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Doelstelling 
 
De Stichting Vrienden van Bright Horizon Children’s Home in Nepal (verder te noemen: de 
Stichting) heeft de komende jaren als doel het werven van fondsen voor de Sherpa School in 
Nepal. Dit doel is gebaseerd op de statutaire doelen van de Stichting. 
 
Werkzaamheden die de Stichting verricht 
De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het:  

1. bevorderen van de bekendheid van de Stichting en de Sherpa School, d.m.v. folders, de 
website, en voordrachten; 

2. werven van sponsors en donateurs voor de Sherpa School; 
3. informeren van sponsors en donateurs over recente ontwikkelingen op de Sherpa School 

en de besteding van fondsen via een jaarlijkse nieuwsbrief en de website; 
4. corresponderen met het bestuur van de Sherpa School t.b.v. rapportage en financiën; 
5. voeren van de noodzakelijke financiële administratie en het afleggen van 

verantwoording daarover (m.n. aan de Inspecteur Belastingen te ’s Hertogenbosch); en, 
6. organiseren van een jaarlijkse bestuursvergadering en het werven van nieuwe 

bestuursleden. 
 
Wijze waarop de Stichting fondsen werft  
Alle bovengenoemde werkzaamheden hebben uiteindelijk tot doel om fondsen te werven voor de 
Sherpa School via sponsors en donateurs. Sponsors zijn mensen die hun jaarlijkse schenking voor 
telkens vijf jaren notarieel vastleggen, terwijl donateurs elk jaar opnieuw beslissen wat zij willen 
schenken. Incidenteel krijgt de Stichting ook schenkingen aangeboden in het kader van 
bijzondere gelegenheden (zoals verjaardag, jubileum, of afscheid), of in de vorm van een legaat.  
 
De belangrijkste strategie voor het werven van nieuwe sponsors en donateurs is het aanspreken 
van de persoonlijke netwerken van de bestuursleden. Hier wordt ook rekening mee gehouden bij 
het zoeken van nieuwe bestuursleden. Vervolgens worden de sponsors en donateurs zo goed 
mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op de Sherpa School. Zij ontvangen 
éénmaal per jaar, in december, een uitgebreide nieuwsbrief met alle vorderingen en een financiële 
rapportage van het afgelopen jaar. Hierin worden sponsors tevens gevraagd om de notarieel 
vastgelegde jaarlijkse schenking voor het komende jaar over te maken naar de Stichting.  
 



Het beheer en de besteding van het vermogen van de Stichting  
In principe bouwt de Stichting geen eigen vermogen op. Alle donaties worden, na aftrek van 
kosten, overgemaakt naar de Sherpa School in Bamti1. Speciale schenkingen en legaten kunnen 
eventueel tijdelijk in eigen kas gehouden worden, todat er een specifiek doel en kostenraming 
voor gemaakt zijn. De fondsen staan op een zakelijke rekening van ING, waarvan het bestuur 
maandelijkse afschriften ontvangt. 
 
Sinds 2009 worden de fondsen niet meer via Zwitserland maar direct naar Nepal gestuurd, om 
onnodige transferkosten en onduidelijkheid in de geldstromen te voorkomen. In financiële zin 
zijn de Stichting en de Zwitsers-Nepalese Trust BHCH sindsdien gescheiden. Voor de hoogte van 
de jaarlijkse overmaking zijn geen toezeggingen gedaan aan de Sherpa School, omdat dit bedrag 
geheel afhankelijk is van de ontvangen donaties per jaar.  
 
De Stichting heeft uitdrukkelijk geen bestuurlijke en beleidsmatige inbreng in de Sherpa School, 
noch in de Trust BHCH (zie statuten). Het beheer en de verantwoording van de overgemaakte 
gelden ligt bij de directie van de Sherpa School, en de inmiddels opgerichte “Sherpa Welfare & 
Development Trust”. De Vrienden Stichting krijgt jaarlijks een overzicht van alle inkomsten en 
uitgaven van de Sherpa School, met een verantwoording daarvan. De gelden uit Nederland 
worden besteed aan de normale dagelijkse onderwijs- en onderhoudskosten van de schoolgaande 
kinderen, zoals voor voeding, schooluniformen, schoenen, schoolrugzakken en andere 
schoolbenodigdheden. Speciale schenkingen worden besteed aan doelen die buiten de normale 
lopende kosten liggen, zoals de nieuwbouw van een eetzaal, de aanschaf van computers, de 
aanschaf van sport- of speelmaterialen of bibliotheekboeken. 
 
Het bestuur van de Stichting verricht haar werkzaamheden zonder beloning (zie statuten). In 
voorkomende gevallen kan een noodzakelijke onkostenvergoeding worden gegeven, maar tot op 
heden zijn dergelijke kosten voor eigen rekening genomen. De kosten voor de Stichting zijn zeer 
laag, en bestaan voornamelijk uit kosten voor internationale overboekingen, portokosten, en 
kosten voor het opmaken van notariële akten van schenkingen. Deze laatste worden opgemaakt 
door een notaris voor een vriendenprijs, zijnde de verplichte legeskosten. Ook andere 
benodigdheden zoals kleurenfolders, cd’s en dvd’s, en overig brief- en informatiemateriaal 
worden de stichting gratis aangeboden door de makers.  
 
Het bestuur van de Stichting legt jaarlijks financiële en administratieve verantwoording af aan de 
Inspecteur Ondernemingen te ’s Hertogenbosch. Dit is een verplichting, voortvloeiend uit de 
erkenning van de Stichting als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI-regeling) van de 
belastingdienst. De Stichting hoeft over de ontvangen schenkingen geen schenkingsrecht te 
betalen. De schenkers kunnen onder voorwaarden de schenking aftrekken van hun belastbaar 
inkomen. 
 
Dit meerjarig beleidsplan is opgemaakt te Goor, februari 2013. 
 
Gezien en ondertekend namens het huidige bestuur van de Stichting Vrienden van Bright Horizon 
Children’s Home in Nepal, 
 
 
 
G. Kerkhoff- Kranendonk, voorzitter 

                                                 
1 Bankrekening: SCBLNPKA, 01 SHERPA SCHOOL, A/C No. 01102758101, STANDARD 
CHARTERED BANK NEPAL LIMITED, NAYA BANESHWOR, KATHMANDU, NEPAL 


