
Jaarverslag 2017 

2017 is het derde jaar dat we actief zijn met onze hulpverlening in Nepal. 

De bestuursleden van Rumahedi Foundation Nepal hebben zich in 2017 weer met enthousiasme en 
energie ingezet. Ook de bestuur ondersteuner Christel Foncke heeft een grote positieve bijdrage 
geleverd.  
We kijken terug op een goed jaar. We groeien mee in de uitbreiding van de hulpverlening. 
De Nepalese regering accepteert geen buitenlandse hulpverleningsorganisatie, zonder een erkende 
afvaardiging in Nepal zelf. Het samenwerkingsverband met de Lions Club of Nepal Highlight wat 
hierdoor is ontstaan, is geprofessionaliseerd.  
De Leden van de Lions Club die de begeleiding van onze projecten op zich nemen, hebben hier zelf 
ook veel voldoening van. Alle betrokken partijen werkten op vrijwillige basis. 

De hoeveelheid steunaanvragen vanuit Nepal is gegroeid. Door trouw te blijven aan onze visie 
kunnen we een goede keuze maken uit deze aanvragen. Zodra er een project is aangevraagd, gaan de 
leden van de Lions Club op onderzoek uit. Gedegen onderzoek is belangrijk voordat een project 
goedkeuring krijgt. De goedkeuring kan alleen gegeven worden met de volledige toestemming van de 
bestuursleden van Rumahedi. We hebben in 2017 een groot aantal projecten 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 vanaf de oprichting in 2015 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gekregen 
van de belastingdienst.  In 2017 hebben we wederom aan de voorwaarden voldaan 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 zorgvuldig mee om.   
Daarom kan ons jaarverslag online door iedereen ingezien worden via www.rumahedi.org

Bestuur  
In de functies voorzitter en algemeen is er in oktober een wissel geweest.  

De functies binnen het bestuur van Rumahedi zijn eind 2016 als volgt ingevuld: 
Arno van de Sande, voorzitter 
Diana Dorrestijn, secretaris/vicevoorzitter  
Bas Meijer, penningmeester 
Sylvia Veneziano, algemeen lid 



Het bestuur is vier maal bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering. Verscheidende 
bestuursleden zijn in april en oktober op werkbezoek geweest in Nepal, zij hebben hiervan officieel 
verslag gemaakt. Het werkbezoek is terug te vinden op onze website, www.rumahedi.org

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 projecten 
en bestuurszaken, is in 2017 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. 
De domeinnaam is veranderd, het is nu kort en bondig: www.rumahedi.org, tevens is het mailadres 
ingekort en veranderd in: contact@rumahedi.org

Donaties 
Grote en kleine donaties kwamen binnen en inmiddels zijn er een aantal vaste maandelijkse 
donateurs. Ook zijn door verschillende mensen spontane acties georganiseerd.  
Bestuursleden van Rumahedi hebben op beurzen en markten gestaan om 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. 

Stichting Holi Maya Foundation Nepal heeft de stichting opgeheven in december 2017.  
De stichting heeft net als Rumahedi een ANBI status. Door de opheffing Is Rumahedi in aanmerking 
gekomen om een schenking te krijgen. De schenking is door de bestuursleden van Rumahedi 
aanvaard en zal in grote zorgvuldigheid worden besteed.  
In overeenstemming met de Holi Maya Foundation wordt de schenking besteed conform onze 
doelstelling. We hebben toegezegd dat deze schenking zoveel als mogelijk aan projecten specifiek 
voor kinderen in Nepal zal besteed worden.

N.B. 
De regering van Nepal is nog steeds bezig het land op te bouwen na de aardbeving van 2015.  
De wet- en regelgeving veranderen nog steeds, flexibiliteit voor de uitvoering van projecten blijft net 
als in het jaar 2016 van kracht.   

Namens het bestuur  
Arno van de Sande     
Voorzitter     
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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 31-12-2017 

Activa (bedragen in EUR) 2017 % 2016 %
Lopende rekening NL 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Spaarrekening NL 25.394 70,8% 17.475 62,9%
Spaarrekening Nepal 10.449 29,2% 10.137 36,5%
Reservering koersverschil 0,00 0,0% 13 0,1%
Reservering project toiletten 0,00 0,0% 175 0,5%
Totaal 35.843 100% 27.800 100%

Passiva (bedragen in EUR) 2017 % 2016 %
Eigen Vermogen 35.843 100% 27.625 99,9%
Voorziening 0% 175 0,1%
Totaal 35.843 100% 27.800 100%



Overzicht inkomsten en uitgaven 2017 
Inkomsten (bedragen in EUR) 2017 % 2016 %
Donaties     25.645 93,7%     5.642,00 67,77%
rente NL          87 0,3%          83,43 1,00%
rente Nepal        328 1,2%        333,13 4,00%
Niet gedeclareerde kosten bestuur 1307 4,8 2.266,17 27,22
Totaal inkomsten 27.367 100%  8.324,73 100%

Uitgaven (bedragen in EUR) 2017 % 2016 %
Noodhulp 
Presentjes vrijwilligers in Nepal 
Projecten totaal:    -17.686    -10.218,20

Winterkits -447 2,3%
Crematieplaats -3.851 20,1%

Bedden en Matrassen -1.668 8,7%
Vrouwenhygiëne -3.550 18,5%

Ouderenhuis -446 2,3%
Noodhulp -3.195 16,7%

Tripura Sundari -3.524 18,4%
Waterpomp Dinesh -330 1,7%

Phinjo Project -335 1,7%
schooluniformen -982,08 7,8%

school Rasmi Tamang -2.308,72 18,3%
huis familie Tamang -3.661,39 29,0%

medische dag 1 -1.378,12 10,9%
medische dag 2 -344,53 2,7%

whiteboards -87,29 0,7%
toiletten -340 1,8% -1.047,79 8,3%

schoenen en sokken -408,28 3,2%

Algemene kosten -156 -137,27
Website beheer -54 0,3% -83,45 0,7%

bankkosten -126 0,7% -24,51 0,2%
drukkosten -260 1,5%

belasting Nepal -16 0,1% -16,65 0,1%
Koersverschil 300 -1,6% -12,66 0,1%

Kosten bestuur (niet gedeclareerd) -1.307 6,8% 2.266,17 17,9%
Totaal uitgaven  -19.149 100%  -10.355,47 100%

Tekort (-) of overschot (+)    8.218    -4.296,91



Wij zijn als Stichting erg tevreden over het behaalde resultaat.  
We zien namelijk dat er in 2017 veel projecten van de grond zijn gekomen en dat hier ruim 
voldoende middelen voor aanwezig zijn, zowel in Nederland als in Nepal. In totaal is €16.000 aan 
contanten meegenomen naar Nepal, waarbij een kleine €18.000 ook daadwerkelijk is uitgegeven. 
Het restant stond al op de spaarrekening in Nepal. 
Afgelopen jaar hebben we een grote donatie van de Holy Maya Foundation mogen ontvangen. Daar 
zijn we erg dankbaar voor.  

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.  


