
Verslag penningmeester Stichting Hatemalo Nepal.  
 
In het kader van de nieuwjaarsbijeenkomst van 04 januari 2012, is aan 
ondergetekende verzocht, om een financieel verslag samen te stellen over het 
afgelopen jaar 2011.  
 
 
Donateurs voor de 100 van Nepal 
Uit de maandelijkse bijschrijvingen is thans op te maken, dat wij kunnen 
rekenen op een gemiddelde van € 78,33 aan maandelijkse donaties.  
De donaties variëren van gemiddeld € 3,33 tot € 15,- per maand.  
Totaal is door de donateurs € 655,- op onze rekening bijgeschreven.  
 
 
Eenmalige giften 
Stichting Hatemalo Nepal heeft in het jaar 2011 € 1.924,50 aan eenmalige 
giften ontvangen. Dit is exclusief de extra donaties door de donateurs. 
Hiervan is € 1.300,- weliswaar als gift ontvangen, echter zijn dit in werkelijkheid 
opbrengsten uit acties, welke door de mede-initiatiefnemers met ons zijn 
verrekend (kosten versus baten). 
Het betreft hier onder andere de verkoop van Wildsoep rond de kerstdagen en 
deelname aan een kerstmarkt.  
 
 
Uitgaven 
Aan kosten is in 2011 € 166,67 voldaan. Dit betreft de kosten voor webhosting, 
inschrijvingskosten KvK, kosten voor bankfaciliteiten en kosten voor 
overboeking naar gelden te Nepal.   
 
Aan Little World Nepal is in 2011 € 1.455,- gedoneerd c.q. overgeschreven.  
 
Op de volgende pagina beschrijf ik een aantal adviezen, welke naar mijn 
mening te dienen worden meegenomen in het bestuursbeleid.  
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Donateurs voor de 100 van Nepal 
Stichting Hatemalo Nepal stelt zich onder meer ten doel, om de kosten van het 
onderkomen van Little World Nepal, voor de komende drie jaren voor haar 
rekening te nemen.  
Deze kosten betreffen de huur alsmede de vaste lasten, zijnde water, 
elektriciteit, telefoon/internet.  
De elektriciteit is thans een instabiele factor. De stroom kan ieder moment 
uitvallen, valt ook regelmatig uit, wat inherent is aan de huidige situatie en we 
als ‘gewoon’ moeten beschouwen. Dit valt echter op te lossen, indien er 
voorzieningen worden getroffen, waardoor men kan voorzien in de eigen 
stroombehoefte. Hiervoor zou Hatemalo de financiële middelen willen 
aanreiken.  
 
Zowel Menno van der Geugten als Wiel Palmen zullen in 2012 fysiek aanwezig 
zijn in Nepal, spreken met de studenten/stichters van Little World Nepal, 
waardoor zij ons straks een duidelijk (financieel) beeld kunnen geven van de 
daadwerkelijke, regelmatig terugkerende kosten.  
Wij kunnen hierop onze doelstelling aanpassen.  
Vooralsnog gaan wij uit van ca. € 600,- aan maandelijkse kosten.  
 
 
Eenmalige giften 
De eenmalige giften zijn geschonken door een grote diversiteit aan donateurs.  
De donateurs zijn mij voor een groot gedeelte niet bekend en het zou goed zijn, 
om deze donateurs in kaart te brengen. Het secretariaat zou van alle donateurs 
de volledige gegevens moeten hebben, zodat deze donateurs ook frequent op 
de hoogte worden gehouden van onze werkzaamheden.  
Het spreekt voor zich, dat hiermee ook toekomstige giften worden mogelijk 
gemaakt.  
De eenmalige giften kunnen gebruikt worden, voor de overige doelstellingen 
van Hatemalo, waaronder het aanschaffen van computers en overige 
materialen voor Little World Nepal.  
Ook hier is het een goede zaak, wanneer Menno en Wiel een meer concrete 
inventarisatie gaan maken van de behoeften.  
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Uitgaven 
De uitgaven zijn tot een minimum beperkt gebleven. Veelal ook, doordat de 
betrokkenen zelf kosten voor hun rekening nemen.  
De uitgaven betreffen dan met name nog de inschrijving Kamer van 
Koophandel, domeinnaam website en de bankkosten. Deze laatste kosten 
bedroegen gemiddeld € 11,- per maand.  
De bankkosten zullen gaan toenemen, wanneer ook de transacties toe gaan 
nemen. In eerdere instantie vond ik de kosten vrij hoog, maar wanneer ik kijk 
naar het geheel aan inkomsten versus de uitgaven, is het niet alarmerend.  
 
Het beheer van de website is volledig gratis. De website is destijds gebouwd 
door vrijwillige handen en zal ook worden voortgezet in het kader van 
vrijwillige werkzaamheden. We moeten ons echter wel beseffen, dat wij ons 
hiermee bijzonder veel kosten besparen voor beheer en onderhoud van de 
website.  
 
De kosten voor het komende jaar, zullen onder meer de kosten voor drukwerk 
van de folder betreffen alsmede is het reëel, om een toename in de 
bankkosten te verwachten. Deze laatste kosten zullen echter ook inhouden, dat 
er meer inkomsten gegenereerd zullen worden.  
 
 
Conclusie 
Stichting Hatemalo Nepal kan terugkijken op een financieel bijzonder goed jaar.  
Daarbij trek ik geen vergelijking met het jaar 2010, waarin nog bijzonder weinig 
heeft plaatsgevonden, maar kijk ik juist naar hetgeen in bijzonder weinig tijd is 
verenigd en vergaard betreffende het jaar 2011.  
 
Hoewel wij enthousiast bezig zijn geweest met een aantal (eenmalige)acties, 
zou ik als penningmeester toch graag zien, dat we goede plannen ontwikkelen 
m.b.t. de 100 van Nepal.  
Hoe geweldig zou het zijn, wanneer de penningmeester over enige tijd de 
eerste automatische betaling door kan voeren, zijnde de vaste lasten voor Little 
World Nepal.  
 
Uw penningmeester, Jos Bosch 
 
03 januari 2012  
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