
 

Jaarverslag 2019 

 

Algemeen verslag 2019  
De bestuursleden van Rumahedi Foundation Nepal hebben zich in opnieuw in 2019 ingezet met veel 
enthousiasme en energie. Christel Foncke heeft als ondersteuner van het bestuur met haar 
gedrevenheid een grote positieve bijdrage geleverd. 
 
We kijken terug op een heel goed jaar. In 2019 hebben we een record aantal projecten uitgevoerd! 
We groeien mee in de uitbreiding van de hulpverlening. De diversiteit van de hulpaanvragen varieert 
van klein tot groot. Het grootste project was er een waarvan de uitvoering en voorbereiding zelfs een 
aantal maanden in beslag nam. Dit allemaal gerealiseerd door de vrijwilligers van de Lions Club in 
Nepal.  
 
De Nepalese regering accepteert geen buitenlandse hulpverleningsorganisatie zonder een erkende 
afvaardiging in Nepal zelf. Dit blijft nog steeds van kracht. Het samenwerkingsverband met de Lions 
Club of Nepal Highlight heeft zich opnieuw uitgebreid en geprofessionaliseerd en zal de komende 
jaren continueren. 
 
De Leden van de Lions Club die de begeleiding van onze projecten op zich namen doen dit al jaren 
met veel plezier en gedrevenheid tot grote tevredenheid van alle betrokkenen in Nederland en in 
Nepal. 
Alle betrokken partijen werkten op vrijwillige basis, ook de mensen in het dorp waar we een project 
hebben lopen werken actief mee zodat zij zich verantwoordelijk voelen. Dit is een goede werkwijze 
gebleken. 
 
De keuzes voor de projecten kunnen we alleen maken door trouw te blijven aan onze visie dat is ook 
tegelijkertijd onze kracht. De leden van de Lions Club onderzoeken de haalbaarheid en noodzaak van 
een project. De goedkeuring voor een project kan alleen gegeven worden met de volledige 
toestemming van alle bestuursleden van Rumahedi. Het is belangrijk voor ons als bestuur dat de 
donateurs ons steunen in de keuze, werkwijze en uitvoering van de projecten. 
 
Het samenwerkingsverband met Stichting Projecten In Nepal (SPIN) is terugkijkend op 2019 succesvol 
verlopen. Beide stichtingen zijn tijdens de uitvoering van sommige projecten ook daadwerkelijk in 
Nepal aanwezig geweest. Bundelen van krachten door ervaring te delen, is een mooi concept. Het 



delen van de projectkosten geeft beide stichtingen een kans om nog meer projecten te realiseren 
zoals we het afgelopen jaar hebben bemerkt. 
 
Wij hebben vanaf de oprichting in 2015 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gekregen 
van de belastingdienst. 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.  
Ons algemeen en financiële jaarverslag kan online door iedereen worden ingezien via 
www.rumahedi.org 
 
Bestuur 
De functies binnen het bestuur van Rumahedi waren in 2019 als volgt ingevuld: 
Arno van de Sande, voorzitter 
Diana Dorrestijn, secretaris 
Bas Meijer, penningmeester 
Sylvia Veneziano, algemeen lid 

In december is besloten per 1 januari 2020 het bestuur uit te breiden, de functies worden opnieuw 
verdeeld en ingevuld. Door de hoeveelheid projecten en de daarbij behorende werkzaamheden is 
het noodzakelijk gebleken om voor uitbreiding te kiezen.  Expertise gericht werken is de nieuwe 
koers.  
 
We namen afscheid van onze penningmeester Bas Meijer en bestuur ondersteuner Christel Foncke. 
Het is gelukt om de functies opnieuw in te delen en het bestuur aan te vullen met 3 nieuwe leden.  
We verwelkomden een nieuwe penningmeester, secretaris en een extra algemeen lid. 
 
