Beleidsplan Stichting Rumahedi Foundation Nepal 2021
Kernprincipes en uitgangspunten
Het algemene doel van de Stichting is het ondersteunen van plaatselijke initiatieven ter verbetering
van de algemene levensomstandigheden van de bevolking van een gemeenschap in Nepal.
Het uitgangspunt hierbij is dat deze gemeenschap zal kunnen dienen als voorbeeld en steun voor
andere gemeenschappen.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Bij liquidatie wordt het liquidatiesaldo uitgekeerd aan een Anbi stichting met een soortgelijk doel.
Visie en missie
De Stichting wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de
bevolking in Nepal.
Wij doen dit met name door het ondersteunen van plaatselijke ideeën en plannen die hierop gericht
zijn. We adviseren waar nodig is en begeleiden de projecten zelf.
Zodoende zijn we rechtstreeks betrokken en houden we toezicht op de uitvoering.
De visie van Rumahedi Foundation Nepal is samengevat in de slogan: ‘Support local ideas’
De projecten die door ons ondersteund worden moeten:
- ten goede komen aan een gemeenschap en/of
- als voorbeeld dienen voor een gemeenschap
Met gemeenschap wordt hier de plaatselijke bevolking in ruimere zin bedoeld.
Korte termijn activiteiten
Het bouwen van een nieuwe watertank en het aanleggen van waterleiding naar de verschillende
huizen in Tripurasundari rural municipality-6, Golang, Dhading, Nepal .
Het uitdelen van voedselpakketten aan de mensen die in nood zijn geraakt door de Corona-crisis.
Het geven van voorlichting over persoonlijke hygiëne aan vrouwen en meisjes van gemeenschappen
in veelal achtergebleven gebieden en het uitdelen van wasbaar maandverband.

Lange termijn activiteiten
Bijstellen en uitvoeren van de korte termijn activiteiten met voortschrijdend inzicht
Het geven van voorlichting over persoonlijke hygiëne aan vrouwen en meisjes van gemeenschappen
in veelal achtergebleven gebieden en het uitdelen van wasbaar maandverband.
Inspringen op een dringende behoefte vanuit de lokale bevolking.
Verslagen en foto's van gerealiseerde projecten zijn en worden gepubliceerd in Nieuwsbrieven,
op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/rumahedinepal en op de website
van Stichting Rumahedi Foundation Nepal: https://www.rumahedi.org
Vermogen en fondsverwerving
Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting en is niet bevoegd tot het aangaan van leningen.
Het vermogen staat op een separate vermogensspaarrekening en het geld wordt besteed aan
projecten overeenkomstig de doelstelling en met goedkeuring van het Algemeen Bestuur.
De penningmeester houdt een administratie bij en zal jaarlijks het jaarverslag met onder meer de
balans, de staat van baten en lasten en een toelichting op beide, het totaal van de bestedingen aan

doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten en het totaal van de bestedingen aan
doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten op de website van de Stichting
publiceren.
Het jaarverslag van de activiteiten van de Stichting worden eveneens gepubliceerd op de website.
Om het doel van de Stichting te bereiken en financiële ondersteuning te kunnen blijven bieden, heeft
de Stichting financiële middelen weten te werven en zal dit in de toekomst blijven doen.
Het bestuur en vrijwilligers zullen met gerichte wervingsacties via o.a. sociale media, beurzen en het
verspreiden van folders, financiële middelen werven. Tevens wordt de website uitgebreid, zodat
donateurs gericht kunnen doneren op speciale projecten.
Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en zien af van vergoeding van
gemaakte kosten die hun functie met zich mee brengt.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
- Arno van de Sande, voorzitter
- Laura de Bakker – van der Stokker, secretaris
- Suze van Rossum, penningmeester
- Sylvia Veneziano, lid
-Diana Dorrestijn, lid
-Egon de Bakker, Lid

