
 
     
Een vreemd begin….. 
 
…. want, om maar met de bekende deur bij u binnen te vallen, het einde 
is in zicht.  
Sommigen was het een beetje bekend en tijdens  de eerste 
Bestuursvergadering van dit jaar is de knoop dus definitief doorgehakt.  
In het najaar zal aan instanties als Belastingdienst en Kamer van 
Koophandel  officieel  verteld worden dat de Stichting Hatemalo Nepal 
vanaf een bepaalde datum in liquidatie is – wettelijk voorgeschreven, 
vandaar  - en m.i.v. 01-01-2017 nog zeven jaar op papier zal bestaan, 
maar niet meer als operationele organisatie. Dat kan ook niet: zelfs de 
bankrekening moet worden afgesloten. 
Toen Ria en ik Wiel meer dan twee jaar geleden (waar blijft die tijd?!) 
weer tegenkwamen, had hij al het idee: 
- bijna 20 jaar in het social entrepeneursvak 
- bijna een bepaalde leeftijd en 
- anders invullen van vrije tijd 
- het feit, dat doneren steeds moeizamer ging en gaat, veel  
ingewikkelder is 
- andere ideeën over ontwikkelingssamenwerking, 
in willekeurige volgorde genoeg redenen om er eens mee te stoppen. 
Maarrrr twee jaar geleden bleef  de aarde meer dan een maand elke 
dag in beweging in dat schitterende land en lagen de projecten van de 
stichting, letterlijk, in (het) puin en dus. 
In dit beroep gebeuren constant wonderen, echt waar, binnen drie 
weken was er vorig jaar genoeg geld om weer opnieuw te beginnen; 
een lang verhaal kort makend, alle projecten staan weer overeind          
en hoe.  
Hieronder ziet u het complete overzicht, zoals beloofd, en ook de 
financiële situatie. 
 
De Stichting adopteerde een aantal studenten in Kathmandu, eigenlijk 
begon alles daarmee, de meesten beëindigden intussen hun studie, twee 
nog niet .... daar is nog wel geld voor nodig: in elk geval 4 x € 1500,- , 
mocht u nadenken over een afscheidscadeau .... 
 
Over afscheid gesproken, natuurlijk neemt de Stichting dat, op een 
gepaste manier, van sponsors, donateurs, vrienden en bekenden, 
kerkgenootschappen en gemeentefunctionarissen en, last maar zeker 
niet least, van al die vrijwilligers maar dat duurt nog even.  
Zorgen voor die studenten, beginnen met opruimen, het bezoek van 
Wiel aan Nepal, laatste puntjes op de i, enz., voorlopig nog genoeg te 
doen, en die uitnodiging komt er dus ook aan. 
 
Voor nu wenst het Bestuur u een prima lente toe, 
NAMASTE, 
 
Peter Jonker. 
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Vergaderingen, beleidsplan en besluiten 2016 
Stichting Hatemalo Nepal. 

 
 
1.06-01 
    Het vorige Bestuur vergadert over een volgend jaarplan en  
Financieel Jaarverslag 2015. 
 
 
2.14-03 
    Een nieuw Bestuur treedt aan en een definitief Financieel  
Jaarverslag aangeboden en goedgekeurd. 
Op de Agenda staan verder het zg. scout-systeem, het 
herdenkingsconcert en het opheffen van de Stichting. 
 
 
3.13-04 
    Het boek: “Nepal, meer dan de Himalaya” en de viering van  
het 1e Lustrum vragen alle aandacht. 
     
 
4.12-10 
    Diverse projecten passeren de revue: MCRC vervalt (wordt 
overgenomen door Japanese en Amerikaanse NGO’s), het bedrijfsplan 
van Dev en Sushant komt aan de orde, het laatste ook i.v.m. het 
aanbod van de Ofoundation en Camera Tools. 
Projecten mòeten werkgelegenheid bieden! 
 
 
5.21-11 
    SAAR gaat naar BIS, Niko Agro kan het beste gebruik maken van 
internationale fondsen. 
Camera Tools Apeldoorn gaat er een kijkje nemen en helpen met de 
(op)bouw  van de kippen-boerderij. 
Alles lijkt in orde voor de pitch voor WDI op 03-12. 
 
 
 
Apeldoorn 24-02-2017, P. Jonker. 
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Resultatenrekening Stichting Hatemalo Nepal 2015 

Het boekjaar is 1 januari 2015 tot 31 december 2015 

  

Activiteiten Inkomsten Nepal 2015 
 

  Inkomsten   

Donaties particulieren Aardbeving Nepal 13000,00 
 Donaties bedrijven,stichtingen, kerken  Aardbeving Nepal 17000,00 

Acties 1800,00 

 Concert  300,00 

 Lezingen  150,00 

  

Balans inkomsten Hatemalo Nepal 2015 32250,00 

  

Activiteiten uitgaven Nepal projecten 2015 

Studenten 

Kleine projecten 

Noodhulp aardbeving 

Ouderenproject 

Ondersteuning van kleine startende ondernemingen 

  

  

Organisatiekosten  
bankkosten 8%  
websitekosten  
drukkosten  
   

  

Totaal in/uit 32250,00 
 

      

      

saldo 31 december 2015  €       15,00    
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Resultatenrekening Stichting Hatemalo Nepal 2016 

het boekjaar is 1 januari 2016  tot 1 januari 2017   

    

Activiteiten Inkomsten Nepal 2016   Inkomsten   Uitgaven 

Beginsaldo bank  €      2.345,91    

Vaste donateurs  €      1.948,00    

Opbrengst acties  €      7.570,90    

Fondsen  €      2.036,90    

Donatie wederopbouw CT  €    28.787,80    

Overige donaties  €      3.050,00    

      

      

      

Activiteiten uitgaven Nepal projecten 2016     

Studenten    €       6.120,00 

 Hulp wederopbouw CT     €     22.761,89 

 Acties, concert, lustrum     €       4.275,88 

 Projecten       €       4.800,00 

        

        

        

Organisatiekosten       

Bankkosten      €          342,50 

Admin./druk kosten      €          713,27 

        

        

Totale reserve       €       6.725,97 

Totaal in/uit  €    45.739,51     €     45.739,51 

      

        

 totaal saldo 31 december 2016   €      6.725,97      
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