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Stichting NepaliMed Holland 

Commissieweg 2

7957 ND  DE WIJK

Ter attentie van het bestuur

Nijmegen, 30-03-2020

Geachte mevrouw Van Gooswilligen,

Ingevolge Uw opdracht hebben wij de jaarrekening over de periode van 1 januari 2019 tot en met 

31 december 2019 van Uw stichting opgesteld.

Vertrouwende U hiermede van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

MMBA

-

Mr. M. Meijring
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Bestuursverslag

Statutaire naam: Stichting NepaliMed Holland

Vestigingsplaats: De Wijk (gemeente De Wolden)

Rechtsvorm: Stichting

Doelstelling:

* Het ondersteunen en/of opzetten van medische hulpprojecten in Nepal.

* Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

   verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

* De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden, 

   via donateurs, erfstellingen, subsidies, legaten of op welke andere wettige wijze dan ook.

Samenstelling van bestuur:

Bij oprichting zijn de volgende bestuursleden benoemd:

Voorzitter/secretaris

Mevrouw A.G. VAN GOOSWILLIGEN-HOEKSTRA.  

In verband met het overlijden van de heer J.C. van Gooswilligen op 19-12-2008, heeft

mevrouw A.G. van Gooswilligen-Hoekstra, zijn functie overgenomen.

Penningmeester

De heer M. van der Meer

Leden

De heer S.N. BOERTJE

Deze bestuursleden zijn voor onbepaalde tijd benoemd.

Verslag van de activiteiten:

Het bestuur vergaderde op locatie, afwisselend in Hilversum of De Wijk. 

Ook werd veelvuldig telefonisch vergaderd en overlegd.

Veel aandacht werd besteed aan verantwoording naar de sponsors en donateurs.

Tot dit doel wordt jaarlijks een postale nieuwsbrief uitgegeven, in 2018 werd dit overgeslagen.

In plaats hiervan zal er een boek over 20 jaar Nepalimed uitgegeven worden, op verzoek van de

Community Afdeling van het ziekenhuis in Dhulikhel. Ook speelt de internet site

www.nepalimed.nl een belangrijke rol
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Doelstellingen van de Stichting:

 

Deze worden opnieuw beschreven in het beleidsplan 2015-2020. De voornaamste doelstelling 

van Stichting Nepalimed Holland is het ondersteunen, opzetten en uitvoeren van medische 

hulpprojecten in Nepal. In het bijzonder is met betrekking tot deze taken gekozen voor het 

Dhulikhel Hospital. Het ziekenhuis staat in de plaats Dhulikhel, 30 km ten oosten van Kathmandu.

Het beleidsplan is een regelrecht uitvloeisel van bovengenoemde doelstelling, te weten;

1. Ontwikkeling van optimale specialistische zorg in Nepal. Met als speerpunt de 

    urologische zorg, waarbij het Dhulikhel Hospital binnen Nepal een topreferentie plaats 

    zal kunnen gaan innemen. Inmiddels is een volledig gecertificeerd uroloog opgeleid, die binnen 2 jaar

    zelf in het ziekenhuis nieuwe chirurgen tot uroloog gaat opleiden.

2.  Opzetten van de specialisatie huisartsengeneeskunde in het ziekenhuis volgens het nepalese curriculum.

3.  Zorg voor moeder en kind. Tot dit doel wordt het realiseren van preventieve programma's

    in de zogenaamde Health Care Posts (“Buitenposten") ondersteund.

    Er lopen ook microkredietprogramma's.

       Tevens zullen in de toekomst de huisartsen in deze posten gaan werken om de gezondheidszorg 

    aldaar op een hoger niveau te tillen.

4.   Inmiddels is de bouw van 5 verdiepingen van het Birthing Centre bijna afgerond,

     waarschijnlijk eind 2019.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden via 

donateurs, erfstellingen, subsidies, legaten of op welke ander wettige wijze dan ook.

