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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 2014 van Stichting Child Support Nepal. 
Dit jaar stond voornamelijk in het teken van het werven van donateurs c.q. het verkrijgen van donaties. 
In dit jaarverslag leest u over onze activiteiten in 2014. Tevens presenteren wij u een financieel 
overzicht, waarin u kunt lezen wat wij als stichting aan gelden hebben ontvangen en hoe wij hiermee 
zijn omgegaan. We zetten ons ook het komende jaar weer vol enthousiasme en toewijding in voor het 
mogelijk maken van het geven van gedegen onderwijs en juiste begeleiding en verzorging van kansarme 
kinderen in Nepal. 
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Stichting Child Support Nepal zet zich in voor kinderen in Nepal die in armoede opgroeien en nauwelijks 
onderwijs genieten. De doelstelling van deze organisatie luidt dan ook 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.

Child Support Nepal steunt kansarme kinderen in 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.

Child Support Nepal is statutair gevestigd te Leeuwarden, Blinen 9, 8941 BG. De stichting is 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Leeuwarden, 
onder nummer 59258756.

Dit jaarverslag is vastgesteld op 15 februari 2014 door het bestuur van stichting Child Support Nepal. 
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Wervingsactiviteiten en inzamelingsacties
Het werven van donateurs, zowel particulieren, bedrijven als ook kerkgenootschappen, gebeurt middels 
persoonlijk contact, telefonisch en per mail. Ieder kwartaal verspreidt de stichting een nieuwsbrief. In de 
nieuwsbrief houden wij de donateurs op de hoogte van nieuws uit Nepal en bestedingen van 
schenkingen.
Zo zijn er dit jaar een tweetal kinderen afgestudeerd en is er ruimte gekomen voor nieuwe kinderen in 
het project die wij middels de nieuwsbrief vol trots hebben voorgesteld aan de donateurs. 

Sinds 14 september 2014 is stichting Child Support Nepal te volgen op Facebook, waar de donateurs op 
de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de stichting. 
Tevens is er een website gestart, www.childsupportnepal.nl, waar een ieder zich kan aanmelden voor de 
nieuwsbrief en waar de stichting en de kinderen aan u worden voorgesteld.

Sinds 29 juni 2014 zijn we te vinden op de website www.geef.nl. Met deze website kunnen wij als 
stichting meer mensen bereiken en zo meer donateurs werven voor Child Support Nepal.

Daarnaast zijn er presentaties gegeven aan scholen en kerkgenootschap, waar gesproken werd over de 
stichting en haar doelstelling en het belang hiervan. Vanuit een kerkgenootschap worden regelmatig 
collectes en andere geldinzamelingsacties gehouden waarvan de opbrengst meerdere malen voor 
stichting Child Support Nepal was. Verder zijn diverse kerkgenootschappen aangeschreven per mail met 
informatie en doelstelling van de stichting, met als doel een presentatie of collecte te kunnen 
organiseren in de nabije toekomst.

Met diverse winkels in Friesland is overeengekomen dat er informatie mag worden verstrekt aan 
klanten door middel van een informatieblad van de stichting en is overeengekomen dat bezoekers van 
de winkelketen persoonlijke giften kunnen doen aan de stichting.

Informeren van donateurs
De nieuwsbrief is het belangrijkste medium binnen de stichting om alle donateurs te informeren en 
heeft ook een grote wervende kracht. De  nieuwsbrieven worden ieder kwartaal verspreid per mail en 
door middel van onze website en Facebookpagina. Ook worden zowel particulieren, bedrijven als ook 
kerkgenootschappen telefonisch en persoonlijk benaderd. De website www.childsupportnepal.nl wordt 
actief beheerd zodat alle relevante en recente informatie voor iedereen toegankelijk is.  

Bij de kerkgenootschap wordt een aantal keer per jaar de nieuwsbrief geplaatst in het nieuwsblad van 
de kerk, zodat de leden van de kerk op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen binnen de 
stichting.

ANBI
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.

Jaarverslag 2014 Stichting Child Support Nepal

http://www.childsupportnepal.nl/
http://www.geef.nl/


Het bestuur van Child Support Nepal was gedurende het verslagjaar samengesteld uit:

- Harmke Boringa- Wiersma, voorzitter
- Tjitske Wiersma, secretaris
- Wiep Wiersma, penningmeester

Ieder bestuurslid heeft zijn/haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Het bestuur vergadert 
regelmatig zodat de bestuursleden goed op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en de resultaten 
kunnen worden geëvalueerd en geplande acties en werkzaamheden steeds opnieuw goed op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Op deze manier streeft het bestuur ernaar zo optimaal mogelijk te 
functioneren.
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Jaarrekening 2014

(€)
________________

Baten
Donateurs en giften 10.095
 ________________
Totaal baten 10.095

Lasten
Financiering kindertehuis Nepal   6.225
Bankkosten      169
Kantoorkosten (website/porti/telefoon)      640
Personeelskosten *              0

________________
Totaal lasten  7.034

________________
Resultaat  (positief)   3.061

________________

____________________________________________________________

*Wegens kosteloze deelname van het personeel in de stichting zijn er geen belastingen of sociale premies 
verschuldigd.

Liquide middelen           1 januari 2014 - € 1.072
Liquide middelen     31 december 2014 - € 4.133

In 2014 is er veelvuldig gebruik gemaakt van het verspreiden van drukwerk (nieuwsbrieven). Het 
drukwerk van de nieuwsbrieven wordt kosteloos verzorgd door onze donateur Drukkerij
Hoekstra. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij deze kosten tot een minimum konden beperken (enkel 
portikosten). Gedurende 2014 ontvangen steeds meer particulieren en bedrijven de nieuwsbrief per 
mail. Dit aantal proberen wij steeds verder uit te breiden zodat de kosten voor het verspreiden van 
drukwerk in de toekomst nog lager zullen worden. 

Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis en de leden van het bestuur ontvangen dan ook géén 
beloning of onkostenvergoedingen voor hun werkzaamheden.

Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening. 
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