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Jaarverslag 2019 

 

Hoofdstuk 1 – Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de stichting Studenten- en Musaharproject Nepal 
(SMPN). 
 
Ook in 2019 heeft de stichting vele activiteiten ontplooid ten behoeve van de arme bevolking 
van Nepal en vele sponsoren zijn wederom bereid geweest dit belangrijke werk financieel te 
ondersteunen. Voor alle activiteiten was er voldoende budget beschikbaar. De stichting heeft 
het jaar 2019 kunnen afsluiten met een positief saldo van € 507,-, welk bedrag is toegevoegd 
aan de algemene reserve. 
 
De toelichting hierop, maar ook op alle activiteiten van de stichting, kunt u lezen in dit 
jaarverslag. Na het jaarverslag volgt de jaarrekening 2019. De financiële administratie van de 
stichting is gecontroleerd door de kascommissie. Het bestuur heeft de penningmeester 
decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid over 2019.  
 
Wilt u meer weten over de ambities van de stichting? Kijk dan op de website van SMPN: 
www.studentenprojectennepal.nl of op facebook.com/studentenprojectennepal.  
 
 

Hoofdstuk 2 – Algemene informatie 
 
Missie en visie 
 
De Stichting Studentenproject Nepal is opgericht op 6 juli 2000. De Stichting Musahar Dorp 
is opgericht op 19 december 2001. Op 23 mei 2007 zijn beide stichtingen opgegaan in de 
Stichting Studenten en Musaharproject Nepal (SMPN). 
 
Het bestuur heeft in 2018 een raadpleging uitgevoerd met de stakeholders (onze partners in 
Nepal, partners in Nederland, sponsoren en vrijwilligers) over de toekomst van de stichting. 
Op basis van de raadpleging is in 2019 de visie en missie opnieuw geformuleerd met de 
volgende uitkomst. 
 
Missie 
 
“Kansarme jongeren uit afgelegen gebieden in de Himalya, in het bijzonder het Gorkha-
district, kunnen door het volgen van goed (praktijk-)onderwijs opgroeien tot kansrijke en 
zelfstandige volwassenen die in hun eigen onderhoud kunnen voorzien”. 
 

Visie 
 

1. Financiële studie-ondersteuning voorkomt dat jonge kansarme meisjes slachtoffer 
worden van een gedwongen kindhuwelijk en dat kansarme jongeren met een 
beperking uitvallen of helemaal geen onderwijs krijgen. 
 

2. Het kunnen volgen van vakonderwijs (waaronder ICT en technisch onderwijs) of een 
bacheloropleiding draagt voor kansarme jongeren bij aan zelfontwikkeling en 
zelfvoorziening, de ontwikkeling van de community en de ontwikkeling van Nepal. 

 

http://www.studentenprojectennepal.nl/
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Doelstellingen  
 
Bijdragen aan de Sustainable Development Goals vastgesteld door de VN: 
 
Goal 4:  Kwaliteitsonderwijs: verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en 

bevorder levenslang leren voor iedereen. 
 
Goal 5:  Gendergelijkheid: bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen 

en meisjes. 
 
Goal 6:  Schoon water en sanitair: verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en 

sanitatie voor iedereen. 
 
Goal 10:  Ongelijkheid verminderen: dring ongelijkheid in en tussen landen terug. 
 
Goal 17: Partnerschap om de doelen te bereiken: versterk de implementatiemiddelen 

en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.    
 
Strategie 
 

1. Het bouwen en renoveren van scholen in afgelegen gebieden in de Himalaya, waar 
de overheid onvoldoende steun biedt; 

 
2. Verbeteren van de kwaliteit en omstandigheden van het onderwijs op scholen in 

afgelegen gebieden in de Himalaya, met name in het Gorkha-district, zoals betere 
opleiding van docenten, computers, beter schoolmeubilair en sanitaire voorzieningen, 
schoolpleinen t.b.v. welzijn zoals sport en spel; 

 
3. Financiële ondersteuning van kansarme individuele studenten uit het afgelegen 

Himalaya-gebergte, met voorrang voor jonge meisjes en jongeren met een beperking; 
 

4. Het scheppen van voorwaarden voor computerlessen en ander vakgericht 
vakonderwijs voor kansarme studenten. Hierbij valt te denken aan bouw-, installatie- 
en machinetechniek of aan een naai- en textielatelier;  

