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Het nieuw samengestelde bestuur van de Stichting Bungkulung presenteert haar jaarverslag
2014. De jaarrekening is als onderdeel van het jaarverslag opgenomen.
Dit is het vierde jaarverslag van de Stichting in haar bestaan.
Hoewel de aardbeving in Nepal niet in 2014 heeft plaatsgevonden vinden wij het wel gepast
om hier even bij stil te staan. We zijn net als de hele wereld erg geschrokken van de kracht
van de aardbeving en de ontwrichting die het met zich mee heeft gebracht. Gelukkig
kunnen wij melden dat niemand van onze projecten in Nepal is overleden. Er is alleen
materiële schade. Wij zetten ons via onze contacten in Nepal in om hulp ter plaatse te
bieden.
De voorzitter
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Inleiding
Het bestuur van de Stichting Bungkulung presenteert haar jaarverslag met jaarrekening over
2014. In dit jaarverslag kijkt het bestuur terug op de ontwikkelingen en activiteiten van het
afgelopen jaar en worden de plannen voor 2015 gepresenteerd. Aan het eind van het jaarverslag wordt ingegaan op de financiën van de stichting (Jaarrekening 2014).

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 ter wereld. De ontwikkeling blijft sterk achter bij andere landen. 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 hen
vertegenwoordigt. Daardoor worden de mensen rechtstreeks geholpen, beleven zij een groter verantwoordelijkheidsgevoel, wordt bijgedragen aan hun zelfbeschikkingsrecht en
ontplooiing en hun eigenwaarde versterkt. 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 onderwijs zijn belangrijke elementen waaraan het in Nepal
vaak ontbreekt. Met name wezen, andere kansarme kinderen en vrouwen zijn daarvan de
dupe. Iedereen heeft recht op deze elementaire zaken, ongeacht sociale status, etnische
afkomst, religie, seksuele geaardheid, etc.
De missie van de stichting is daarom het ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren van
activiteiten in Nepal, op het gebied van onder meer:
1. Onderwijs, gezondheid en hygiëne, gericht op kinderen en jongvolwassenen;
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.
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2.
Activiteiten en Resultaten 2014
Het jaar 2014 stond ten eerste in het teken van de consequenties voor de stichting van het
plotselinge overlijden van Paul Schram, initiator van Stichting Bungkulung, in november
2013. Ten tweede heeft de stichting besloten de bestaande projecten kritisch te monitoren
om, ten derde, te besluiten om ondersteuning van die projecten al dan niet te continueren.

Reis naar Nepal
In maart 2014 zijn de bestuursleden José Koster en Marten van Loo naar Nepal gegaan. Zij
hebben een deel van de reis besteed aan het bezoeken van meerdere door de stichting
gesponsorde projecten aldaar.

CAC-Nepal
Het bezoek aan de diverse projecten van CAC-Nepal was voor met name voorzitter Marten
een indrukwekkende gebeurtenis (José is er in de loop der jaren meerdere keren geweest).
Hij was geraakt door de betrokkenheid van Tulasa en haar medewerkers en de
inspanningen die zij, met beperkte middelen, willen en kunnen verrichten voor hun
doelgroep. Tulasa leidt CAC-Nepal nu al 21 jaar. In deze periode is CAC-Nepal uitgegroeid
tot een volwassen organisatie, die een wezenlijke bijdrage levert aan de bewustwording van
onder meer kansarme vrouwen.
Ter plekke hebben de bestuursleden diverse toezegging aan CAC-Nepal gedaan. Er wordt
een bijdrage geleverd voor de aanschaf van een nieuwe PC, de samenstelling van een
boekje voor 21 jaar CAC-Nepal en het feest in 2014 voor dit 21-jarig bestaan. Daarnaast is
het belangrijk dat de medewerkers geleerd wordt om de website van hun organisatie zelf te
onderhouden en te optimaliseren. Ook daarin is toegezegd een bijdrage te leveren in de
vorm van een jaarlijkse donatie, zodat kennisoverdracht en het bijhouden van de website
binnen de organisatie kan worden geborgd.

