
 

Jaarverslag van de stichting over 2021. 
Inleiding.  

We wisten bij aanvang van dit jaar dat het niet gemakkelijk zou worden voor onze organisatie. Reizen 
naar het gebied was onmogelijk, vergaderingen en overleggen  moesten online  plaats vinden. Ook  
zou het een uitdaging worden om onze plannen realiteit te laten worden. Met name gaat het dan om 
de financiële onderbouwing van onze plannen. 

Bij het opstellen van dit verslag kunnen we stellen dat we toch trots mogen zijn op het gene dat we 
dit jaar bereikt hebben. Dit geldt zowel voor zaken die zich in ons land afspelen maar ook dat we er in 
geslaagd zijn om toch voortgang te maken in Nepal. 

 

Januari. 

 We hadden op 18 Januari onze bestuursvergadering.  In deze vergadering is o.a. de 
samenwerking met ISARD besproken. Tevens hebben wij aanvragen ingediend bij bevriende 
organisaties om het mogelijk te maken de samenwerking met ISARD aan te gaan. 

 Er zijn zaken besproken om zelf financiën te kunnen  verkrijgen.  

 

Februari.  

 Op de 2de vrijdag van de maand  in dit overleg is er afgesproken om een demo map te 
ontwikkelen.  

 Ook is er afgesproken hoe wij als stichting zelf evenementen kunnen organiseren, bv. een 
tuinplantenproject. Een ander idee was om een wandel / fietstochten map te ontwikkelen. 

 

Maart. 

 In het overleg is afgesproken om online financiële  sponsors te gaan zoeken om onze plannen 
in Nepal mogelijk te maken. Zoals het er nu uitziet krijgt dit plan een looptijd van 5 jaar. Dus 
een hele uitdaging!!  

 Een van de aanvragen die we ingediend hebben in Januari  heeft een substantieel bedrag 
opgeleverd. 



 Ook zijn er gesprekken gaande met een Belgische zusterorganisatie om  te gaan samen werken. 
Het  1ste digitale overleg is gepland voor de volgende maand. 

April. 

 Het digitale gesprek met  de zusterorganisatie ( Chautaara ) heeft plaatsgevonden  op 19 
april. Het doel was om te zien of er mogelijkheden zijn tot samenwerking. Een van de 
redenen is dat zij ook werkzaam zijn in dorpen die tegen ons werkgebied aanliggen. 

 Vanwege het corona zijn wij begonnen met digitaal vergaderen. 

 

Mei. 

 Tijdens het maandelijks overleg is er gesproken over uitbreiding van ons bestuur.  Dit heeft te 
maken met het feit dat wij duidelijk de behoefte zien om iemand in ons midden te hebben 
die zich zal bezighouden met sponsoring en evenementen.  

 ISARD heeft ons een overzicht gestuurd van de kosten van het gehele project . Dit is uitvoerig 
besproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat het een hele opgave wordt om de 
genoemde kosten te dekken maar dat wij voldoende aanknopingspunten zien om er voor te 
gaan. 

 

Juni. 

 In het overleg van deze maand is uitvoerig gesproken over ons lidmaatschap van de 
koepelorganisatie NFN. Wij hebben besloten vanwege een koerswijziging van de NFN  ons 
lidmaatschap op te zeggen. Tevens hebben we besloten om ons aan te sluiten bij een 
organisatie voor kleine goede doelen, genaamd PARTIN. 

 We hebben een paar keer vergaderd met Chautaara.  De bedoeling van deze gesprekken was 
om de mogelijkheden te verkennen tot samenwerking.  

 De sponsormap is digitaal zover klaar dat hij fysiek uitgeprint en gelamineerd kan worden. 
De map bestaat uit een voor- en nawoord aangevuld met een aantal deelprojecten  van ons 
totale project. Onze mogelijke sponsoren kunnen hierdoor een eigen keuze maken. 

 Ook hebben wij in dit overleg beslist om ons evenement Eten voor Eten door te laten gaan 
op 22 Oktober. 
 

Juli. 

 Na diverse overleggen met ISARD is besloten  vanwege financiële redenen om  het 5 
jarenplan in meerdere stukken te verdelen. Een van de redenen is dat wij nu een financiële 
dekking hebben van 1,5 jaar.  ISARD stemt hier mee in. 

 Ook hebben wij deze maand het 2de beloofde deel van de microfinanciering van de 3 
studenten overgemaakt. Op 16 juli digitaal contact gehad met Chautaara. Ook zij hebben 
toegezegd om een gedeelte van de financiële afspraken voor het project op zich te nemen. 



