OHP Nederland
Opportunities for Himalayan People

JAARVERSLAG 2020

Colofon
Adres: Lage Naarderweg 12 1211AA Hilversum
KvK: KvK Flevoland, nummer 39096034
E-mail: info@ohpnederland.nl
Website: www.ohpnederland.nl
Bank: NL41RABO 0129222038 t.n.v. Stichting OHP Nederland

Vastgesteld door bestuur OHP Nederland op 21 juni 2021

Jaarverslag OHP Nederland 2020

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
1. Stichting OHP Nederland
2. Werkwijze
3. Werkgebied
4. Bestuur en vrijwilligers OHP Nederland
5. Activiteiten en resultaten
6. Beleidsplan 2021
7. Jaarrekening 2020
8. Begroting 2021
9. Controle jaarrekening 2020

Vastgesteld door bestuur OHP Nederland op 21 juni 2021

Jaarverslag OHP Nederland 2020

Voorwoord
2020, een jaar dat Corona de wereld in zijn greep zou houden met pijnlijke gevolgen, vooral
ook in Nepal.
Veel Nepalezen zijn overleden. De lockdown raakte mensen daar in hun bestaanszekerheid.
Hier lijkt het ergste leed geleden. Daar zien we een heel ander perspectief, getuige de vele
schrijnende verhalen.
Onze medewerkers in Nepal waren onder zeer complexe omstandigheden voortdurend
creatief en zagen steeds opnieuw mogelijkheden om de bevolking van Nepal te dienen door
het verschaffen van noodhulp. Bijna tienduizend mensen hielpen ze door die moeilijke
periode heen en dat doen ze nog steeds. Alle respect voor deze moedige werkers.
Respect oogst ook uw reactie op onze oproep bij te dragen aan deze noodhulp. U doneerde
ruim en mede dankzij uw bijdrage konden we deze broodnodige noodhulp mogelijk maken.
De trouw van God staat hierin voorop. In alle onzekerheden, ook nu, is dat de grond waarop
zij daar en wij hier mogen staan. Hij heeft de wereld in Zijn hand.
Uw steun in gebed en materieel blijft onmisbaar en we weten dat we daarop kunnen
rekenen.
Hartelijk dank daarvoor!
Coert Kleijwegt.
Voorzitter OHP Nederland
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1. Stichting OHP Nederland
Het werk van OHP Nederland is begonnen in 2001. In 2006 is de Stichting OHP Nederland
opgericht. OHP Nederland ondersteunt het werk van OHP Nepal door middel van
fondsenwerving en advisering.
Met deze fondsen heeft OHP Nederland Nepal in het afgelopen jaar op de volgende
manieren hulp geboden:
• aan het project ‘Sponsor een schoolkind’ (SCP). Via dit project gaan kinderen naar
school doordat schoolgeld, schoolboeken, schoolkleding en andere
schoolbenodigdheden bekostigd worden.
• door het geven van trainingen: met name naailessen aan vrouwen en lees- en
schrijfonderwijs aan volwassenen.
• door het verschaffen van financiële en materiële hulp aan ouderen en
gehandicapten die niet in staat zijn in hun eigen onderhoud te voorzien.
• door het verschaffen van noodhulp tijdens de lockdown ten gevolge van de
coronapandemie.
• door het bijdragen aan het project ‘Logos’: een trainingsprogramma om het
diaconale werk en het gedachtengoed van OHP in de plaatselijke gemeenten te
implementeren

2. Werkwijze Nepal/Nederland
De stichting OHP Nederland ondersteunt de organisatie OHP Nepal.
OHP Nepal is een autonome organisatie met een eigen beleid en procedures. Het beleid
wordt vastgesteld door het Nepalese bestuur en uitgevoerd door de staf van OHP Nepal.
OHP Nepal werkt via diaconieën van lokale Nepalese kerken, waardoor gewaarborgd is dat
de hulp ook daadwerkelijk terecht komt waar het nodig is. OHP Nederland steunt OHP Nepal
door middel van fondsen en advies.
De contacten tussen Nepal en Nederland lopen via de directeur van OHP Nepal en
bestuur/vrijwilligers van OHP Nederland.
Het Nepalese bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het werk van OHP Nepal. De
Nepalese directie is verantwoording verschuldigd aan hun bestuur. In 2020 waren er 4
stafleden en 24 vrijwilligers verbonden aan OHP Nepal en werkten uit verschillende kerken
vele vrijwilligers mee.
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3. Werkgebied
OHP Nepal biedt hulp in verschillende
werkgebieden: Pokhara, Butwal,
Rajahar, Danghadi, Tikapur (het verre
westen), Hetauda en in Chitwan.