Trekking in Taplejung
Behalve José en Marten, hebben ook de zus van Marten, Annette, en een vriend van José,
Erwin, de trekking gelopen die is uitgezet door Kashang Tenzing. Reden van de reis was om
kritisch te kijken of we als Stichting deze reis kunnen promoten onder de wat oudere, niet
echt avontuurlijk ingestelde toerist.
De bedoeling van Kashang is om met het aanbieden van deze trekking inkomsten te
generen voor de bouw van zijn school in Bungkulung. De route was al een keer gelopen
door Paul Schram, maar zou nu door minder ervaren wandelaars worden afgelegd.
De tocht zou 10 dagen duren en ging van Taplejung naar Olangchung Gola. Er moest een
hoogteverschil van 2400 meter worden overbrugd, met als hoogste punt de Pathibhara van
3800 meter hoogte. De groep werd ondersteund door twee Nepalese porters.
Voedsel, drank en tenten moesten worden meegenomen. De maaltijden werden verzorgd
door de porters. Hiermee wordt eens te meer bevestigd hoe veelzijdig deze mensen zijn. De
trekking werd door twee deelnemers als te zwaar ervaren om als minder ervaren reiziger te
lopen; vooral doordat deze door onherbergzaam gebied liep, met nauwelijks paden en
restanten van aardverschuivingen. Ook was er onverwacht nog sneeuw en regen onderweg.
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  Tijdens de tocht bleek dat in het geval van een mogelijk ongeval of andere calamiteit, er
onvoldoende steun binnen redelijke tijd is te verkrijgen.
Het bestuur heeft aan Kashang laten weten dat dit feitelijk geen geschikte trekking is om als
stichting te promoten. Voor de geoefende wandelaar is dit overigens een prachtig gebied!
Met de nodige aanpassingen zou het op termijn ook voor de minder ervaren enthousiaste
wandelaar een mooie en haalbare tocht kunnen worden.

Scholing in Taplejung en school in Bungkulung
Tijdens de reis is zowel het terrein in Bungkulung bekeken als de school in Taplejung, waar
de opleiding voor vier kinderen momenteel door de stichting wordt ondersteund.
Dit is een bestaande school, waar de kinderen onderwijs krijgen en worden ondersteund en
begeleid door Kashang. In gesprekken met Kashang, ook initiator van de school in
Bungkulung, is stilgestaan bij de ontwikkelingen van de te bouwen school aldaar en de
pedagogische en didactische methodiek die hij bij de aanname en begeleiding van de
kinderen hanteert.
In 2013 werden er in Taplejung drie kinderen begeleid. Sinds januari 2014 zijn dat er vier.
Medio 2014 zijn twee van deze kinderen gestopt door uiteenlopende redenen. Voor hen in
de plaats zijn twee andere kinderen gekomen. We ondersteunen nu twee jongens en twee
meisjes, in de leeftijd van 6 tot 13 jaar.
Het bestuur kan zich vinden in de nieuwe weg die Kashang lijkt te zijn ingeslagen voor de
opzet van zijn te bouwen school in Bungkulung. Hij ziet (vooralsnog) af van een groot
opgezet plan voor de bouw. De huidige visie van Kashang lijkt in zowel financieel als
logistiek opzicht realistischer te zijn. Hierdoor is de kans toegenomen dat de Stichting,
mocht daarom worden gevraagd, weer zou kunnen bijdragen in eventuele kosten.
Vooralsnog betaalt de Stichting het onderwijs en verblijf voor de genoemde vier kinderen.
Onlangs is de bijdrage per kind verhoogd, omdat Kashang deze kinderen zelf huisvest met
een hogere levensstandaard en meer (na)schoolse begeleiding.
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Ondersteuning oudere kinderen
Enkele kinderen, te weten Anjeela en Babita, hebben in de afgelopen periode een diploma
behaald op middelbaar niveau. Deze dames hebben grootse plannen voor de toekomst:
Anjeela wil arts worden en Babita verpleegkundige.
Tot 2014 is Anjeela financieel ondersteund in haar school en studie. De moeder van Anjeela
heeft een eigen fabriek voor Pashmina sjaals. Mede met de opbrengst hiervan wordt Anjeela
jaarlijks ondersteund. De aanvraag om Anjeela financieel te ondersteunen voor de opleiding
tot arts is door het bestuur afgewezen. Een bijdrage hierin zou een te grote financiële wissel
trekken op de stichting en valt buiten haar doelstellingen. Wel is besloten om met ingang
van 2015 meer aandacht te besteden aan het actief verkopen van de sjaals via de stichting.
De opbrengsten van de verkoop van deze sjaals gaat rechtstreeks naar de opleiding van
Anjeela.
Ook het actief financieren van de vervolgopleiding van Babita valt formeel buiten de
doelstellingen van de stichting. Babita krijgt echter een gerichte donatie van enkele
donateurs. Zolang deze donaties worden gegeven, zal de stichting ervoor zorgdragen dat
deze bijdrage wordt besteed aan de beroepsopleiding van Babita.