De functies binnen het bestuur van Rumahedi worden per januari 2020 als volgt ingedeeld: 
Arno van de Sande, voorzitter 
Laura de Bakker, secretaris 
Suze van Rossum, penningmeester 
Sylvia Veneziano, algemeen lid 
Diana Dorrestijn, algemeen lid 
Egon de Bakker, algemeen lid 
 
Wij zijn alle mensen die gedoneerd en/of zich ingezet hebben voor Rumahedi èn Nepal een warm 
hart toedragen, zeer dankbaar. De steun en het vertrouwen gaven ons èn het team van de Lions Club 
in het afgelopen jaar een bevestiging dat onze visie en projecten het verschil maken voor de minder 
bedeelde in Nepal.  
 
Namens Rumahedi Foundation Nepal,  
Diana Dorrestijn 
Secretaris 
 

 
Bijlage: Financieel Jaaroverzicht 2019 
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Financieel Jaaroverzicht 2019 Stichting Rumahedi Foundation Nepal  
 
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. Dit wordt gezien als een 
schenking aan de stichting.  
  
Balans per 31-12-2019 
 

Activa (bedragen in EUR) 2019 % 2018 % 

Lopende rekening NL 465 1,7%   

Spaarrekening NL 19.414 70,2% 13.881 41,3% 

Spaarrekening Nepal 7.775 28,1% 19.718 58,7% 

Totaal 27.653 100% 33.599 100% 

 
 

 

 
Overzicht inkomsten en uitgaven 2019 
 

Inkomsten (bedragen in EUR) 2019 % 2018 % 

Bijdragen SPIN 9.205 56,8%   

Donaties 3.005 18,6%     5.698  66,2% 

Subsidie Gemeente Berlare 2.000 12,3% 2.500 29,2% 

Verkoopopbrengst artikelen 1.437 8,9%   

rente Nepal 538 3,3%        377  4.4% 

rente NL 11 0,1%          16  0,2% 

Totaal inkomsten 16.196 100% 8.591 100% 

     

Uitgaven (bedragen in EUR) 2019 % 2018 % 

Projecten totaal: -20.607     -8.658  

  Dorpshuis Mulpani -7.122 34,2%   

  Hygiënepakketten -3.474 16,7%   

  Project Mahdevstan -3.020 14,5%   

  Schooluniformen -2.997 14,4%   

  Schooluniformen en artikelen -1.333 6,4%   

  Hunger relief programma -645 3,1%   

  Sportmateriaal -466 2,2%   

  Schooltassen project -372 1,8%   

  Keyboard project -163 0,8%   

Computer Distributie programma   -2.607 29,5% 

   Waterpomp Dinesh   -2.322 26,3% 

   Vrouwenhygiëne   -2.006 22,7% 

   Lakenpakketten   -918 10,4% 

  Eetpakketten en kleding   
-488 

5,5% 

Passiva (bedragen in EUR) 2019 % 2018 % 

Eigen Vermogen 27.653 100% 33.599 100% 

Totaal 27.653 100% 33.599 100% 



  Phinjo Project   -318 3,6% 

     

Algemene kosten -224  -176  

  Website beheer -54 0,3% -54 0,6% 

  Bankkosten -143 0,7% -130 1,5% 

  Belasting Nepal -27 0,1% -19 0,2% 

  Koersverschil   27 -0,3% 

Totaal uitgaven -20.831 100%  -8.835  100% 

     

Tekort (-) of overschot (+) -4.635     -244  

 
Wij zijn als Stichting erg tevreden over het behaalde resultaat.  
 
We zien namelijk dat er in 2019 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 €10.000 aan 
contanten meegenomen naar Nepal, waarbij omgerekend voor ruim €20.000 is uitgegeven. De 
spaarrekening in Nepal kent een gunstigere rente dan in Nederland.  
 
De donaties zijn lager dan vorig jaar, ondanks dat de noodsituatie in Nepal niet meer in het nieuws is 
zijn we toch tevreden over de donaties die we op hebben kunnen halen. We hebben extra inkomsten 
kunnen genereren door de samenwerking met SPIN en de verkoop van artikelen die we in 2019 zijn 
gestart. Ook zijn we erg dankbaar voor de ontvangen subsidie vanuit de Gemeente Berlare. 
 
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 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.  
 


