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Voorwoord	  
 

 
 

Op 13 november 2013 is Paul Schram, 
initiator, oprichter en voorzitter van de 
Stichting Bungkulung onverwachts 
overleden. 
 
Hij laat niet alleen een grote leegte achter, 
maar ook een prachtige stichting, die nu 
door de overgebleven bestuursleden 
Marten en Menno, aangevuld met José 
Koster als nieuw bestuurslid wordt 
voortgezet. 
 

 
 

Het nieuw samengestelde bestuur van de Stichting Bungkulung presenteert haar jaarverslag 
2013. De jaarrekening is als onderdeel van het jaarverslag opgenomen. Dit is het vierde 
jaarverslag van de stichting in haar bestaan. Dit jaarverslag is in lijn van de Richtlijn 650 
(aangepast 2011) van Centraal Bureau Fondsenwerving opgesteld. 
 
 
De voorzitter 
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Inleiding	  
 
Het bestuur van de Stichting Bungkulung presenteert haar jaarverslag met jaarrekening over 
2013. In dit jaarverslag kijkt het bestuur terug op de activiteiten van het afgelopen jaar en 
worden de plannen voor 2014 gepresenteerd. Aan het eind van het jaarverslag wordt ingegaan 
op de financiën van de stichting (Jaarrekening 2013).  
Het jaar 2013 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het continueren en kritisch monitoren 
van bestaande projecten en de verdere voorbereidende werkzaamheden voor de aanvraag van 
het CBF certificaat.  
De steun van de stichting in werk, ontwikkeling en versterking van de zelfstandigheid bestaat 
naast donaties ook uit immateriële zaken. In 2013 zijn plannen gemaakt om met een aantal 
mensen, waaronder twee bestuursleden naar Nepal te gaan. Onder andere om projecten van 
CAC-Nepal te bezoeken, maar ook om te adviseren over een mogelijke trekking vanuit 
Taplejung. 
Overvallen door het overlijden van Paul Schram zijn de activiteiten vanaf medio november 2013 
rond de Stichting onverhoopt minder intens geworden. Vandaar dat dit jaarverslag pas in 
augustus 2014 wordt gepubliceerd. 
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1. Doelstellingen	  en	  taken	  
 
Met de oprichting en het werk van de stichting, toont de stichting zich solidair met de bevolking 
in ontwikkelingslanden en in het bijzonder in Nepal. Nepal behoort tot één van de armste landen 
van de wereld. De ontwikkeling blijft sterk achter bij de rest van de wereld. De stichting wil 
kinderen, maar ook volwassenen, mogelijkheden en kansen bieden zich te ontwikkelen en/of 
sociaal economisch zelfstandiger te worden. Het initiatief voor die ontwikkeling of verbetering 
van de eigen leefsituatie komt van de mensen zelf, of van een organisatie die haar 
vertegenwoordigt. Daardoor worden de mensen rechtstreeks geholpen, beleven zij een groter 
verantwoordelijkheids-gevoel, draagt het bij aan hun zelfbeschikkingsrecht en aan hun 
ontplooiing en versterking van de eigenwaarde. Dit leidt tot meer motivatie en creativiteit in de 
eigen ontwikkeling. 
 
Zelfbeschikkingsrecht is een grondwaarde welke de stichting aanhangt. Gezondheid en 
onderwijs kunnen mensen helpen een goede invulling te geven aan deze waarde. Goede 
voeding, gezondheidszorg en goed onderwijs zijn belangrijke elementen waaraan het in Nepal 
vaak ontbreekt. Daar zijn dan met name wezen, andere kansarme kinderen en vrouwen de 
dupe van. Iedereen heeft recht op deze elementaire zaken, ongeacht sociale status, etnische 
afkomst, religie, seksuele geaardheid, etc.  
 
De stichting heeft daarom als missie:  
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Het ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren van activiteiten in Nepal, op het gebied van onder 
meer: 
1. Onderwijs, gezondheid en hygiëne, gericht op kinderen en jong volwassenen; 
2. Empowerment en emancipatie van vrouwen; 
3. Versterking van klein ondernemerschap door middel van het verstrekken van microkredieten 

en/of materiële ondersteuning. Denk daarbij aan het financieren van gereedschappen en 
zonnepanelen; 

4. Alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk zijn. 

2. Activiteiten	  en	  Resultaten	  2013	  
 
De stichting voert op verschillende fronten activiteiten uit om aan haar doelstellingen te kunnen 
voldoen. De activiteiten in 2013 zijn voor een deel een voortzetting van activiteiten en 
verplichtingen die eerder zijn aangegaan. Echter steeds meer leeft het besef binnen onze 
stichting dat voor de continuïteit op de lange termijn er op twee fronten actie nodig is. Enerzijds 
is het noodzakelijk om goede projecten in Nepal te kunnen blijven selecteren, anderzijds is het 
verstandig om onze wervingsactiviteiten in Nederland goed onder de loep te nemen. In dat licht 
zijn in 2013 de volgende activiteiten ontplooit: 

- Fondsenwerving: Twee benefietsteptochten door Amsterdam begin 2013 
- Aanvraag Keurmerk Goede Doelen (CBF-certificaat) 

 
Lopende projecten uit 2012 die zijn doorgezet in 2013 zijn: 

- Schoolproject Bungkulung 
- Financiering scholing kinderen 
- Ondersteuning CAC-Nepal 

 
Hieronder wordt per project en activiteit op de stand van zaken ingegaan: 

Schoolproject in Bungkulung 
De school in Bungkulung in Taplejung-district in Oost-Nepal is in 2012 officieel opgericht 
(Gyawaring Tshering Futic Awashiya Vidhalaya School).  
In het jaarverslag van 2012 is uitgebreid ingegaan op de doelstellingen die door de oprichter 
van deze school, Kashang Tenzing, zijn geformuleerd en de wijze waarop hij de school verder 
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vorm wilde geven. In de loop van 2013 heeft Kashang aangegeven dat hij financieel 
onafhankelijk van de stichting wil zijn en zelf de kosten voor zijn school wil verdienen.  
Hij heeft ons geïnformeerd over zijn plannen voor de bouw van de school verder aan te passen. 
Daarnaast heeft hij  verder gewerkt aan zijn plannen om de twee hotels, in Taplejung en bij het 
vliegveld van Taplejung, weer operationeel te krijgen met als doel regelmatige inkomsten te 
genereren ten behoeve van de bouw van de school. Tevens heeft hij drie kinderen uit de regio 
voorgedragen bij de stichting voor financiële ondersteuning van hun onderwijs.  
In het verlengde hiervan is er in 2013 geen verzoek binnengekomen voor financiële 
ondersteuning voor de verdere realisatie van de bouw van de school, in de begroting van 2013 
was hier ook geen bedrag voor opgenomen. 
 
Paul Schram en José Koster hebben in gesprekken met Kashang, begin en eind 2012, een 
signaal willen afgeven: namelijk dat financiële ondersteuning voor een project vanuit de stichting 
alleen kan plaatsvinden indien er een goed doordacht en realistisch plan ligt.  
Hiermee is tevens een interessant en tevens lastig onderwerp aangeroerd. Want wie bepaalt of 
ideeën al dan niet realistisch zijn? In onze bestuursvergaderingen begin 2013, hebben we veel 
aandacht aan dit onderwerp besteed. De inschatting van de situatie in Nepal vanuit Nederland 
is erg lastig. Culturele verschillen en de taalbarrière spelen een grote rol, maar ook lang niet alle 
relevante informatie bereikt de stichting. Als stichting vinden we het erg belangrijk om in deze 
vast te blijven houden aan ons uitgangspunt dat het initiatief voor projecten in Nepal ligt en blijft. 
De bezoeken in Nepal van zowel de voorzitter als José hebben bijgedragen aan het openen van 
een dialoog met de mensen aldaar en voor meer inzicht in de situatie gezorgd. 
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Scholing kinderen in Nepal 
In 2013 werden vijf kinderen in hun onderwijs ondersteund. Drie kinderen in het district 
Taplejung zijn door de oprichter van de school in Bungkulung geselecteerd en geplaatst. 
Tijdens het schooljaar heeft hij de supervisie gehouden. Dat betekent dat de stichting in 2013 
twee kinderen meer is gaan ondersteunen. Dat is onder andere mogelijk geworden doordat een 
aantal donateurs heeft beloofd voor de komende jaren het onderwijs van een van de kinderen te 
financieren. Alle kinderen hebben aan de gestelde eisen (zoals presentie en voortgang naar 
volgende klas) voldaan. Met de scholing van kinderen gaat de stichting een meerjarige 
verplichting aan. De stichting steunt de kinderen in ieder geval tot en met klas 10. Daarna 
wordt, als de ouders of het kind daarom verzoeken, de situatie opnieuw bekeken. De twee 
oudste kinderen (beide meisjes) hebben in 2013 een meer op de beroepskeuze gerichte 
opleiding gevolgd. In 2014 moet dat leiden tot een daadwerkelijke beroepskeuze. 
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CAC-Nepal 
CAC-Nepal is een lokale NGO (Non Governmental Organization) die voornamelijk werkzaam is 
in en rond Kathmandu. Deze NGO richt zich op kwetsbare groepen als prostituees, kansarme 
kinderen en slachtoffers van vrouwenhandel en HIV-AIDS. CAC-Nepal is in 1993 opgericht. Zij 
werken met name aan de empowerment van deze doelgroepen. Een belangrijke component 
van de werkzaamheden is bewustwording, preventie, diagnostisering en eventuele behandeling 
van geslachtsziekten en HIV-AIDS. De CAC-Nepal kliniek in Bhaktapur is uniek in Nepal. Hier 
kunnen mensen zich laten testen op geslachtsziekten en HIV-AIDS waarbij anonimiteit wordt 
gegarandeerd. Wat verder uniek aan deze organisatie is, is dat zij prostituees trainen in de 
bewustwording van de risico’s die ze lopen tijdens de uitoefening van hun beroep en deze 
kennis vervolgens als veldwerker over te dragen aan deze doelgroep. In 2013 is er ook een 
vestiging in Kavre, in het oostelijk deel van de Kathmanduvallei, geopend. 
 