CBF-Certificaat
Een van de actiepunten van de stichting was het aanvragen van het zogenoemde CBFkeurmerk, waarmee het mogelijk zou zijn in te schrijven voor grotere donaties bij bedrijven
en (andere) ondernemingen. Om de stichting naar dit hogere plan te brengen, zouden
daarbinnen meerdere elementen gerealiseerd dienen te worden, zoals het aanpassen van
de statuten, de jaarlijkse goedkeuring van de financiële stukken door een erkende
accountant (wat zeer kostbaar is voor een kleine organisatie), nog los van het actief werven
van nieuwe donateurs. Al deze acties vragen een behoorlijke tijdsinvestering en een ambitie
om snel te groeien. Al met al is dit een andere visie en benadering dan het huidige bestuur
voor ogen heeft. De stichting voert op verschillende fronten activiteiten uit om aan haar
doelstellingen te kunnen voldoen. De activiteiten in 2014 zijn voor een deel een voortzetting
van activiteiten en verplichtingen die eerder zijn aangegaan.

Nieuwe weg voor de stichting?
Een oriënterende discussie binnen de stichting ging over de volgende kwestie:
welke mensen, instellingen en organisaties mogen en kunnen in aanmerking komen voor
een financiële bijdrage door Stichting Bungkulung? Is de visie van de bestuursleden daarbij
leidend, of aanvragen door de Nepalezen zelf? En zou de stichting al dan niet de
mogelijkheid tot ondersteuning actief bij partijen onder de aandacht moeten brengen, of
moeten we juist een afwachtende houding aannemen, waarbij de kans bestaat dat
potentiële klanten niet op het spoor van de stichting worden gezet?
Deze discussie heeft er mede geleid tot het besluit om in 2014 de aanvraag van het CBF
niet te vervolgen en in 2015 een duidelijke koers hierin te benoemen.
Ook is het vanaf 2014 mogelijk om verzoeken te honoreren van donateurs om hun geld
specifiek voor een kind of organisatie te besteden. Naast Babita wordt ook één van de
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  meisjes in Taplejung ondersteund door een aantal donateurs. Weer andere donateurs zien
hun donatie het liefst terug in een gift aan CAC-Nepal.

Fondsenwerving
Voor het werven van fondsen voor de activiteiten van de Stichting Bungkulung zijn op
bescheiden schaal acties ondernomen:
1. Regelmatige informatie aan alle donateurs
2. 9 november 2014 steptocht donateurs, verzorgd door Stepping Menno
3. Verkoop van Pashmina sjaals ten behoeve van de ondersteuning van de scholing van
een van de meisjes in Nepal.
Tulasa en steptocht
In november 2014 heeft Tulasa een bezoek gebracht aan Nederland. Behalve dat zij in
Nederland haar (schoon)familie en vrienden heeft bezocht, was zij op zondag 9 november
aanwezig tijdens de (jaarlijkse) steptocht.
De steptocht ging dit jaar door het Oostelijk havengebied en de Indische buurt van
Amsterdam. Bijna 20 personen namen eraan deel, allen donateurs. Halverwege de tocht
bood Stepping Menno een kleine lunch aan in restaurant Roopram, een HindoestaansSurinaams restaurant in Amsterdam Oost. Na afloop werd een borrel gehouden bij Menno
thuis, waarbij Tulasa een vlammend betoog hield over CAC- Nepal. Het was mooi om te
zien met hoeveel passie en energie zij haar verhaal deed.

Uitbreiding bestuur
Tijdens de borrel is aan de aanwezigen gevraagd of iemand het bestuur mede wil komen
ondersteunen. Met het wegvallen van Paul Schram en de daarmee grotere
verantwoordelijkheid en tijdsinvestering voor de resterende bestuursleden Marten en
Menno, is besloten om extra bestuursleden te werven. José Koster, al sinds de oprichting
van de Stichting meer dan zijdelings betrokken bij de stichting, was al officieel tot het
bestuur toegetreden. Na de steptocht heeft Karen van Stapele gemeld dat zij zich ook wil
inzetten voor de stichting. Met haar affiniteit voor Nepal zal zij een goede aanvulling zijn
voor het bestuur.
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Verwachtingen 2015

In 2014 heeft het bestuur besloten CAC-Nepal te ondersteunen om haar 21-jarig bestaan in
februari 2015 te vieren. Daarnaast kan hun voorzitter met onze ondersteuning de conferentie
‘Beijing plus 20’ bijwonen in New York. Daarmee vergroot CAC-Nepal haar zichtbaarheid
aanzienlijk, wat heel belangrijk is voor fondsenwerving. Met meer fondsen kan CAC-Napal
haar werkzaamheden op niveau voortzetten.
Door het uitbreiden van het bestuur van de Stichting Bungkulung verwachten we onze inzet
weer op het niveau van 2013 te kunnen terugbrengen; met name op het gebied van de
communicatie naar buiten toe.

