Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Diyo Nepal
0 1 1 2 3 5 8 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Guyanadreef 9, 3563 SX Utrecht

Telefoonnummer
E-mailadres

post@diyonepal.nl

Website (*)

https://diyonepal.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 8 8 0 4 5 4 3

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nepal
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Kees Hazen

Secretaris

Vishma de Keijzer

Penningmeester

Martine van der Veen

Algemeen bestuurslid

Willemieke Berendsen

Algemeen bestuurslid

Judith Pelle

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De focus van het werk van Diyo Nepal ligt op:
- vergroten van toegang tot scholing en educatie (kinderen en jeugd)
- verbeteren van de leefomstandigheden
- versterken van de zelfredzaamheid.
De projecten, gericht op deze drie doelen, kenmerken zich door duurzaamheid:
makkelijk herhaalbaar, gebruik van lokale hulpbronnen, respect voor cultuur en milieu
in het werkgebied.
De werkzaamheden zijn gericht op educatie – leefomstandigheden –
zelfredzaamheid van de Nepalese bevolking in het district Dhading en tegenwoordig
ook in Kathmandu.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Educatie: Opleiding en bijscholing van leerkrachten en advisering van de
lesprogramma’s en met behulp van de donaties aan Diyo Nepal kunnen veel
kinderen naar school en ondersteunen de veldwerkers hun ouders in opvoeding
(Women for Women – sinds 2010).
Leefomstandigheden: Doel van het project Women for Women is vergroten van de
zelfredzaamheid speciaal van vrouwen. Daartoe besteedt Diyo Nepal aandacht aan de
leefomstandigheden van vrouwen en hun gezinnen en aan hun educatie. Gebrekkige
hygiëne, eenzijdige voeding en slecht drinkwater en onvoldoende kleding.
Zelfredzaamheid: middelen om in eigen onderhoud te kunnen voorzien
(huizen-biogasinstallatie-geit-zaaigoed- e.d.). Homestays: een aantal mensen die
gasten (toeristen) in hun huis ontvangen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten komen voort uit donaties en giften.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

- Noodhulp (bij aardbevingen)
- Voedselpakketten (lockdowns)
- Middelen om kinderen naar school te laten gaan (bijv. schooluniform, schrijfgerei)
- Maatregelen op het gebied van hygiëne
(drinkwatervoorzieningen-toiletten-huizen-biogasinstallaties-kleding)
- Mogelijkheden tot het geven van scholing
- Ondersteuning van de veldwerkers met beschikbaar stellen van middelen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://diyonepal.nl/wp-content/uploads/2018/03/Beleidsvisie_2
017.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Diyo Nepal hanteert geen beloningsbeleid. Zowel bestuursleden en vrijwilligers in
Nederland als de veldwerkers in Nepal kunnen wel aanspraak maken op een
onkostenvergoeding. Het gaat hier om onvermijdbare onkosten die daadwerkelijk
gemaakt zijn. Diyo Nepal hanteert geen vacatiegeld en geeft dus geen vergoeding
voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Exacte bedragen voor
vergoedingen zijn terug te vinden in ons financiële jaarverslag.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

D.m.v. nieuwsbrief en website de donateurs informeren over de activiteiten die
plaatsvinden en verslag van de actualiteit ter plekke (bijv.: Covid-19)
- Ondersteuning schoolkinderen
- Voedselpakketten
- Bijscholing leerkrachten
- Vrouwenprogramma
- Homestays
- Biogasinstallaties
- Drinkwatervoorzieningen
- Gezondheidsondersteuning
- Ananda home
- Noodhulp (aardbevingen)

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://diyonepal.nl/category/berichten-uit-nepal/

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Continuïteitsreserve

€

58.446

€

Materiële vaste activa

€

0

€

Bestemmingsreserve

€

51.232

€

Financiële vaste activa

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

0

Overige reserves

€

€

+

€

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

109.678

€

+
€

0

+
€

109.678

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

109.678

€

+
109.678

€

Bestemmingsfondsen

€

0

€

Voorzieningen

€

0

€

Langlopende schulden

€

0

€

Kortlopende schulden

€

0

€

Totaal

€

109.678

+
€

+

€

0

0

+
€

€

0

+

+
€

0

Stichting Diyo Nepal heeft drie bankrekeningen in beheer waarop een totaal bedrag van €109.678,33 staat. Hiervan staat €51.232,50 op de spaarrekening
die de stichting beheert. Het geld op deze spaarrekening is ingezameld naar aanleiding van de aardbeving in 2015 in Nepal. De bestemming van dit
bedrag is daarom altijd wederopbouw geweest, specifiek gericht op scholenopbouw. Het bedrag heeft in 2019 een concrete bestemming gekregen maar
vanwege de onstabiele politieke situatie is het tot op heden niet gelukt om het geld op de plek van bestemming te krijgen. Zolang er geen veilige en
financieel verantwoorde manier is, blijft de bestemmingsreserve op de spaarrekening staan.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

0

€

Subsidies van overheden

€

0

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

Overige subsidies

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

Giften en donaties van particulieren

€

76.184

€

Nalatenschappen

€

0

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

Overige giften

€

0

Giften

€

76.184

€

Financiële baten

€

6

€

Overige baten

€

0

€

+

+

€

+
0

€

+
0

+

+

€

76.190

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

Verstrekte subsidies & giften

€

53.531

€

Aankopen en verwervingen

€

0

€

Communicatiekosten

€

0

€

Personeelskosten

€

0

€

Huisvestingskosten

€

0

€

Afschrijvingen

€

0

€

Financiële lasten

€

417

€

Overige lasten

€

128

Som van de lasten

€

54.076

€

0

Saldo van baten en lasten

€

22.113

€

0

Som van de baten

Lasten

+

0

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

In 2020 heeft stichting Diyo Nepal €76.183,51 aan giften en donaties ontvangen.
Hiervan is in hetzelfde jaar €53.530,84 besteed aan ontwikkelingshulp in Nepal.
Daarnaast heeft de stichting €417 aan financiele lasten gehad (bankkosten). Overige
lasten bestaat uit €36 aan websitekosten en €92,22 aan onkostenvergoeding voor
onze Nederlandse vrijwilligers.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://diyonepal.nl/wp-content/uploads/2021/05/Financiele-ver
antwoording-2020.pdf

Open