 
5. Scheppen van voorwaarden voor het realiseren van projecten ter versterking van de 

community, zoals   vrouwenprojecten, gespreksgroepen, agri-tourisme en 
landbouwprojecten; 

 
6. Het oprichten van spaarfondsen en/of microkredieten voor investeringen om 

zelfontwikkeling en betere leefomstandigheden te bevorderen; 
 

7. Uitwisseling en afstemming met besturen van partnerorganisaties in Nepal alsmede 
met controleurs, projectgroepen en dorpscommissie in Nepal die gelieerd zijn aan de 
partnerorganisaties en al hetgeen dat in de ruimste zin daarmede verband houdt; 

 
8. In al haar activiteiten streeft de stichting naar een duurzame voortzetting van de 

projecten, op eigen kracht van de partners in Nepal.    
 
 
Naamswijziging 
 
Met de vaststelling van de nieuwe visie en missie is ook de naam van de stichting gewijzigd 
Op 12 februari 2020 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Studentenprojecten 
Nepal. 
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Nieuw logo 
 
Op de Nepalavond van 31 januari 2020 is de nieuwe visie en missie gepresenteerd. Om 
deze te onderstrepen is gelijktijdig de naam van de stichting aangepast, maar ook een nieuw 
logo gepresenteerd. 
 
 
Oud logo: 
 

 
 
Nieuw logo: 
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Samenwerking 
 
In Nepal wordt samengewerkt met de volgende ngo’s: 

 
• Village Environment Nepal - scholenprojecten Gorkhagebied 

• SPN CI - computerinstituut kansarme studenten 

• SHN - Student Help Nepal - sponsorstudentenorganisatie 

 
Nepal Federatie Nederland 

SMPN heeft zich in 2018 aangesloten bij de Nepal Federatie Nederland. Bij deze Federatie 

zijn meer dan 150 organisaties die in Nepal actief zijn op het gebied van onder meer 

onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling, emancipatie, water en landbouw. 

Dit platform zorgt voor onderlinge communicatie, samenwerking en is spreekbuis van de 

leden naar overheden. Twee bestuursleden van SPN woonden het Nepalcongres op 15 

september 2019 bij.  

 
Samenstelling bestuur 2019 
 
Froukje Nijholt, secretariaat en scholenproject 
Henk Wijma, penningmeester  
Gerda Breeuwsma, studentensponsoring 
Wout de Jong, watervoorziening en sanitair 
 
De vergaderingen van het bestuur worden bij toerbeurt voorgezeten door de bestuursleden. 
Het bestuur wordt in haar activiteiten bijgestaan door een trouwe groep vrijwilligers. Het 
bestuur ontvangt voor haar activiteiten geen vergoeding. 
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Hoofdstuk 3 – Activiteiten 2019 
 

3.1 - Computeronderwijs 

Student Project Nepal Computer Institute (SPN-CI) voorziet in computertrainingen voor 

kansarme en gemarginaliseerde studenten in Nepal met financiële ondersteuning door 

SMPN. Het computerinstituut is gevestigd in de hoofdstad Kathmandu. 

SPN-CI heeft ondertussen al ruim 3.800 studenten uit geheel Nepal de gelegenheid geboden 

aan diverse computertrainingen deel te nemen. 

In 2019 zijn de volgende trainingen aangeboden: 

          Aantal studenten 
           2019 

• Basiscursus (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Internet, etc.)   103 

• Graphic & Webdesining          41 

• Hardware & Networking          17 

• Accounting & Advanced Excel         19 
Totaal           180 

Van de 180 studenten zijn 115 vrouwelijk en 65 mannelijk en ze komen uit 26 districten 

van Nepal. De studenten hebben een examen afgelegd en daarvoor een certificaat 

ontvangen. Dit certificaat is een officieel document voor het succesvol afronden van de 

cursus. Studenten van het SPN-CI hebben doorgaans veel resultaat in het vinden van 

banen in private en openbare sectoren. 
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3.2 – Studentensponsoring 

In 2019 was Gerda Breeuwsma voor het vijfde jaar coördinator Studentensponsoring binnen 

het bestuur van SMPN. De brieven van de studenten worden vanaf 2015 door de vrijwilligers 

Geertje van der Laan en Jaap van der Heide naar de sponsoren gemaild. Vanaf 2018 nemen 

Geertje en Jaap vooral de communicatie met de sponsoren voor hun rekening. Gerda 

onderhoudt met name de contacten met de Nepalese stichting Student Help Nepal en de 

controleurs die vanuit deze NGO werken. 