 
De voorzitter van CAC Nepal: Tulasa Amatya 
 
Er zijn vanuit CAC-Nepal in 2012 en 2013  verschillende aanvragen voor ondersteuning 
binnengekomen. Een aantal aanvragen is door het bestuur gehonoreerd. Het ging hier om een 
beperkte financiële aanvulling voor het ontwikkelen van een boekje over ervaringen van 
prostituees over vrouwenhandel en onderdrukking (Booklet publication case/success story of 
female sex workers: our souls are not for sale). In februari 2013 is het boekje uitgekomen. 
Verder is er geld gereserveerd voor het updaten van de webpagina van CAC-Nepal en het 
trainen van de medewerkers om zo zelfstandig de content van deze website te kunnen 
beheren. Dit geld wordt in 2014 besteed. Deze laatste activiteit is een typische activiteit waar 
een organisatie als CAC-Nepal,  een kleine organisatie met platte structuur zonder financiële 
bronnen voor kosten als personeel en overhead, grote behoefte aan heeft.  



	  
	  
	  
	  
	   	  Jaarverslag 2013	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pagina 7 van 13	  
	  

Fondsenwerving 
Voor het werven van fondsen voor de activiteiten van de Stichting Bungkulung zijn bescheiden 
acties ondernomen.  
Hier de acties kort op een rij: 
1. Regelmatige informatie aan alle donateurs 
2. Netwerken binnen Nederland  
3. Blogs en nieuwsartikelen 
4. Uitbrengen boekje CAC-Nepal en de uitgifte daarvan in Nepal en Nederland (oplage 50 

stuks).  
5. 13 oktober 2013 STEPTOCHT opdrachtgevers van Stepping Menno 
6. 20 oktober 2013 STEPTOCHT voor de donateurs 
7. Verkoop van Pashmina Sjaals ten behoeve van de ondersteuning van de scholing van een 

van de meisjes in Nepal. 

CBF Certificaat 
In 2013 is het CBF certificaat aangevraagd. Dit certificaat is van belang als de stichting donaties 
wil werven van de meer institutionele organisaties. 
Helaas is de aanvraag nog niet gehonoreerd. Omdat tijdens de behandeling van de aanvraag 
bleek dat er in de organisatie en in de statuten van de stichting wijzigingen noodzakelijk zijn. 
Door het overlijden van de voorzitter hebben we besloten dit eind 2014 weer op te pakken. 
 

Nieuwe verzoeken 
De Stichting Bungkulung heeft vier verzoeken binnen gekregen. 
1. De aanvraag voor ondersteuning website CAC Nepal.  
2. De uitbreiding van het aantal kinderen in Taplejung. 
3. De ondersteuning na klas 10 van beide meisjes. 
4. Verzoek van Kashang aan de Stichting dat een aantal mensen een door hem om  

uitgezette trekking in de nabijheid van Bungkulung te gaan test-lopen in 2014. Het is zijn 
bedoeling om met de opbrengst van dit soort trekkingen (door westerse toeristen) het 
project van de school in Bungkulung mede te financieren.  
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3. Verwachtingen	  2014	  
 
De stichting Bungkulung zet haar activiteiten in 2014 voort. Met het wegvallen van de voorzitter 
is het bestuur gewijzigd. De voorzitter was tevens een belangrijke motor van de stichting. Dit 
wordt door de overige bestuursleden van de stichting in de uitvoering van hun taak gemerkt. 
Afgesproken is dat 2014 in het teken staat van bestendiging en nog niet van het ontwikkelen 
van nieuwe plannen. De ondersteuning van de scholing van kinderen wordt voortgezet. Dit zijn, 
zoals eerder vermeld, meerjarige verplichtingen. Alle andere activiteiten worden ingezet op basis 
van aanvragen. Deze aanvragen zullen naar verwachting van CAC-Nepal zijn. Hiervoor heeft het 
bestuur gelden in de begroting gereserveerd. Het bestuur verwacht in 2014 Nepal te bezoeken 
omdat een deel van hen de trekking op proef gaat lopen en om de contacten na het wegvallen 
van de voorzitter aan te halen.  

