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1. Doelstellingen van Stichting 112 Nepal

Stichting 112 Nepal is gevestigd aan de Lortzinghof 59, 8031 PK te Zwolle. 

De doelstellingen van Stichting 112 Nepal zijn: 
- Stichting 112 Nepal ondersteunt kleinschalige projecten gericht op het welzijn en de toekomst van kinderen in Nepal. 
Projecten zoals de ver- en herbouw van kindertehuizen en het bouwen van scholen in de uitlopers van de Himalaya en de 
Kathmandu valei. Alle projecten zijn erop gericht om de volwassenen van de toekomst van Nepal, welke direct of indirect 
slachtoffer zijn van de verwoestende aardbeving in 2015, te helpen naar een leefbare toekomst.

-Het ondersteunen van de directe noodzaak voor voeding en kleding in 3 kindertehuizen zijnde The Farmhouse, Firefly en 
Sankhu om de ruim 150 kinderen welke daar verblijven en naar school gaan te voeden en te kleden.

2. Wijze van werving van gelden 
Stichting 112 Nepal ontvangt haar inkomsten op diverse manieren. 
-Giften en donaties van particulieren en bedrijven en legaten
-Vanuit Free Feet 038 activiteiten van Run2Day Zwolle
-Vanuit opbrengsten van de Thee en Koffie Schenkerij Oldenhof in Vollenhove
-Vanuit hardloopactiviteiten van Gert Loopt Voor Nepal.  Een hardloper die voor elke wedstrijdkilometer welke hij loopt 10 
euro doneert.

3. Beheer van het vermogen

3.1 Bestuur 
Stichting 112 Nepal heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. 
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester. 

- Voorzitter is de heer Gerrit Cornelis van Beek, woonachtig aan te Arnhem 

- Secretaris is de heer Koop Tymen Jongman, woonachtig aan de Oppen Swolle 5, 8325 PE te Vollenhove.

- Penningmeester is de heer Eddie Theodurus Sevink, woonachtig aan de Lortzinghof 59, 8031 PK te Zwolle. 



3.2 Activiteiten bestuur

Vergaderen 
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: 
1. Het opzetten en begeleiden van projecten in Nepal met behulp van het bestaande netwerk, en waar nodig nieuwe 
contacten

2. Het selecteren van nieuwe projecten op basis van behoefte en beschikbare middelen. 

Financiën 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer: 
1. Jaarlijks een begroting opstellen indien dit noodzakelijk is voor de uit te voeren projecten.  Deze begrotingen worden 
gemaakt voordat een project wordt opgestart om er zeker van te zijn dat het past binnen de financiële middelen van de 
Stichting. 

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren.

3. Beheren van de gelden.

4. Besteden van de gelden op basis van de in de bestuursvergaderingen besproken projecten. 

Vergoeding bestuursleden 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden en betalen hun bezoeken aan Nepal volledig
uit eigen middelen. 



4. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting 112 Nepal. 

1. De inkomsten van de Stichting worden primair gebruikt om de uitgaven te bekostigen van de door de Stichting bepaalde 
projecten in Nepal welke gericht zijn op de volwassenen van de toekomst. 

2. De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende 
inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 