3. Organisatie en bestuur
Het bestuur bestaat uit drie personen:
Marten van Loo, voorzitter
Jose Koster, penningmeester
Menno Lammertsma, bestuurslid en tijdelijk secretaris.
Het bestuur kent de volgende taken:
1. Beoordelen aanvraag om (financiële) steun;
2. Besluiten over het aangaan van financiële verplichtingen;
3. Financieel beheer;
4. Controleren of de middelen juist worden besteed;
5. Inzamelen en beheren van fondsen;
6. Behoorlijk besturen en naleven van aangegane en wettelijke verplichtingen.
Het bestuur voert deze taken op geheel vrijwillige basis uit.
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   Jaarrekening 2014
4.
De resultaten van de fondsenwerving zijn in onderstaande tabel opgenomen.
31 december 2013
Aantal

Bedrag

Donateurs

31 december 2012

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

46

€ 8.284

25

€ 5.940

Waarvan:
Vaste

12

€ 4229

11

€ 4091

12

€ 3.735

Incidenteel

25

€ 6.265

35

€ 4.193

13

€ 2.205

Het aantal incidentele donateurs is lager dan in 2013 (het jaar waarin de voorzitter is
overleden) maar beduidend hoger dan in 2012. Ook het bedrag aan incidentele betalingen is
beduidend hoger. Dit is te verklaren door drie grote incidentele donaties.
Ons uitgangspunt om niet meer dan 10% van de uitgaven te besteden aan beheer en
administratie hebben we dit jaar behaald. In 2014 is minder dan vijf procent hieraan
besteed. Dat heeft vooral te maken met het intrekken van de aanvraag voor het Goede
Doelen Certificaat.

Totaal besteding aan doelstelling
In totaal is € 7.605,00 besteed aan bestemmingen in Nepal. € 332 is besteed aan beheer en
administratie. Daarnaast kan € 2.536 worden toegevoegd aan de reserves. Dat is ook nodig
om aan het begin van ieder kalenderjaar voldoende beschikbaar te hebben voor scholing
voor de vier kinderen in Taplejung. Daarnaast wil het bestuur graag één jaar scholingskosten
voor deze kinderen in reserve houden.
In totaal is ruim 95% van de uitgaven besteed aan de doelstellingen van de stichting.

Jaarcijfers 2014
Als bijlage bij dit jaarverslag wordt het rapport van administratiekantoor Wildenburg
gevoegd. Daarin worden de jaarcijfers 2014 verklaard met de daarbij behorende balans,
staat van baten en lasten en de toelichting behorende bij de jaarrekening.
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   Begroting 2015
5.
Begrote staat van baten over 2014
Begroting 2015
Ontvangsten
Omschrijving

Uitgaven
Bedrag

Rente
Donaties
Sjaals

€ 25,00
€ 9.000,00
€ 450,00

Totaal

€ 9.475,00

% Omschrijving
0% Algemeen
95% CAC-Nepal
5% Middelen
Scholing
100% Totaal

Bedrag

%

€ 1.050,00
€ 3.600,00
€ 200,00
€ 6.350,00

9%
32%
2%
57%

€ 11.200,00

100%

Toelichting
In 2015 wordt wederom een eenmalige hoge donatie verwacht. Daarnaast lijkt het aantal
eenmalige donaties toe te nemen en blijven de permanente donaties op peil. Hiermee
kunnen we een aantal projecten blijven steunen. We hebben ervoor gekozen om de
reserves te vergroten om daarmee fluctuaties in wisselkoersen en de hogere kosten voor
onderwijs op te kunnen vangen. Daarnaast hebben we besloten aan CAC-Nepal een hoge
eenmalige donatie te verstrekken ter ondersteuning van haar 21-jarig jubileum en voor de
kosten van een vliegticket naar de vierjaarlijkse Bejing conferentie in New York.
Onze bijdrage aan de samenleving van Nepal is hiermee klein maar betrouwbaar.
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