Hieronder volgen een aantal wetenswaardigheden over de Studentensponsoring in 2019: 

• In januari 2019 stonden 160 studenten op de sponsorlijst, in december 2019 waren 
dat er 168 studenten; 

• 25 studenten hebben in 2019 hun vak- of bacheloropleiding afgerond, het betrof 15 
meisjes en 10 jongens; 

• 9 studenten zijn in 2019 gestopt met het sponsorprogramma:  
→ 1 student kwam na herhaalde oproepen niet opdagen op de controle- en  
     betaaldag;  
→ 1 studente is getrouwd en haar echtgenoot kan de studie zelf betalen; 
→ 1 studente heeft geen sponsoring meer nodig i.v.m. de verbeterde economische 
     situatie; 
→ 2 studentes hebben een studiebeurs ontvangen van de Nederlandste Stichting van   
     Doggenaar Baarslag voor het volgen van een medische opleiding; 
→ 1 student heeft van de overheid een studiebeurs ontvangen voor een studie in het  
     buitenland; 
→ 3 studentes zijn met hun studie gestopt en gaan werken. 

• Van de 48 nieuwe studenten die in 2019 met sponsoring zijn gestart zijn 27 meisje en 
21 jongen; 

• In 2019 zijn 4 sponsoren gestopt vanwege persoonlijke redenen en studenten 
geslaagd;  

• In 2019 zijn 11 nieuwe sponsoren gestart. 
 

Sinds 2001 hebben 575 arme studenten door sponsoring kunnen studeren via SMPN. 

Daarvan worden eind 2019 nog 168 studenten gesponsord. SMPN sponsort studenten vanaf 

ongeveer 14 jaar. Dit blijkt een zeer kwetsbare leeftijd te zijn om te stoppen met onderwijs 

door kind huwelijk of kinderarbeid om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.  
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Wat kost het sponsoren van een student? 
 
Zit de student nog op de 10-jarige basisschool dan geldt voor class 9 en class 10 een 
bijdrage van  
€ 115,- per jaar. Voor studenten op het vervolgonderwijs geldt een sponsorbijdrage van € 
225,- per jaar. De student betaalt hiervan het collegegeld, de studieboeken en andere 
schoolbenodigdheden. 
De student wordt gesponsord tot hij/zij klaar is met de beroepsopleiding of de Bachelor. De 

masterstudie moet hij/zij zelf bekostigen. 

SMPN en partnerorganisatie Student Help Nepal stimuleren de keus voor beroepsonderwijs 

bij studenten. Het gaat om opleidingen in de ICT-sector en voor beroepen als elektricien, 

bakker, schoonheidsspecialiste, loodgieter, verpleegster enz. Deze opleidingen sluiten goed 

aan op de arbeidsmarkt. Afgestudeerde studenten kunnen hierdoor gemakkelijker een baan 

vinden in de toekomst.  

 
 
Studentencontroleurs 
 
De studenten worden gecontroleerd door 6 controleurs. Tot 2011 werkten zij zelfstandig. In 

2011 is de NGO Student Help Nepal opgericht en sindsdien werken de controleurs samen 

vanuit deze stichting. De controleurs zijn Tendy Sherpa, Thakur Dhital, Amrit Pudusuinee, 

Man Bahadur, Bhadra Bharam en Rudra Amgain. Studenten die voor het sponsorprogramma 
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in aanmerking komen worden door de controleurs hiervoor geselecteerd en zij vullen 

daarvoor een informatieschema over de student(e) in. Het informatieschema van de student 

mailen zij naar de coördinator van de studentensponsoring van SMPN.  

De controleurs controleren de sponsorstudent in Nepal op een aantal zaken, zoals de 

inschrijving van de student bij de middelbare- of hoge school of universiteit, de tentamens en 

de facturen voor het collegegeld. Er vinden verschillende controlemomenten per jaar plaats. 

Bhadra Bharam is de enige vrouwelijke controleur. Samen met Rudra Amgain is zij 

controleur in het afgelegen Gorkha district. Rudra was hoofdmeester van een school in het 

Gorkha district en heeft vanuit die functie een groot netwerk in het bergachtige gebied. 

Tendy, Amrit, Thakur en Man Bahadur zijn de controleurs van de sponsorstudenten in 

Kathmandu. 

