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Jaarverslag 2021
Het jaar 2021 stond wederom in het teken van de coronapandemie. Als Stichting Nederland-Nepal
hebben we onze ondersteuning aan Nepal vormgegeven door sponsoring van een aantal kinderen
om goed naar school te kunnen.
Daarnaast hebben we ook dit jaar weer op ons genomen om Dambar te helpen door als Stichting
sieraden te verkopen die door Dambar en zijn staf zijn gemaakt.
Het was een uitdaging om het sponsorgeld voor de kinderen op de juiste plek te krijgen. Door de
coronapandemie was reizen in Nepal soms onmogelijk, waardoor het langer duurde voordat Dambar
het sponsorgeld voor de kinderen kon overhandigen. Gelukkig is dit in de meeste gevallen wel gelukt.
Eén van onze sponsorkinderen is niet bereikt. Navraag leerde dat (naam kind) met zijn familie is
vertrokken om elders werk te vinden. In Nepal werken mensen vaak als “dagloner”. Door de
coronapandemie is werken als “dagloner” niet gemakkelijk, waardoor mensen daarheen gaan waar
werk te verwachten is. Helaas hebben we niet kunnen achterhalen waar (naam kind) precies naartoe
is gegaan. Mensen die de familie kennen hebben gezegd naar India, aangezien het daar makkelijker is
om werk te vinden.
Omdat Dambar ook dit jaar niet naar Nederland kon komen om zelf zijn sieraden te verkopen,
hebben wij als Stichting zelf deze taak op ons genomen. Dit hebben we gedaan door vanuit de
Stichting rechtstreeks aan Wereldwinkels de sieraden van Dambar te verkopen. Hiervoor hebben we
uiteraard gebruik gemaakt van onze bestaande contacten met de diverse Wereldwinkels waar
Dambar ook zelf regelmatig is geweest. Maar ook een aantal andere Wereldwinkels hebben via onze
Stichting sieraden van Dambar gekocht. Wij zijn heel erg blij met het vertrouwen dat Wereldwinkels
in ons hebben gehad, zodat wij op deze manier er toch voor konden zorgen dat Dambar enige
inkomsten heeft gehad. Omdat Dambar ook in 2021 niet kon reizen en Nederland niet het enige land
is waar Dambar naartoe reist om zijn sieraden te verkopen, is de inkoop van de Wereldwinkels
cruciaal geweest voor Dambar.
Wij willen alle Wereldwinkels namens Dambar dan ook hartelijk danken voor hun aankopen!
Ook alle giften die binnen zijn gekomen specifiek voor Dambar hebben hem geholpen om het jaar
door te komen. Dambar heeft dit voor een groot deel te danken aan zijn goede contacten hier in
Nederland en is hier dan ook is erg blij mee geweest. Namens Dambar willen wij ook alle gulle gevers
heel hartelijk bedanken!
Als Stichting zijn wij best tevreden met het jaar 2021. Wel verheugen wij ons op een nieuw jaar
waarin reizen weer mogelijk is. Dan kan Dambar weer naar Nederland komen en 1 of meer van onze
bestuursleden kunnen afreizen naar Nepal om daar te zien hoe het gaat met onze sponsorkinderen
en nagaan of wij belangrijke bijdragen kunnen doen.
Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om ook ons bestuurslid Henny van der Graaf te
bedanken voor haar inzet voor onze Stichting. Helaas heeft zij door gezondheidsproblemen moeten
besluiten haar werk voor de Stichting neer te leggen. Wij wensen haar het allerbeste!
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STICHTING NEDERLAND - NEPAL
Balans per 31
december 2021
31-12-2021
ACTIVA

€

Financiele vaste activa
Waarborgsommen
Leningen
u/g

31-12-2020
€

€

3.000
1.490

€

3.000
4.490

Vlottende
activa
Debiteuren
RC
Dambar
Geldmidd
elen

978
-

831
258

8.704

5.914

Totaal
activa

PASSIVA

9.682

7.003

14.172

7.003

31-12-2021
€

Eigen
vermogen
Algemene reserve

-

31-12-2020
€

€

8.854

€

5.190
8.854

Vlottende passiva
Af te dragen
bedragen
Af te dragen bedragen kinderen
Af te dragen
belastingen

Totaal
passiva

5.190

3.937

3.873

264
1.117

289
651

-

5.318

4.813

14.172

10.003
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Staat van Baten en
Lasten 2021
2021
€

Baten
Donaties
Verkopen
Sponsorgelden
kinderen

2020
€

€

2.800
7.745
2.375

€

4.707
6.525
709
12.920

Lasten
Sponsorgelden
kinderen
Verkoopondersteunin
g
Inkoopwaarde
verkopen
ICT
Kosten
Bankkost
en
Overige kosten

2.500

709

296

2.038

5.298

3.879

382

84

226

150

554

Exploitatie resultaat

11.941

202
9.256

7.062

3.664

4.879

Het bestuur
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Jan Nijland

Dorreth Baars

Doménique Dorreman
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TOELICHTING BALANS (Let op: dit is de toelichting van 2020)
Activa
Materiele vaste activa:
De Stichting heeft per 31/12/2021 geen materiele vaste activa
Financiële vaste activa:
De financiële vaste activa bestaat uit een borg voor ontvangen consignatiegoederen.
Vlottende activa:
Deze post bestaat 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. Dit
doel zal altijd ten goede komen aan een gemeenschap in Nepal en wordt zoveel mogelijk
bepaald in overleg met de gever van de giften.
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

Ook voor dit jaarverslag mochten wij weer een beroep doen op Het MKB Huys te Groningen. Zij
hebben ons geholpen met onze financiële jaarcijfers, wat voor ons heel fijn was!
www.hetmkbhuys.nl
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