4. Bestuur en vrijwilligers OHP Nederland
4.1 Bestuur OHP Nederland
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het werk van OHP Nederland.
De zittingstermijn van bestuursleden is vier jaar met de mogelijkheid tot onmiddellijke
herbenoeming.
4.1.1 Samenstelling bestuur
Het bestuur heeft vijf leden en is als volgt samengesteld met vermelding van het jaar van
aftreden.
Coert Kleijwegt
Tijmen Bout
Naomi Meinema
Adrie van Langevelde
Ellen Sterkenburg

voorzitter
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
secretaris

(2024)
(2021)
(2022)
(2022)
(2022)

4.1.2 Vergaderingen
Het bestuur heeft 4 keer vergaderd.
4.2 Vrijwilligers OHP Nederland
OHP Nederland heeft geen personeelsleden in dienst. De dagelijkse werkzaamheden
worden uitgevoerd door vrijwilligers.
In 2020 hebben de volgende vrijwilligers zich met hart en ziel voor OHP Nederland ingezet:
Ed en Annemieke Kloos
Aafke van Langevelde
André Molenaar
Justin Ouwerkerk

Sponsor een Schoolkind project (SCP)
Algemeen support
Webdesigner
PR
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4.2.1 Beloningsbeleid bestuurders en vrijwilligers OHP Nederland
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of een vergoeding in welke zin dan
ook. Aan hen kan echter voor de werkelijk gemaakte kosten een redelijke vergoeding
toegekend worden.
4.3 Comité van aanbeveling
Het werk van onze stichting wordt van harte bij u aanbevolen door:
Dhr. Otto de Bruijne
Mevr. Noor van Haaften
Prof. Dr. Ir. Egbert Schuurman
Ds. Arie van der Veer
Drs. Kees van Velzen

Theatermaker, schrijver en schilder
Schrijfster en internationaal spreekster
Voormalig lid Eerste Kamer Christen Unie
Oud-voorzitter EO en tv-presentator, predikant
Theoloog en coach

5. Activiteiten en resultaten
5.1 Fondsenwerving door OHP Nederland
OHP Nederland heeft zich ten doel gesteld om OHP Nepal te ondersteunen door middel van
fondsenwerving. Mede door sponsoring uit Nederland is het mogelijk om in Nepal mensen
te helpen daar waar zij dat hard nodig hebben. Daar OHP Nederland zelf ook kosten maakt in
de vorm van bijvoorbeeld folders, nieuwsbrieven, bezoek Nepalese directie aan Nederland
e.d. wordt 7% van de giften gereserveerd voor de dekking van kosten.
5.2 ANBI
Sinds 1 januari 2008 heeft Stichting OHP Nederland een erkenning als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Deze erkenning geldt voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat giften aan
OHP Nederland aftrekbaar zijn voor de belasting volgens de daarvoor geldende regels.
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5.3 Activiteiten en resultaten in 2020
5.3.1 Sponsor een schoolkind (SCP)
Dit project blijft een van de speerpunten waarmee we aan de toekomst van Nepal willen
bouwen. De jeugd heeft tenslotte de toekomst! In het afgelopen jaar konden 114 kinderen
onderwijs ontvangen. Het schoolsysteem in Nepal is anders dan in Nederland. Het schooljaar
loopt van april tot april. De meeste scholen hebben één jaar crèche jaar en twee jaar
kleuteronderwijs. Daarna volgen de klassen 1 tot en met 10. Als de kinderen klas 10
hebben doorlopen is hun schoolopleiding voltooid. In Nepal bestaat dan de mogelijkheid
twee jaar door te leren. OHP Nederland biedt kinderen de mogelijkheid ook deze twee extra
jaren te leren om hun kansen in de toekomst te vergroten. De kosten voor het onderwijs
bedragen € 15 per maand. Nederlandse sponsoren ondersteunen een of meer kinderen.
Helaas konden de kinderen vanaf eind maart door volledige lockdown niet meer naar school.
Aan de sponsors werd gevraagd de kinderen te blijven ondersteunen. Het geld werd
gedeeltelijk gebruikt om voedselpakketten en andere noodzakelijke hulp te bieden aan de
kinderen en hun families.
Alle activiteiten zoals ontmoetingen tussen ouders/verzorgers, bijeenkomsten met alle
kinderen, kerstfeest, e.d. waren niet mogelijk vanwege de lockdown.
5.3.2 Trainingen
5.3.2.1 Naaicursussen
OHP Nepal geeft al een aantal jaren naaicursussen aan vrouwen zodat zij hiermee een kans
krijgen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. OHP Nepal vindt het belangrijk dat
plaatselijke kerken betrokken zijn bij deze projecten. Daarom vragen ze de kerken om een
leslokaal en naaimachines ter beschikking te stellen. OHP Nepal betaalt de leerkracht.
De vrouwen die een eigen bedrijfje starten, kunnen nu in hun eigen levensonderhoud
voorzien of het inkomen van hun man/familie aanvullen. Velen naaien nu hun eigen kleding
wat ook geld bespaart. Niet onbelangrijk is dat deze vrouwen meer eigenwaarde hebben
gekregen door de cursus en dat er hechte vriendschappen zijn ontstaan met andere
cursisten.
Ten gevolge van de lockdown, konden er in 2020 in samenwerking met lokale kerken slechts
2 cursussen gegeven worden aan 37 studenten die ook hun diploma haalden.