 

Studenten ontvingen een waarde-cheque 
  
De sponsorstudenten die in Kathmandu studeren ontvingen in april en november 2019 hun 
waarde-cheque. De sponsorstudenten in het Gorkha-District ontvingen deze eenmalig in 
november 2019. Die waarde-cheque krijgen de studenten nadat ze hun studievorderingen 
aan de controleurs hebben laten zien. Met de waarde-cheque kunnen de studenten op een 
voor hen geschikt moment deze cheque verzilveren bij de bank. Voordeel van de cheque is 
ook dat de controleurs het geld voor de studentenbijeenkomst niet contant hoeven op te 
nemen. Dit veroorzaakte in het verleden soms problemen omdat er niet genoeg geld in de 
Nepalese bank aanwezig was. De waarde-cheque wordt sinds 2017 gebruikt en bevalt goed 
voor alle partijen. 
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Hulpmiddelen voor jongeren met een beperking 

Studeren voor arme jongeren uit afgelegen gebieden in Nepal is al een hele uitdaging. Voor 

arme jongeren met een beperking is dat nog moeilijker. Het bestuur van SMPN heeft 

besloten zich vanaf 2019 extra te gaan inzetten voor jongeren met een beperking die extra 

steun en hulpmiddelen nodig hebben om te kunnen studeren. 

Door de aanschaf van hulpmiddelen zoals een blindencomputer of speciale rolstoel wordt het 

ook voor jongeren met een beperking mogelijk om te studeren. Zij kunnen door hun studie 

zelfstandiger en onafhankelijker leven. 

SMPN heeft hiervoor een reservering getroffen uit de opbrengst van de kerstactie 2018 groot 

€ 3.250,-. In 2019 heeft de opgeheven Stichting Installatietechniek Friesland haar resterende 

saldo van € 1.767,- overgemaakt aan SMPN, welk bedrag is toegevoegd aan de reservering. 

Met de partners in Nepal wordt overlegd hoe jongeren met een beperking meer 

mogelijkheden kunnen worden geboden om te studeren. 

 
 
 
 
 
3.3 - Scholenproject 
 
Al meer dan negentien  jaar zet Stichting SMPN zich in voor het welzijn van Nepalese 

kinderen. Onderwijs voor de armste kinderen van het land is daarbij het uitgangspunt. Door 

de bouw van scholen en sponsoring van studenten willen wij het analfabetisme en de 

armoede tegengaan. Wij willen een structurele verbetering realiseren van de 

onderwijsvoorzieningen in het afgelegen Gorkhagebied en het risico van vroegtijdige 

schoolverlating verlagen.  

 

Historie 

SMPN is in 2007 gestart met een scholenproject in het Gorkhadistrict in Nepal. In de loop der 

jaren zijn in dertien dorpen nieuwe scholen gebouwd en tientallen kleinere projecten 

uitgevoerd, zoals toiletten, watervoorzieningen, schoolpleinen, bibliotheken, meubilair, 

computers.  

SMPN) heeft in de periode 2017-2018 in totaal € 188.012,- geïnvesteerd in het 

scholenproject Gorkha. Wilde Ganzen heeft € 62.671.- bijgedragen aan de totale inbreng van 

de stichting SMPN ad € 125.341.- Om de projecten de kunnen financieren heeft SMPN een 

beroep gedaan op particulieren, kerken en maatschappelijke organisaties, zij hebben in 

totaal een bedrag opgebracht van € 62.733,-.  
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Voorbereiding projecten 2019-2021 

SPN heeft samen met Village Environment Nepal (VEN) en Wilde Ganzen voorbereidingen 

getroffen voor een kwaliteitsverbeteringsproject voor de scholen in het projectgebied. Het 

gaat om het beschikbaar stellen van computers en andere ICT-middelen, meubilair, 

leermiddelen, trainingen van leraren en het stimuleren van achtergestelde gemeenschappen 

om onderwijs te volgen. De plannen sluiten aan bij de nieuwe overheidsplannen op 

onderwijsgebied. Het plan is opgesplitst in drie fasen. 