De financiëen worden beheerd door het bestuur, waarbij de controle van de jaarrekening 

plaatsvindt door MMBA te Nijmegen. Het bescheiden vermogen wordt beheerd 

door Optimix Vermogensbeheer te Amsterdam. De besteding van een batig saldo bij een 

eventuele opheffing van de stichting is vastgelegd in de bestuursnotulen van 21-01-2006 en de 

statuten van de Stichting.

Beschikbare gelden worden in overleg met de directeur Prof. Dr. Ram Shrestha besteed aan 

de doelstellingen ad 1 en ad 2.

Veel overleg vindt plaats via de elektronisch weg. (Skype,E-mail) Maar ook bezoekt Dr. Ram 

Shrestha of één van zijn medewerkers één maal per jaar Nederland en gaat een vertegenwoordiging van 

het Nepalimed bestuur minstens eenmaal per jaar naar Nepal om de efficiënte samenwerking te vervolmaken,  

vorderingen van de projecten vast te stellen en de financiële verantwoording te controleren.
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Specificatie van de activiteiten

a) Moeder en Kind

 

Tot dit doel weer € 10.000,= bijgedragen t.b.v. het T.B.A.-project. TBA staat voor het Traditional Birth Attendents.

 Dit project leidt "lekenvrouwen" de zg.Traditional Birthattendants uit afgelegen dorpen op om 

gezondheidsadviezen te geven. Deze aktiviteiten worden gekoppeld aan de zg microfinanceprogramma's. Deze opleiding is een integraal deel geworden van het project

“ Living with the community”. Het betreft hier preventieve gezondheidszorg, schooleducatie programma's 

en het opzetten, respectievelijk continueren van de projecten Microfinanciering in de buitengewesten.

Acht projecten zijn opgestart in 5 verschillende buitenposten te weten Dapcha, Bahunipathi, Kattike

Deurahli, Salambhu en Bolde Phedice, en Godamauchaur. Inmiddels zijn er 54 groepen van 10 vrouwen. Tien vrouwen 

gebruiken het geleende geld voor "Pigbreeding" en/of het vervaardigen van brandstofbriketten, ook naaien en breien hebben de vrouwen geleerd..

De landbouwontwikkeling wordt verfijnd en gestimuleerd.

Met de opbrengst van deze producten verwerft de gemeenschap een inkomen,

waardoor educatie van de kinderen mogelijk wordt, met als gevolg ook een verbetering

van de gezondheidszorg. Ook wordt door deze projecten het ontwikkelen van een basaal verzekeringssysteem 

mogelijk en gestimuleerd.

In de buitenposten worden patiënten met allerlei klachten behandeld, ook vinden er bevallingen

en kleine operaties plaats. De huisartsenopleiding volgens het nepalese curriculum gaat de komende jaren vorm krijgen en wordt begeleid door de Rijksuniversitiet Groningen.

Het nieuwe project waarop de komende jaren verder gefocust gaat worden is het "Birthing Centre".

Hier wordt een optimale zorg geboden aan de vrouw en pasgeboren baby door het optimaliseren van zorg voor, tijdens en na

 de bevallingen met als doel de moeder- en kindsterfte te verminderen.

Dit gebouw is in 2013 in gebruik genomen en zal vermoedelijk eind 2019 met vijf verdiepingen afgebouwd en volledig benut kunnen worden.

b) Urologie

In 2009 werd met de opleiding van een Nepalese chirurg tot uroloog gestart. In het voorjaar

begon dr. Hem Nath Joshi een stage in het Universitair Medisch Centrum Groningen (U.M.C.G).

Reis-, verblijf- en studiekosten werden door de stichting Nepalimed Holland betaald.

Zijn verdere praktische urologische scholing krijgt in 2010 in Dhulikhel Hospital vorm. 