4. De	  organisatie	  en	  bestuur	  
 
Het bestuur was tot het overlijden van Paul Schram samengesteld uit drie personen: 
Paul Schram  voorzitter en secretaris 
Marten van Loo  penningmeester 
Menno Lammertsma bestuurslid 
 
Na het overlijden van Paul Schram is het als volgt gewijzigd: 
Marten van Loo voorzitter 
José Koster  penningmeester 
Menno Lammertsma bestuurslid 
Het bestuur kent de volgende taken:  
Beoordelen aanvraag om (financiële) steun; 
1. Besluiten over het aangaan van financiële verplichtingen; 
2. Financieel beheer; 
3. Controleren of de middelen juist worden besteed; 
4. Inzamelen en beheren van fondsen; 
5. Behoorlijk besturen en naleven aangegane en wettelijke verplichtingen. 
6. Het bestuur voert deze taken op geheel vrijwillige basis uit.  
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5. Jaarrekening	  2013	  
 
De resultaten van de fondsenwerving is in de onderstaande tabel opgenomen.  
 
 31 december 2011 31 december 2012 31 december 2013 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

Donateurs 26 € 6.585 25 € 5.940 46 € 8.284 

Waarvan:       

Vaste 11 € 3.590 12 € 3.735 11 € 4.091 

Incidenteel 15 € 2.995 13 € 2.205 35 € 4.193 

 
 
Het hoge aantal incidentele donateurs in 2013 is te verklaren uit het feit dat bij de begrafenis 
van de voorzitter om een donatie aan de stichting is gevraagd. 
 
Ons uitgangspunt om niet meer dan 10% van de uitgaven te besteden aan beheer en 
administratie hebben we dit jaar niet gehaald. Reden daarvoor is de aanvraag van het CBF en 
de daarvoor benodigde accountantsverklaringen. 
 

	   	    
 
Totaal besteding aan doelstelling 
In totaal is € 4.883,00 besteed aan bestemmingen in Nepal (de drie hoofdprojecten),  
€ 1.432 is besteed aan beheer en administratie. Dat wil zeggen dat in 2013 74% van de 
uitgaven is besteed aan de doelstellingen van de Stichting.  Dit percentage is lager dan de door 
ons beoogde 90%. Dit komt omdat het aanvragen van het Goede Doelen Certificaat voor een 
kleine stichting als de onze, een groot deel van het budget in beslag heeft genomen. 
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Jaarcijfers 2013 
Als bijlage bij dit jaarverslag wordt het rapport van administratiekantoor Wildenburg gevoegd. 
Daarin worden de jaarcijfers 2013 verklaard met de daarbij behorende balans, staat van baten 
en lasten en de toelichting behorende bij de jaarrekening. 
 

6. Begroting	  2014	  
 
Begrote staat van baten en over 2014 
 

Begroting 2014         
Ontvangsten       Uitgaven      
Omschrijving Bedrag %  Omschrijving Bedrag % 
            
Rente € 25,00 0%  Algemeen € 1.555,00 15% 
Donaties € 8.500,00 95%      CAC-Nepal € 2.000,00 20% 
Sjaals € 450,00                   5%  Bungkulung € 0,00 0% 
       Scholing     €  6.580,00 65% 
            
Totaal € 8.975,00 100%  Totaal € 10.130,00 100% 

 
 

Toelichting 
In 2014 wordt wederom een eenmalig hoge donatie verwacht en wordt ook verwacht dat een 
aantal donateurs die na het overlijden van de voorzitter een donatie hebben verstrekt ook in 
2014 blijven doneren. Omdat het bestuur heeft besloten tijdelijk geen donatie aan de bouw van 
de school te verstrekken is besloten om in 2014 meer uit te geven aan de scholing van een 
aantal kinderen uit de buurt van Bungkulung.  Tenslotte is besloten om sjaals te verkopen. Met 
de opbrengst van deze sjaals kan de eigenaresse van de Pashmina fabriek in Kathmandu haar 
dochter ondersteunen bij haar studie. De stichting ondersteunt al jaren een deel van de 
opleidingskosten van dit meisje. 
 
 