 

Het totale plan behelst een investering van € 187.795,- 

Hieronder een overzicht van de investeringen: 

 

Antar Jyoti Secondary School Taku Danda   €   21.959 

Thalibary Secondary School Pandung   €   19.468 

Bageswori Lower School Amale    €   10.832 

Kallery Lower Secondary School Churung   €   11.786 

Mandali Primary School Baluwa    €     9.105 

Majthar Secondary School Majthar               €   14.414 

Dharapani Secondary School    €   14.414 

Ghunchok Primary School     €     9.491 

Balkauri Primary School Ratmate    €     6.009 

Akale Primary School Sulikot     €   14.773 

Shree Shaila Putri Secondary, Deurali   €   13.959 

Bhrama Charini Lower Secondary School   €   18.105 

Shree Surya Jyoti Secondary School, Taku   €   14.050 
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SPN doet een beroep op kerken, maatschappelijke organisaties, bedrijven, scholen en 

fondsen om een totaalbedrag van € 125.000 bijeen te brengen. Bovendien neemt SPN het 

initiatief tot het stimuleren van allerlei acties bij kerken, scholen, sportverenigingen en 

bedrijven om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor deze projecten. Verder staat SPN 

met een stand bij diverse evenementen, organiseert SPN een jaarlijks Nepalevent en 

verzorgen bestuursleden lezingen om het werk van de stichting bekendheid te geven.  

Wilde Ganzen, waarmee SMPN een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, is 

bereid alle bijdragen te verhogen met 50%. 

 

Betere toekomst 

Onderwijs is in dit afgelegen gebied van groot belang. Kinderen krijgen structuur en hebben 

meer kansen op een betere toekomst. Op basis van onderwijswetgeving en beleid zijn in 

Nepal verschillende soorten programma's gelanceerd. Een daarvan is SSRP is een 

educatieprogramma dat helpt bij de ontwikkeling van het schoolsysteem van Nepal. Op basis 

van dit programma loopt het 'School Sector Development Plan 2017-2023' in Nepal. Dit 

betekent dat het systeem nu is gestructureerd op niveau 1-8 "Basisonderwijs" en niveau 9-12 

als "voortgezet onderwijs". De deelname aan het onderwijs verbetert geleidelijk, maar de 

hoge uitval en slechte leerresultaten zijn nog steeds aanhoudend, vooral onder meisjes en 

sociaaleconomisch achtergestelde groepen in Nepal. Het projectgebied van SPN-VEN-WG 

heeft hiermee in hoge mate te maken. Er is behoefte aan trainingen van leraren, verbetering 

van informatiecommunicatietechnologie, verbetering van de leeromgeving, lesmateriaal, 

bibliotheken.  
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Vrijwilligerswerk  

Ook de Nepalese bestuursleden zien het werk voor de stichting als vrijwilligerswerk. Zij 

ontvangen een reiskostenvergoeding en onkostenvergoeding (kopieerkosten e.d.). De 

bestuursleden zijn in het dagelijks leven werkzaam in het onderwijs (basisonderwijs tot en 

met de universiteit), in de ict-sector, in de toerisme-sector en in de dienstverlening. Het 

bestuur maakt in het projectgebied gebruik van twee vrijwilligers die een kleine vergoeding 

krijgen voor hand- en spandiensten. De voorzitter en vice-voorzitter van VEN zijn niet altijd in 

de gelegenheid om documenten naar dorpsbesturen of schoolhoofden te brengen etc in de 

afgelegen dorpen die alleen via junglepaadjes te bereiken zijn. Het realiseren van deze 

projecten is geen sinecure. Dat komt door de complexe regelgeving.  

 

Ngo's 

De partners zijn niet-gouvernementele organisaties die zich richten op ontwikkelingswerk. De 

organisaties zijn onafhankelijk van de overheid. Wel moet de regeringsinstantie Social 

Welfare Council Nepal goedkeuring verlenen aan de projecten. Dat gebeurt na controles van 

de administratie, begroting e.d.  

 

Ligging dorpen en projecten 

Het projectgebied van SPN ligt in Gorkha, een van de 75 districten van Nepal. Het gebied 

grenst in het noorden aan China/Tibet. De dorpen waar SPN actief is liggen in het 

epicentrum van de aardbevingen die in 2015 plaatsvonden. Bijna alle dorpen zijn alleen 

bereikbaar via smalle paadjes door de jungle. De dorpen Deurali (per jeep bereikbaar), 

Pandrung en Baluwa liggen 175 kilometer vanaf de hoofdstad Kathmandu en 30 kilometer 

van Gorkhacity. Vanaf Deurali is Amale 2 tot 3 uur lopen. Takukot is 3 uur lopen vanaf 

Deurali langs een rechte weg. Ratmate en Sulikot zijn de meest afgelegen dorpen en kunnen 

in 5 en 6 uur bereikt worden via een route over hogere heuvels/wouden.  
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De dorpsbewoners zijn Gurung, Magar of Dalit (laagste kaste). De bevolking is erg arm. De 

meeste mensen zijn boer. Zij hebben amper te eten en proberen hun inkomen aan te vullen 

met hand- en spandiensten, als drager of in de steengroeven. 