Tot dit doel zijn er, verspreid over 2010 steeds vier Nederlandse urologen gedurende twee weken  

in het ziekenhuis in Dhulikhel geweest om aldaar, met hulp van dr. Joshi, te stimuleren een urologische

afdeling met polikliniek-, bedden- en operatiekamerfaciliteiten op te zetten.

Nu wordt zijn opleiding afgerond ,hierin wordt hij begeleid door Prof, Igle Jan de Jong, uroloog in het 

Academisch ziekenhuis Groningen.

Binnenkort mag Hem Joshi zich Associate Professor noemen en zijn eigen opleiding van nepalese urologen 

in het ziekenhuis starten.

Voor de urologie wordt in de komende jaren € 5.000,= ingeruimd.
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c) Huisartsengeneeskunde

Er is een plan gemaakt voor de opleiding van General Practitioners, de opleiding gebeurt in het ziekenhuis

in Dhulikhel, volgens het nepalese curriculum, en wordt begeleid door de Universiteit in Groningen.

Hiervoor wordt minimaal € 5.000,= uitgetrokken.

d) Algemeen

Er is een kernkapitaal dat vanaf 2006 ondergebracht is bij Optimix Vermogensbeheer te Amsterdam.

Uit het bovenstaande blijkt dat er in het komend jaar aan dit kapitaal geld onttrokken gaat worden om de

projecten optimaal te kunnen betalen.

De koemnde jaren zal de Stichting zich vooral gaan richten op de buitenposten.

De Wijk augustus 2019
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Balans

31-12-19 31-12-18

Activa € €

Immateriele vaste activa: -                     -                      

Materiele vaste activa:

Bedrijfsmiddelen -                 -                 

Direct in gebruik voor de doelstelling -                 -                 

-                     -                      

Financiele vaste activa:

Leningen/ voorschotten -                 -                 

-                     -                      

Beleggingen: 64.644           136.413          

Voorraden:

Bedrijfsvoorraden -                 -                 

Direct beschikbaar voor de doelstelling -                 -                 

-                     -                      

Vorderingen: 5.837             5.404              

Liquide middelen: 32.926           71.051            

Totaal- generaal 103.407         - 212.868          
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31-12-19 31-12-18

Passiva € €

Eigen vermogen:

Besteedbaar vermogen: 103.407    212.868     

Vastgelegd vermogen: 0 -                 

103.407         212.868      

Voorzieningen: -                    -                  

Schulden op lange termijn: -                    -                  

Schulden op korte termijn: -                    -                  

Totaal- generaal 103.407         - 212.868      
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Baten 

2019 2018

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving:

Collecten -                   -                 

Mailingacties -                   -                 

Contributies, donaties, giften en 

schenkingen 21.615         -               213.891     

Nalatenschappen -                   -                 

Loterijen -                   -                 

Overige baten -                   -                 

21.615     -                 213.891     

Af: Kosten uit eigen fondsenwerving:

Directe verwervingskosten -                   -                 

Indirecte verwervingskosten 9.665           -               19.731       

Uitvoeringskosten 142              -               303            

9.807       -                 20.034       

Kosten eigen fondsenwerving in %

van baten uit eigen fondsenwerving: 45% 9%

Netto baten 11.808     193.857     

Resultaat verkopen artikelen 

en/ of gebruikte goederen:

Netto-omzet -                   -                 

Kostprijs -                   -                 

Brutowinst -                   -                 

Uitvoeringskosten -                   -                 

Nettowinst -               -                

Totaal eigen fondsenwerving 11.808     - 193.857     

-               

Aandeel in gezamenlijke acties: -               -                

Aandeel in acties van derden: -               -                

Beschikbaar uit fondsenwerving 11.808     193.857     

Subsidies overheden en anderen: -               -                

Resultaat beleggingen: 8.664       -                 16.949-       

Overige baten en lasten: -               -                

Totaal beschikbaar voor doelstelling 20.472     176.908     
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Bestedingen

