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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 

(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek

Alleenstaande ouders

Analfabeten

Chronisch zieken

Dak- en thuislozen

Dieren

Gedetineerden

Gelovigen

Gemeenschappen

Jongeren

Kinderen

Lhbtqi+

Mensen met een beperking

Milieu

Minderheden

Minima

Natuurgebieden

Oceanen en zeeën

Ouderen

Patiënten

Slachtoffers van geweld

Slachtoffers van natuurrampen

Slachtoffers van oorlog

Slachtoffers van seksueel misbruik

Studenten

Verslaafden

Vluchtelingen

Vrouwen en meisjes

Werklozen

Wildlife

Overig

Overige informatie 

bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

A.G. van Gooswilligen-Hoekstra

Maximus Petrus van der Meer

A.G. van Gooswilligen-Hoekstra

Simon Niels Boertje

Nepal

0

3

Gezondheid - Genezing en zorg

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie

Gezondheid - Patiënten en families

Anton Hodde

Stichting Nepalimed

www.nepalimed.nl

Commissieweg 2 7957 ND de Wijk

info@nepalimed.nl

0 4 0 5 5 5 4 5

0 6 2 9 0 2 5 6 2 8
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  

In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 

verricht de instelling?

Wanneer worden 

welke werkzaamheden 

uitgevoerd? En hoe 

dragen die bij aan het 

realiseren van de 

doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 

inkomsten?

Gezondheidszorg, primair, secundair en tertiair bevorderen op het dak van de wereld.
Het ondersteunen, opzetten en uitvoeren van medische hulpprojecten in Nepal. Dit
vindt plaats in Dhulikhel Hospital en zijn twintig buitenposten, kleine
gezondheidskliniekjes op het platteland.
Bereikbare zorg voor alle lagen van de bevolking.

1. Optimale specialistische zorg, inmiddels is er een gespecialiseerd uroloog opgeleid,
als hoogleraar kan deze in de toekomst zelf chirurgen opleiden tot uroloog.2. Opzetten
van het specialisme nepalese huisartsen, in samenwerking met de Rijksuniversiteit
Groningen, door de pandemie van de corona is de begeleiding enigszins vertraagd.
3. Verder uitbreiden van de buitenposten, momenteel zijn er een twintigtal, deze
worden vanuit het moederziekenhuis begeleid. Deze kliniekjes brengen de zorg dichtbij
de plattelandsbevolking. Alle leeftijdscatagorieen kunnen hier terecht, er is extra
aandacht voor moeder en kind. Ook worden van hieruit de microkredietprogramma's
opgezet en begeleid. De vrouwen kunnen kleine bedrijfjes starten, waardoor er behalve
een gezondheidsbevordend voordeel, ook een economisch voordeel ontstaat.
4. Een vijf verdiepingen tellend Birthing Centre is gebouwd en zeer recent in gebruik
genomen.
5. Het Gaurishankar Hospital als opleidingscentrum voor nepalese huisartsen, is in
2019 vernieuwd en in gebruik genomen. Dit ziekenhuis ligt in het Dolakha gebied,
enkele uren verwijderd van het moeder ziekenhuis in Dhulikhel.

Via persoonlijke giften van vrienden van Nepalimed en van lijfrenters.
Via donaties van Stichtingen, verkregen door samenwerking met een fondswervende
instelling.
Met de Wilde Ganzen worden gezamenlijk projecten ontwikkeld, door de Wilde Ganzen
wordt 1/3 deel aan onze inkomsten toegevoegd.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in waar het 

activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten 

die  zijn uitgevoerd. 

Of vul bij de volgende 

vraag de url in naar het 

activiteitenverslag, of de 

url naar het jaarrekening 

als daarin de activiteiten 

van het betreffende 

boekjaar duidelijk zijn 

beschreven.

Op welke manier 

en aan welke doelen 

worden de verkregen 

inkomsten besteed?  

Als uw instelling vermogen 

aanhoudt, vul dan in 

waar en op welke manier 

dit vermogen wordt 

aangehouden (bijvoor-

beeld spaar rekening, 

beleggingen etc).

Er is geen beloningsbeleid en geen CAO regeling.

Nepalimed nieuwsbrief
Gezondheidszorg op het dak van de wereld, door Ammy van Gooswilligen, in 2019
uitgegeven.
In termijnen, 3x per jaar een update nieuwsmail naar alle Nepalimedvrienden.

In overleg met de medische staf van het ziekenhuis wordt er een planning gemaakt van
de activiteiten, constructies, disciplines die nodig zijn op termijn. Gezamenlijk met ons
bestuur wordt dan een projectplan opgesteld.
Afhankelijk van de beschikbare middelen, hetzij op de bankrekening, hetzij via
beleggingen die uitstaan bij een Vermogensbeheerder, wordt het projectplan
gefinancierd.

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

0

0 0

0 0

0

0 0

5.323

0 0

61.358

0 0

0

0 0

0

0 0

45.460

112.141 103.4070

112.141 103.407

112.141

112.141 103.407

112.141

0

0

5.837

64.644

0

0

32.926

0

103.407

103.407

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

 http://nepalimed.nl/financien.html
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren

Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

0 0

0 0

54.526 21.615

54.526 21.615

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

54.526 21.615

3.703 0

0 0

58.229 21.615

2020 2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 

een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

+ +

Besteed aan doelstellingen

(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 

Vul de link in naar de 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd.

Toelichting

Geef hier een toelichting 

bij de staat van baten en 

lasten of vul de url naar 

de jaarrekening in als 

hier een toelichting in is 

opgenomen.

15.131

4.340

49.471

0

-23

9.807

3.569

139.740

0

8.664

30.000

0

0

0

0

0

0

0

30.000

126.364

0

0

0

0

0

0

0

126.364

2020 2019 (*)

Open

8.735 -109.461