Meer dan 4000 leerlingen en hun ouders, evenals docenten, profiteren rechtstreeks van alle 

ontwikkelingen in het projectgebied van SMPN. Village Environment Nepal.  

 

Projectbezoek bestuur SMPN 

Bestuurslid Froukje Nijholt van SPN heeft in november – op eigen kosten – het projectgebied 

in het Gorkhadistrict bezocht. In totaal 8 van de 13 scholen werden bezocht. Dat waren de 

scholen in Amale, Churung, Baluwa, Majthal, Ratmate, Sulkilot, Deurali en Pandrung.  

 
 
Sanitaire voorzieningen 
 

 
 
De kerstactie 2019 stond in het teken van sanitaire voorzieningen als vervolg op een 
geslaagd project in 2018. Tijdens dit project is een nieuw toiletgebouw gerealiseerd bij de 
school in Pandrung door vijf leerlingen van ROC de Friese Poort onder aansturing van 
decaan Wietse van der Wal en bestuurslid Wout de Jong. 
Mede dankzij een behoorlijke gift van een bedrijf uit Heerenveen is een opbrengst 
gerealiseerd van in totaal € 2.200,-, welk bedrag is gereserveerd voor toekomstige sanitaire 
projecten.  
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Balans per 31 december 2019      

 toelichting  31-12  31-12 

   2019  2018 

ACTIVA      

      

Vaste activa 1  0  0 

      

      

Vlottende activa      

Vorderingen 2  1.320  225 

Liquide middelen 3  59.516  118.199 

   60.836  118.424 

      

      

Totaal activa   60.836  118.424 

      

      

PASSIVA      

      

Vermogen      

Algemene reserve 4  37.844  37.337 

      

      

Voorzieningen      

Studentensponsoring 5  13.291  17.668 

Scholenproject 6  1.185  54.112 
Hulpmiddelen studenten met 
beperking 7  5.017  3.250 

Sanitaire voorzieningen 8  2.200  0 

   21.693  75.030 

      

Kortlopende schulden 9  1.300  6.057 

      

      

Totaal passiva   60.836  118.424 
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Exploitatierekening 2019      

 toelichting Lasten Baten  Saldo  Saldo 

  2019 2019 2019 2018 

Computeronderwijs 10 9.500 8.607 -893 -3.368 

      
Scholenproject 2016-
2017 11 0 0 0 -2.500 

      
Scholenproject 2019-
2021 12 24.951 24.951 0 0 

      

Studentensponsoring 13 32.825 32.825 0 0 

      

Verkoop 14 950 1.954 1.004 0 

      

Zwerfkinderen Amale 15 0 0 0 -2.500 

      

Winterhulp 16 0 0 0 -2.520 

      

Hulpmiddelen studenten 17 1.767 1.767 0 0 

      

Sanitaire voorzieningen 18 2.200 2.200 0 0 

      

Bijdragen onbestemd 19 0 2.504 2.504 0 

      

Totaal activiteiten  72.193 74.808 2.615 -10.888 

      

Organisatiekosten 20 2.107 0 -2.107 -2.847 

      

Resultaat  74.301 74.808 507 -13.735 
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Toelichting balans (1)      

   2019  2018 

1. Vaste activa      

De stichting heeft geen vaste activa   0  0 

      

2. Vorderingen      

Fondsen Small Projects   0  0 
Bijdrage donateurs aan 
studentensponsoring   1.320  225 

Kerstactie   0  0 

   1.320  225 

      

3. Liquide middelen      

Betaalrekening ING   10.130  2.598 

Betaalrekening Rabo   1.069  1.531 

Spaarrekening ING   43.333  110.820 

Spaarrekening Rabo   4.388  2.887 

Kas   596  363 

   59.516  118.199 

      

Vermogen      

4. Algemene reserve      

Saldo 1-1   37.336  51.072 

Resultaat activiteiten per saldo   507  -13.735 

Saldo 31-12   37.844  37.337 

      