2019 2018

€ €

Wetenschappelijk onderzoek:

Eigen activiteiten -                  -                

Verstrekte subsidies -                  -                

Uitvoeringskosten -                  -                

-                -              

Preventie en voorlichting:

Eigen activiteiten -                  -                

Verstrekte subsidies -                  -                

Uitvoeringskosten -                  -                

-                -              

Hulpverlening:

Projectkosten 126.364       173.304    

Materialen -                  -                

Uitvoeringskosten 3.569           23.812      

129.933    197.116  

Totaal besteed aan doelstelling 129.933    197.116  

-
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Verdeling saldo baten en bestedingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Totaal baten 21.615       213.891         

Totaal resultaat beleggingen 8.664         16.949-           

Totale kosten fondsenwerving 9.807-         20.034-           

Totaal besteed aan doelstelling 129.933-     197.116-         

Overschot 109.461-    20.208-      

Overschot is toegevoegd aan:

Bestemmingsfonds(en) -                 -                    

Vrij besteedbaar vermogen 109.461-     20.208-           

109.461-    20.208-      

Tekort is onttrokken aan:

Bestemmingsfonds(en) -                 -                    

Vrij besteedbaar vermogen -                 -                    

-                -                

Per saldo toegevoegd /onttrokken 109.461-    20.208-      
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Waarderingsgrondslagen

Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen

Fondsenwerving voor goede doelen is een maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd

verschijnsel. Daar fondsenwerving gebaseerd is op maatschappelijk vertrouwen is er behoefte aan

duidelijke afspraken omtrent de verslaggeving. De bestaande wettelijke bepalingen zijn summier en 

leiden tot grote diversiteit in de wijze waarop door fondsenwervende instellingen posten in de

jaarrekening worden gewaardeerd en gepresenteerd. 

Teneinde duidelijkheid, openheid en uniformiteit te bewerkstelligen in de manier waarop 

fondsenwervende instellingen hun jaarverslaggeving inrichten, is in 1994 de "Richtlijn

Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen" vastgesteld. Deze Richtlijn heeft de instemming

van vele fondsenwervende instellingen, organisaties als het Centraal Bureau Fondsenwerving

en de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening van NepaliMed Holland is opgesteld conform deze Richtlijn.

Algemeen

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld.

Activa en passiva in vreemde valuta worden opgenomen tegen de koers per balansdatum.

Transacties in vreemde valuta worden opgenomen tegen de transactiekoers. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid.

Bestemmingsreserves -

Hier worden de gelden verantwoord, die zijn ontvangen uit acties ten behoeve van specifieke

doelen c.q. projecten. Eveneens worden hier giften verantwoord, waaraan door de giftgever een 

specifieke restrictie is gegeven.

Baten

De baten worden verantwoord in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor donaties, giften,

donateursacties en nalatenschappen betekent dit dat ze in aanmerking worden genomen in het 

jaar waarin ze worden ontvangen.

Bestedingen

De bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de verplichting is aangegaan.
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Toelichting balans (activa)

31-12-19 31-12-18

€ €

Financiele vaste aktiva

Beleggingen 64.644   136.413       

Vorderingen

Kruisposten -             -                   

Te ontvangen bedragen -             -                   

Ingehouden dividendbelasting 5.837     5.404           

Totaal vorderingen 5.837     5.404           

Liquide middelen

  ING 67.38.09.749 Zak.Spaarrekening -             -                   

 ING 673809749 12.543   10.696         

  ING 67.38.09.749 Vermogen Spaarrekening 20.383   60.355         

Totaal liquide middelen 32.926   71.051         

Totale activa 103.407 212.868       
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Toelichting balans (passiva)

31-12-19 31-12-18

€ €

Eigen vermogen:

Besteedbaar vermogen:

Vrij besteedbare reserve 103.407    212.868    

Totaal overig besteedbaar vermogen 103.407         212.868          

Vastgelegd vermogen:

Reserve -                -                

Totaal bestemmingsfondsen -                     -                     

Totaal vastgelegd vermogen -                     -                     

Totaal eigen vermogen 103.407         212.868          

Schulden op korte termijn

Nog te betalen kosten -                -                

Totaal schulden op korte termijn -                     -                     

Totale passiva 103.407         212.868          

-
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Toelichting baten

2019 2018

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving:

Eenmalige giften 3.353       4.990     

Donaties algemene doelstelling 9.600       198.789 

Periodieke schenkingen 8.662       10.112   

Verkoop schilderijen -          -         

Golfdag -          -         

Legaten -          -         

Overige giften -          -         

Totaal contributies, donaties, giften

en schenkingen 21.615   213.891

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 21.615   213.891

Kosten uit eigen fondsenwerving:

Kosten emaille kunst -              -             

Kosten Golfdag -              -             

Kosten Grijpskerke -              -             

Expositiekosten -              -             

Promotiekosten -              -             

Totaal directe verwervingskosten -             -                

Notariskosten -              -             

Reiskosten verwerving -              -             

Diner/ lunch verwerving -              -             

Bankkosten verwerving -              -             

Porti verwerving -              -             

Drukwerk verwerving -              531        

Reis- en verblijfkosten 643          - 2.278     

Verkoopkosten 9.023       16.922   

Totaal indirecte verwervingskosten 9.665     19.731       

Toegerekende uitvoeringskosten

fondsenwerving 142          303        

Totaal uitvoeringskosten 142        303            

Totaal kosten uit eigen fondsenwerving 9.807     20.034       

Totale beschikbaar voor doelstelling 11.808   193.857     

-             -                
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Toelichting verdeling saldo baten en bestedingen

Het overschot is op de volgende wijze verdeeld

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Vrij besteedbare reserve 109.461-   4.956       

Bestemmingsfondsen -              -              

Totaal verdeeld 109.461-             4.956          

-
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Specificatie uitvoeringskosten 

De uitvoeringskosten bestaan uit de volgende kosten:

2019 2018

€ €

Kosten hulpverleners 1.691   4.629      

Kilometervergoeding 695      695         

Overige 289      367         

Reiskosten uitvoering -           -              

Bankrente uitvoering 373      229         

Telefoon en fax 619      705         

Copy drukwerk -           -              

Porti 45        58           

Transportkosten -           -              

Kantoorbenodigdheden -           510         

Administratiekosten -           -              

Totale uitvoeringskosten 3.711    7.193      

De uitvoeringskosten zijn volgens bedrijfseconomische criteria toe

te rekenen aan de volgende bestedingscategorieen:

2019 2018

€ €

Uitvoeringskosten 3.569   23.812    

Algemene doelstelling -           -              

Totaal toegerekend aan -

uitvoeringskosten hulpverlening 3.569    23.812    

Projecten -           -              

Algemene doelstelling 142      303         

Totaal toegerekend aan

kosten eigen fondsenwerving 142       303         

Totale toegerekende 

uitvoeringskosten 3.711    24.115    

-            16.922-    
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Kasstroomoverzicht over 2019

€

Saldo baten en bestedingen 109.461-     

Afname kortlopende schulden -                 

Afname beleggingen 71.770       

Toename nog te ontvangen bedragen 433-            

Toename liquide middelen 38.125-          

Beginstand liquide middelen 71.051       

Eindstand liquide middelen 32.926       

Toename liquide middelen 38.125-          
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Verloopoverzichten

Vrij besteedbare reserve 31-12-19 31-12-18

€ €

Stand begin boekjaar 212.868    207.912     

Resultaatverdeling 109.461-    4.956         

Stand einde boekjaar 103.407         212.868         

Bestemmingsfondsen

Stand begin boekjaar -                -                 

Resultaatverdeling -                -                 

Stand einde boekjaar -                     -                     

-
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