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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Child Support Nepal. Hierin legt het bestuur van de stichting
het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de stichting en
in het bijzonder voor de (potentiële) donateurs.
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Harmke Boringa-Wiersma uit Techum, Leeuwarden, gaf in 2004 als vrijwilligster Engelse les op een school
in Nepal. Samen met een vriendin raakte ze gegrepen door het land en de bewoners. Eenmaal terug in
Nederland wilde Harmke, die in Sint Annaparochie is opgegroeid, meer doen. In het bijzonder voor de
kinderen, die in armoede opgroeien en er nauwelijks onderwijs genieten. Twee jaar later heeft ze in
Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, een kindertehuis opgezet. De kinderen krijgen hier onderdak en
volgen onderwijs. Kathmandu is de hoofdstad van Nepal en heeft ruim 1,5 miljoen inwoners.
Nepal is gelegen tussen China en India, hieronder op de kaart weergegeven.

Het tehuis wordt gerund door Niken en Pragati, die naast de begeleiding van dit project tevens beide
onderwijs geven aan een school in de buurt. Met stichting Child Support Nepal zetten we ons in om de
kinderen van dit project de hulp en financiële steun te geven die nodig zijn om met een goede opleiding
aan een toekomst te kunnen bouwen.

Een beter bestaan voor deze kinderen en hun omgeving is het fundament van de organisatie.
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Kernprincipes van de instelling
Statutaire doelstelling

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt:
Het financieel steunen van kansarme kinderen in Nepal die door het volgen van gedegen onderwijs en
de juiste begeleiding en verzorging, kans krijgen op een betere toekomst (en voorts al hetgeen in de
ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn).
Volgens de Millenniumdoelstellingen die in 2000 in Dakar werden opgesteld, heeft elk kind, ongeacht
ras of geslacht, recht op gratis onderwijs. In Nepal gaan slechts circa 40% van de kinderen naar school
en 65% van de bevolking is analfabeet.
De instelling steunt kansarme kinderen in Nepal die deelnemen aan het project “Child Support Nepal”
door middel van het aanbieden van een gedegen opleiding, onderdak, verzorging en begeleiding zodat
ze worden gestimuleerd om aan hun toekomst te werken en uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij
kunnen functioneren. Er zijn kinderen van dit project die in een tehuis, samen met de begeleiders
Pragati en Niken Gurung Tamu wonen en er zijn kinderen die financieel worden gesteund voor alleen
onderwijs. Dit zijn kinderen van ouders die niet de financiële middelen hebben om hun kind naar een
goede school te sturen maar wel in staat zijn hun kind te helpen met het maken van huiswerk omdat ze
zelf kunnen lezen en schrijven.
Afwezigheid winstoogmerk
De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.2 van de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat
de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 11.3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten
behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
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Activiteiten
De activiteiten van Child Support Nepal zijn primair gericht op het werven van financiën zodat de
opleidingskosten van de kinderen van het project in Nepal, hun onderdak, verzorging en begeleiding
kunnen worden bekostigd. Het werven van donateurs gebeurt zowel bij particulieren als ook bij
bedrijven. Dit gaat door middel van het verspreiden van een nieuwsbrief per kwartaal, telefonische
contacten en contacten per mail en andere ´social media´. Daarnaast worden er presentaties gegeven
en inzamelingsacties gehouden. De website wordt regelmatig geüpdatet zodat de meest recente
informatie voor iedereen toegankelijk is.
Child Support Nepal fungeert tevens als overleg- en adviesorgaan. Er is veelvuldig contact met de
begeleiders van het project in Nepal en vanuit Nederland worden zij geadviseerd over bepaalde
kwesties, indien nodig. Dit contact geschiedt per mail, telefoon en persoonlijk tijdens werkbezoeken. De
selectieprocedures van de kinderen die deelnemen aan het project vinden uiteraard in Nepal plaats.
Tijdens deze selectieprocedures is er veelvuldig contact tussen Nederland en Nepal en worden er
gezamenlijk besluiten genomen. De uitvoering van de besluiten die worden genomen liggen uiteraard in
Nepal.
In Nepal is er voor dit project een eigen NGO (non-governmental organisation) opgericht. Deze NGO
bestaat uit een comité van zeven leden die een aantal keren per jaar bijeenkomt om de voortgang van
het project te bespreken. De begeleiders van het project maken deel uit van het comité. Besluitvorming
geschiedt dus tevens in samenspraak met de NGO.
Tijdens werkbezoeken vindt er in Nepal veelvuldig overleg plaats met het comité en de begeleiders en
wordt de voortgang van het kind uitgebreid geëvalueerd / besproken met het kind zelf en de
ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Ook wordt deze tijd gebruikt voor een leuk uitstapje met de
kinderen. Door het uitvoeren van de werkzaamheden zoals hiervoor omschreven draagt de instelling bij
aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.
Werving en beheer van gelden
De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten:
De nieuwsbrief is het belangrijkste medium binnen de stichting om alle donateurs (zowel particulier,
zakelijk als kerkgenootschappen) te informeren en heeft ook een grote wervende kracht. De
nieuwsbrieven worden ieder kwartaal verspreid per mail en door middel van diverse ´social media´.
Ook worden zowel particulieren, bedrijven als ook kerkgenootschappen telefonisch en persoonlijk
benaderd. Child Support Nepal houdt presentaties en verzorgt inzamelingsacties, eventueel samen met
de donateur. Daarnaast wordt de website www.childsupportnepal.nl actief beheerd zodat alle relevante
en recente informatie voor iedereen toegankelijk is.
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Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening. Met het vermogen mogen
geen beleggingen worden gedaan. Iedere maand wordt een verworven bedrag overgeboekt naar de
stichting in Nepal. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben uitsluitend betrekking op uitgaven als
bankadministratie en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel en overige
onkostendeclaraties. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop
zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst
verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen.
Stichting Child Support Nepal is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Voor donateurs betekent dit dat giften aan Child Support
Nepal aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Vermogen van de instelling
De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.
Bestedingsbeleid
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan gedegen onderwijs,
onderdak, verzorging en begeleiding voor kansarme kinderen in Nepal.
Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van artikel 6 van de statuten van de instelling (bepaling omtrent de besluitvorming door het
bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende
zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen
van de instelling als ware het eigen vermogen.
Beloningsbeleid
Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis en de leden van het bestuur ontvangen dan ook géén
beloning of onkosten vergoedingen voor hun werkzaamheden. Ook werkbezoeken aan Nepal worden
uit privémiddelen van het bestuur betaald.
Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van http://www.childsupportnepal.nl
De administratie van de instelling wordt gevoerd door de heer W. Wiersma.
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