 Wij zijn tot de conclusie gekomen dat onze website toe is aan  een metamorfose . Judith 
neemt contact op met onze web designer.  

 Wij hebben besloten om ons plan voor te leggen aan Wilde Ganzen met het verzoek om ons 
plan te helpen ondersteunen. 
 
 
 

Augustus. 

 We hebben in onze bestuursvergadering afgesproken om stickers  te laten maken en onze 
flyers te vernieuwen.  

 Op dit moment zijn er een drietal mappen klaar om voor te leggen aan mogelijke sponsoren. 
 We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor ons evenement Eten voor Eten. 
 Een van onze bestuursleden heeft er voor kunnen zorgen dat wij een foto expositie mogen 

etaleren in de bloedbank in Breda.  
 Ook hebben wij in dit overleg besloten  om vanaf nu een maandelijkse nieuwsbrief over onze 

stichting uit te brengen. Dit met het doel om onze achterban nog beter te informeren over 
ons werk. 

 

September. 

 We hebben met ISARD besloten vanuit het 5 jaren plan bij Wilde Ganzen een aanvraag te 
doen voor de ondersteuning van het 1ste anderhalf jaar. 

  Tevens hebben wij de CEO ( BIVAS ) gevraagd om via een filmpje zichzelf voor te stellen bij 
ons evenement  Eten voor Eten.  

 Definitieve toezegging van Chautaara om ons project mede te helpen financieren. 
 Ook zal Chautaara op ons evenement Eten voor Eten via een presentatie zich zelf voorstellen. 
 Bij de presentatie van onze sponsormap aan een bedrijf heeft dit tot onmiddellijk  resultaat 

geleid.  
 De aanmeldingen voor onze avond Eten voor Eten loopt buiten verwachting goed. 
 Ook hebben wij deelgenomen aan een digitaal overleg van PARTIN. 

 

Oktober. 

 In Oktober is Jan naar een landelijke bijeenkomst geweest van PARTIN / Wilde Ganzen. Dit 
heeft ons veel nieuwe info opgeleverd voor het bereiken van mogelijke sponsoren. 

 De foto expositie bij de bloedbank is gerealiseerd.  
 Ook heeft een van onze bestuursleden een zoom meting met ISARD en Wilde Ganzen over 

ons project. 
 Onze stampottenavond op 22 Oktober was een groot succes, dit wat betreft het aantal als 

het opgehaalde bedrag.  



 Ook zijn wij met het voltallige bestuur en partners afgereisd naar België om daar deel te 
nemen aan het sponsor ontbijt bij Chautaara. 

 Tijdens ons maandelijkse overleg  hebben wij uitvoerig gesproken over de nieuwe WBTR 
regeling voor bestuurders van stichtingen en organisaties.  Het gaat over het vastleggen van 
verantwoordelijkheden van de bestuurders . 
 
 
 
 
 
 

November. 

 In de vergadering van 19 November zijn  besproken: WBTR regeling en  terugbetalen Micro 
financiering van de studenten. 

 Op de PARTIN dag zijn wij in contact gekomen met een kringloopwinkel HOMICO uit 
Bosschenhoofd. Wij hebben daar een PowerPoint presentatie mogen verzorgen en dit heeft 
geresulteerd in een mooi sponsorbedrag. 

 In ons gebied in Nepal zijn de eerste gesprekken gestart. Het gaat hier specifiek om training 
in champignon teelt en de oprichting van een legale stichting waarbij alle 5  betrokken 
dorpen  vertegenwoordigd zijn. 

December. 

 In de laatste vergadering van het jaar hebben wij afscheid genomen van een bestuurslid.  
besproken zaken: vergaderkalender en evenementen kalender voor 2022. 

 Er is uitvoering gesproken n.a.v. ons organogram tot het invullen van zaken en 
ontwikkelingen die op ons af komen. 

 De definitieve aanvraag is verstuurd naar Wilde Ganzen gericht op ondersteuning van ons 
project. 

Slot. 

Als laatste willen wij iedereen die op zijn of haar manier heeft bijgedragen aan het  resultaat wat er 
dit jaar bereikt is meer dan hartelijk danken. Het resultaat is niet alleen de financiële middelen die wij 
hebben binnen gehaald maar ook de morele en fysieke hulp en steun die wij hebben mogen ervaren. 

Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor al onze ambassadeurs  waar wij ten alle tijden een 
beroep op kunnen doen. 

Er rest ons de hoop en enige mate van zekerheid dat wij volgend jaar weer een beroep mogen doen 
op iedereen die met ons begaan is met ons werk in Nepal. 

 

 

 



 

 

 


