
 
  
 
  
 

Stichting Nederland – Nepal 
 
 

 
 

Dalfsen 
 
 
 

Jaarverslag 2020  

 
 
 
Samenstelling van het bestuur:  
Voorzitter:  Jan Nijland 
Secretaris:  Dorreth Baars-Visscher 
Penningmeester: Doménique Dorreman 
Coördinator:  Thea Harland 
Coördinator:  Henny van de Graaf  



                                                                                                                                                              

2 
 

Inhoudsopgave:       Pagina:  
 
 
 
         
Jaarverslag          3  
Balans per 31 december 2020        4  
Staat van baten en lasten over 2020       5  
Toelichting Balans per 31 december 2020      6  
Toelichting Staat van Baten en Lasten over 2020     7  
 



                                                                                                                                                              

3 
 

Jaarverslag 2020 
 
Na het aanloopjaar 2019, het jaar waarin de Stichting Nederland-Nepal is opgericht, is 2020 het 
eerste volledig jaar voor de Stichting geweest. Het jaar 2020 is een vreemd jaar geworden.  

In de eerste maanden van 2020 zijn onze coördinatoren nog bezig geweest met de planning van het 
bezoek van Dambar voor mei/juni 2020. In maart werd echter helder dat Dambar niet kon komen 
vanwege de Corona pandemie. Ongeveer twee maanden later werd duidelijk dat Dambar ook in 
november/december niet kon komen vanwege Corona. 

De situatie in Nepal was (en is) nijpend. De overheid daar is niet zo stabiel en financieel draagkrachtig 
en de anderhalve meterregel is in dichtbevolkte miljoenensteden als Kathmandu moeilijk te 
handhaven. In april 2020 werd een algehele “Lock down” afgekondigd. Aangezien de meeste 
Nepalezen als dagloner werken, betekende dit een totaal verlies aan inkomen.  Na het opheffen van 
de Lock down na een paar maanden, is het leven weer wat op gang gekomen. Echter het niet naar 
het buitenland kunnen reizen in combinatie met geen toeristen in Nepal, maakt het leven in Nepal 
moeilijk.  

Ook voor Dambar is het lastig. Er zijn geen opdrachten uit het buitenland, reizen naar het buitenland 
is onmogelijk en in Nepal kan hij zijn sieraden niet afzetten vanwege zijn afkomst 
(Dalit/onaanraakbare). Gelukkig konden wij hem als Stichting Nederland-Nepal een beetje helpen. 
We benaderden wereldwinkels rechtstreeks en zo konden we toch nog wat verkopen. Deels uit de 
voorraad die Dambar in Nederland bij vrienden in depot heeft liggen, maar ook door nieuwe sieraden 
die Dambar naar ons heeft opgestuurd. De opbrengsten komen direct ten goede aan het 
zilverfabriekje van Dambar en zijn medewerkers en vormen een welkome aanvulling in deze barre 
periode. 

We hebben van de nood een deugd gemaakt door in deze coronaperiode de organisatie rond het 
sponsoren van kinderen verder uit te werken. Dambar is hierbij onze partner. Hij zoekt kinderen in 
Nepal voor wie het praktisch onmogelijk is naar school te kunnen gaan, omdat ouders de kosten voor 
uniform, schriften etc. niet kunnen dragen. Deze inspanningen hebben effect, want eind 2020 
hebben zich een aantal sponsoren gemeld die zich voor een aantal jaren hebben gecommitteerd aan 
onze Stichting voor € 25,- per maand.  

Daarnaast hebben we tijd besteedt aan het vernieuwen van onze website www.Nederland-Nepal.nl. 

Halverwege het jaar heeft ook een bestuurswissel plaatsgehad. Rien Elsacker is gestopt als 
penningmeester en Doménique Dorreman heeft deze taak overgenomen. Wel heeft zij minder  
ervaring met het voeren van een financiële administratie dan Rien. Echter met de mooi opzette 
administratie van Rien en wat hulp is het prima gelukt het jaar netjes af te sluiten.  