Voorzieningen      

5. Studentensponsoring      

Saldo 1-1   17.668  19.175 

Vooruitbetaald   1.135   

Studenten zonder sponsor   -5.512  -1.507 

Saldo 31-12   13.291  17.668 

      

6. Scholenproject      

Saldo 1-1   54.112  1.390 

Opbrengst fondsen 2019   24.951   

Inbreng in scholenproject 2019-2021   -77.878   

      

Af: afrekening scholenproject 2016-2017   0  -1.390 

Bij: opbrengsten scholenproject 2019-2021      54.112 

Saldo 31-12   1.185  54.112 
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Toelichting balans (2)      

   2019  2018 

      
7. Hulpmiddelen studenten met 
beperking      

Saldo 1-1   3.250  0 

Bij: opbrengst kerstactie 2018     3.250 

Bij: batig saldo Stichting Installatietechniek Friesland  1.767   

   5.017  3.250 

      

8. Sanitaire voorzieningen      

Saldo 1-1   0   

Bij: opbrengst kerstactie 2019   2.200    

   2.200  0 

      

9. Kortlopende schulden      

Kosten fondsenwerving   0  5.982 
Vooruitbetaalde bijdragen Nepalavond 
2020   475  0 

Sponsoring student Dibash   825  75 

   1.300  6.057 
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Toelichting exploitatierekening (1)      

   2019  2018 

      

10. Computeronderwijs      

Giften en donaties in Nederland   8.607  5.132 

Bijdragen aan SPN-CI in Nepal   9.500  8.500 

   -893  -3.368 

      

      

11. Scholenproject 2016-2017      

Bijdrage fondsen    0  -3.890 

Voorziening   0  1.390 

   0  -2.500 

      

      

12. Scholenproject 2019-2021      

Bijdrage fondsen   24.951  43.458 

Opbrengst Kerken   0  8.600 

Bijdrage verkoop   0  2.054 

   24.951  54.112 

Naar voorziening   24.951  54.112 

   0  0 

      

Overgemaakt aan Wilde Ganzen     77.878   0 

Aandeel Wilde Ganzen 50%   38.939  0 

Beschikbaar voor partners in Nepal   116.817  0 

            

      

      

13. Studentensponsoring      

Bijdragen van donateurs in Nederland   28.673  29.218 

Vooruitbetaald   1.135  385 

   27.538  28.833 

Afboeking voorgaande jaren   225  0 

   27.313  28.833 

Bijdragen aan studenten in Nepal   32.825  30.725 

   -5.512  -1.892 

Saldo uit voorziening   5.512  1.892 

   0  0 

      

      

14. Verkoop      

Opbrengsten verkoop   1.954  2.054 

Naar scholenproject 2019-2021   950  2.054 

   1.004  0 
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Toelichting exploitatierekening (2)      

   2019  2018 

      

15. Zwerfkinderen Amale      

Donaties   0  0 

Besteding     2.500 

   0  -2.500 

      

      

16. Winterhulp      

Donaties   0  0 

Besteding     2.520 

   0  -2.520 

      

      

17. Hulpmiddelen studenten met beperking     

Opbrengst kerstactie 2018     3.250 
Batig saldo Stichting Installatietechniek 
Fr.   1.767   

Naar voorziening   1.767  3.250 

   0  0 

      

      

18. Sanitaire voorzieningen      

Opbrengst kerstactie 2019   2.200   

Naar voorziening   2.200  0 

   0    

      

      

19. Bijdragen onbestemd   2.504  0 

      

      

20. Organisatiekosten      

Algemene kosten    981  1.557 

Kosten in Nepal   773  720 

Kosten Nepalavond   0  315 

Kosten banken -/- rente   353  255 

   2.107  2.847 
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Verklaring kascommissie 
  
  
Ondergetekenden: 
  
Commissielid 1     Commissielid 2 
 
Naam: G. van der Laan         Naam: A. Heinkens 

  
  

Verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de financiële  
jaarstukken van de Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal (SMPN) te Heerenveen  
over de periode 1 januari - 31 december 2018  te hebben gecontroleerd en akkoord 
bevonden. 
  
De kascommissie heeft de volgende opmerkingen: geen 
 
  
  
De kascommissie verzoekt het bestuur om de penningmeester décharge te verlenen voor  
het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2019 t.e.m. 31 december 2019. 
 
  
Plaats:  Rotstergaast 
Datum: 23 juni 2020 
 
 
 
 
 
G. van der Laan      A. Heinkens 
 


