100%

2016

%

Uitgaven (bedragen in EUR)
Noodhulp
Presentjes vrijwilligers in Nepal
Projecten totaal:
schooluniformen
school Rasmi Tamang
huis familie Tamang
medische dag 1
medische dag 2
whiteboards
toiletten
schoenen en sokken

-10.218,20
-982,08 7,8%
-2.308,72 18,3%
-3.661,39 29,0%
-1.378,12 10,9%
-344,53 2,7%
-87,29 0,7%
-1.047,79 8,3%
-408,28 3,2%

Algemene kosten
Website beheer
bankkosten
belasting Nepal
Koersverschil
Kosten bestuur (niet gedeclareerd)
Totaal uitgaven

-137,27
-83,45 0,7%
-24,51 0,2%
-16,65 0,1%
-12,66 0,1%
2.266,17 17,9%
-10.355,47 100%

Tekort (-) of overschot (+)

-4.296,91

2015
-1000,00
-63,50
0,00

%
79,5%
5,0%
0,0%

-194,16
-100
-53,25
0,00
-40,91

8,0%
4,2%
0,0%
3,3%

-1.257,66

100%

+31.688,70

Wij zijn als Stichting erg tevreden over het behaalde resultaat.
We zien namelijk dat er in 2016 veel projecten van de grond zijn gekomen en dat hier ruim
voldoende middelen voor aanwezig zijn. In totaal is 11.000 aan contanten meegenomen naar Nepal,
waarvan bijna 10.000 ook daadwerkelijk is uitgegeven. Het restant staat nog op de spaarrekening.
Financieel gezien is de Stichting gezond en kunnen er ook de komende jaren veel projecten
gefinancierd worden. Er zijn hier veel ideeën voor, maar de lokale samenwerking in Nepal is hiervoor
van cruciaal belang.
De bestuursleden declareren hun kosten niet, waardoor het een gift wordt.
De inkomsten en uitgaven monitoren is van groot belang, door promotie en fundraising per project
kunnen we de balans van de uitgaven en inkomsten goed matchen.