5.3.2.2 Lees - en schrijfonderwijs
Tijdens deze cursus krijgen de cursisten zes dagen per week een uur les, gedurende zes
maanden. Binnen een paar weken kennen ze al het Nepalese alfabet. Het maakt ze enorm
blij! Dit geeft niet alleen meer zelfvertrouwen, maar het opent ook deuren naar de
toekomst. Het vergroot hun maatschappelijke mogelijkheden. Ze zien er nu al naar uit om
boeken en de bijbel te kunnen lezen.
In 2020 waren er in totaal 123 cursisten.
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5.3.3 Help een oudere
Ouderen en gehandicapten hebben het moeilijk in Nepal. Door middel van bijvoorbeeld
(winter)dekens, kleding en extra voedsel en medicatie geeft OHP Nepal steun aan deze
groep kwetsbare mensen die niet meer in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te
voorzien. Zo ontvingen 49 ouderen structurele hulp. Voor € 10 per maand is het mogelijk
een oudere of gehandicapte te ondersteunen.
De ontmoetingen voor ouderen met maaltijden en activiteiten konden door de lockdown
niet georganiseerd worden. Wel werden mensen geholpen met extra voedselpakketten.
5.3.4 Noodhulp
Door de coronapandemie ontstond de noodzaak om noodhulp te verlenen aan arme
families die getroffen waren. Door de lockdown konden dagloners niet meer werken en
hadden geen inkomen meer. Voedselpakketten, kleding, matrassen werden uitgedeeld aan
in totaal 9990 mensen. De fondsen werden bijeengebracht door giften uit Nederland en
andere landen (Zwitserland en Duitsland).
5.4 Bezoek Nederlands bestuur aan Nepal
Van 20 februari tot 10 maart bezochten Adrie en Aafke van Langeveld de projecten van OHP
in Nepal. Ze werden begeleid door twee stafmedewerkers en de Nepalese directie. Ze
brachten verslag uit van de activiteiten in de afgelegen gebieden.
6. Beleidsplan 2021
6.1 Visie
De stichting OHP Nederland stelt zich ten doel het werk van OHP Nepal te ondersteunen en
bekend te maken in Nederland. OHP Nepal wil in nauwe samenwerking met de lokale kerken
handen en voeten geven aan het evangelie in Nepal. OHP Nepal richt zich hierbij op armen,
weduwen, wezen en ongeschoolde kinderen. Door middel van diverse programma’s worden
ze geholpen om zelfredzame burgers te worden die een zinvolle bijdrage leveren aan de
samenleving. De motivatie voor het werk is gelegen in de bewogenheid en liefde van God
voor ieder mens, zichtbaar geworden in Jezus Christus.
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6.2 Missie
Het geven van materiële en immateriële steun aan OHP Nepal, waardoor deze organisatie in
staat is om:
• kwetsbare kinderen de mogelijkheid te geven degelijk onderwijs te volgen;
• schoolgeld, schoolboeken, schoolkleding en andere schoolbenodigdheden voor
kansarme kinderen te financieren met behulp van individuele sponsors uit
Nederland;
• trainingen te laten verzorgen met name naaicursussen en lees-en
schrijfonderwijs voor volwassenen;
• ouderen en gehandicapten sociale, pastorale en materiële hulp te bieden;
• kerken actief te betrekken bij het uitvoeren van de missie.
6.3 Voorlichting
Promotionele activiteiten omvatten:
• OHP Nederland folder
• website van OHP Nederland
• presentatiebijeenkomsten
• nieuwsbrieven, folders
• sponsoracties en collectes
6.4 Ondersteuning
•
•
•

onderhouden van de relatie met de organisatie OHP Nepal
adviseren van directie van OHP Nepal
minimaal eenmaal per twee jaar een bezoek aan Nepal of bezoek van Nepalese
directie aan Nederland mogelijk maken.