 

 

Voor het maken van dit jaarverslag willen wij specifiek Het MKB Huys te Groningen hartelijk danken 
voor hun hulp. Wij vinden het best bijzonder dat zij ons omniet hebben willen helpen! Wij kenden 
elkaar nl. nog niet en het was voor hen best veel werk. Speciale dank aan Arthur van Hulst voor zijn 
goede uitleg en geduld. 

   www.hetmkbhuys.nl  
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Balans per 31 december 2020        
           
      31/12/2020  31/12/2019 
ACTIVA     € €  € € 

           
Materiele vaste activa                    -                       -     
                        -                       -    
Financiële vaste activa        
 Waarborgsommen              3.000                     -     
                 3.000                     -    
Vlottende activa         

 Debiteuren    
              

831                     -     

 Overige vorderingen en overlopende activa 
              

258                     -     

 Geldmiddelen              5.914    
              

442   

                 7.003    
              

442  

           

Totaal activa             10.003    
              

442  

           
           
           
PASSIVA     31/12/2020  31/12/2019 

      € €  € € 
Eigen vermogen         

 Algemene reserve              5.190    
              

311   

                 5.190    
              

311  
Langlopende schulden                    -                       -     
                        -                       -    
Vlottende passiva         
 Af te dragen bedragen             3.873                    56   

 Af te dragen Sponsorgelden kinderen  
              

289                    75   

 Af te dragen belastingen   
              

651      
 Overige korte schulden                    -                       -     

                 4.813    
              

131  

           

Totaal passiva             10.003    
              

442  
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Staat van Baten en Lasten 2020        
           
      2020  2019 

      €   €  
Baten          
 Donaties               4.707                  500   
 Verkoopondersteuning                    -                      56   
 Verkopen              6.525                     -     
 Sponsorgelden kinderen                 709                    75   
               11.941                  631  

           
Lasten          
 Sponsorgelden kinderen                 709                    75   
 Verkoopondersteuning             2.038                    56   
 Inkoopwaarde verkopen             3.879                     -     
 ICT Kosten                    84                  107   
 Bankkosten                  150                    21   
 Overige kosten                  202                    61   
                 7.062                  320  

           
Exploitatie resultaat               4.879                  311  

           
           

Het bestuur  
Voorzitter     Secretaris    Penningmeester  
 

 

Jan Nijland    Dorreth Baars   Doménique Dorreman  
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TOELICHTING BALANS 

Activa  
Materiele vaste activa:  

De Stichting heeft per 31/12/2020 geen materiele vaste activa  
 
 
Financiële vaste activa: 
 De financiële vaste activa bestaat uit een borg voor ontvangen consignatiegoederen. 
 
Vlottende activa:  

Deze post bestaat thans nog uitsluitend uit geldmiddelen conform de bankrekening van de 
Stichting bij de ABNAMRO Bank.  

 
 
Passiva  
Eigen vermogen: 

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een algemene reserve ten behoeve van de 
continuïteit. Het saldo van de baten en lasten zijn toegevoegd aan de algemene reserve. 
Het bestuur is bevoegd om een deel van de reserve af te splitsen voor een specifiek doel. 
  

Langlopende Schulden:  
Stichting heeft geen langlopende schulden.  
 

Kortlopende schulden:  
Kortlopende schulden bestaan uit:  

- af te dragen gelden / te betalen facturen aan de Nepalese zilversmid Dambar uit 
verkopen van zijn  artikelen  

- af te dragen sponsorgelden aan kinderen 
- af te dragen omzetbelasting 
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
  
Baten:  
Deze bestaan voornamelijk uit:  

- Donaties aan de Stichting 

- Verkopen van goederen, die de Stichting in consignatie heeft  

- Sponsorgelden t.b.v. ondersteuning van schoolgelden voor kinderen in Nepal 
 
Lasten:  
Deze bestaan voornamelijk uit:  

- Inkoopkosten van consignatiegoederen 

- ICT kosten met name voor de website 

- Overige kosten  

- Kosten bankrekening  

- Sponsoring / verkoopondersteuning  in Nepal 

- Af te dragen gelden kindersponsoring 
 