6.5 Focus 2021
•
•
•

Aandacht voor promotie / website
Uitbreiding ‘achterban’
We streven jaarlijks naar uitbreiding van aantal donateurs voor het ‘Sponsor een
schoolkind’ (SCP) project en het ’Help een Oudere’ project
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7. Jaarrekening 2020 OHP Nederland
7.1 Toelichting
Waarderingsgrondslagen
Balans
Waardering geschiedt tegen nominale waarde tenzij anders vermeld. Bedragen zijn in hele
euro's.
Rekening van baten en lasten
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking
hebben. Van de totale inkomsten uit eigen fondswerving voor SCP, ouderen en opleiding
wordt 7% gereserveerd ter dekking van de algemene kosten van de stichting OHP
Nederland.
Overige
Toel. 1 Betreft de per 31 december nog te besteden gelden voor de diverse projectfondsen.
Toel. 2 Onder Opleiding zijn samengevoegd Vaktraining en Lees- en schrijfonderwijs.
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7.2 Balans

Activa
Liquide middelen
Rabo Betaalrekening
Rabo Spaarrekening

Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen
Reserves Stichting OHP Nederland begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Reserves Stichting OHP Nederland einde boekjaar
Projectfondsen 1)
Sponsor een schoolkind (SCP)
Help een oudere
Opleiding 2)
Noodhulp
Nepalese directie

Voorziening bezoek Nepalese directie

2020

2019

6.788

7.118

55.249
62.037

25.248
32.366

62.037

32.366

6.557
1.069
7.626

5.057
1.500
6.557

19.424
6.821
10.479
10.786
4.687
52.197

10.357
2.410
7.937

2.190

1.190

24

66

62.037

32.366

Nog te betalen algemene kosten
Totaal passiva
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3.849
24.553

7.3 Rekening van baten en lasten
2020

2019

19.667
8.010
5.942
1.000
20.286
5.151
60.056

19.817
9.605
8.932

2.530

2.887

2

2

Totaal baten

62.588

46.712

Lasten
Besteed/ nog te besteden aan lopende projecten
Sponsor een schoolkind (SCP)
Help een oudere
Opleiding 2)
Logos
Noodhulp

19.667
8.010
5.942
1.100
20.286

19.817
9.605
8.932

5.151
60.156

5.469
43.823

80
272

80
207
60
42

Baten
Nettobaten uit eigen fondswerving lopende projecten
Sponsor een schoolkind (SCP)
Help een oudere
Opleiding 2)
Logos
Noodhulp
Nepalese directie

Ingehouden baten ten behoeve van algemene kosten
Overige baten
Rentebaten

Nepalese directie

Algemene kosten
Kantoorkosten
Bankkosten
Porto kosten
Drukwerk
Overige kosten
Bezoek Nepalese directie

Totaal lasten
Resultaat

5.469
43.823

11
1.000
1.363

1.000
1.389

61.519

45.212

1.069

1.500
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7.4 Verloop liquide middelen
Stand per 1 januari
Inkomsten
Projectfondsen
Idem, ten behoeve van algemene kosten
Rente

Uitgaven
Projectfondsen
Algemene kosten

Stand per 31 december

32.366

25.010

60.056
2.530
2
62.588

43.823
2.887
2
46.712

32.512
405
32.917

38.061
1.295
39.356

62.037

32.366
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8. Begroting 2021 OHP Nederland
De begroting voor 2021 van OHP Nederland is gebaseerd op de plannen en de begroting
voor 2021 van OHP Nepal.
Voor een nader inzicht in de opbouw van deze begroting treft u hieronder aan:
- de lokale begroting van OHP Nepal voor 2021
- de door OHP Nederland in 2021 te werven baten
- de totale begroting van OHP Nederland.
Begroting
Nepal

Nettobaten
Nederland

18.500
7.000
5.000
4.200
1.300
36.000

19.500
7.000
5.500
5.100
0
37.100

2021

2020

Nettobaten uit eigen fondswerving lopende projecten (excl. 7%)
Ingehouden baten uit eigen fondswerving
Rentebaten en overige
Totaal begrote baten

37.100
2.400
0
39.500

36.100
2.300
0
38.400

Te besteden aan projecten
Algemene kosten
Idem, bezoek Nepalese directie (reservering)
Totaal begrote lasten

38.400
1.000
1.000
40.400

38.300
1.000
1.000
40.300

-900

-1.900

Projectfondsen
Sponsor een schoolkind (SCP)
Help een oudere
Opleiding
Nepalese directie
Logos
Totaal

Alle posten die onderdeel zijn van de begroting van OHP Nederland

Begroot resultaat

Vastgesteld door bestuur OHP Nederland op 21 juni 2021

Jaarverslag OHP Nederland 2020

9. Controle jaarrekening 2020
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