Beleidsplan
Doelstelling
Welzijn, Educatie en Zorg zijn belangrijke factoren in een mensenleven.
In Nepal zijn deze drie factoren niet vanzelfsprekend en brengen daarmee de basisbehoeften voor
velen in gevaar. Stichting Creative Nepal steunt en draagt bij door:
• het bevorderen van ontwikkelingssamenwerking in Nepal;
• het bevorderen van onderwijs, welzijn en de gezondheidszorg in Nepal;
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Dit doen wij in samenwerking met twee lokale initiatieven die erop gericht zijn de drie factoren te
verbeteren, zodat er kan worden begonnen aan het ontwikkelen van een duurzame onderneming.
De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van
winst. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door projecten in Nepal
(financieel) te ondersteunen. Daarnaast zal de stichting fondsen werven om haar doelstellingen te
realiseren. Tevens kan de stichting zelf projecten opzetten waarvoor samenwerkingsverbanden
kunnen worden aangaan met andere stichtingen.
Bestuur Stichting Creative Nepal
Het bestuur moet minimaal bestaan uit drie personen, maximaal zeven. Ons bestuur bestaat uit
een voorzitter, penningmeester, secretaris. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar, behoudens
penningmeester en voorzitter, die worden benoemd voor drie jaar. Bestuurders treden af volgens
een rooster. Een aftredend bestuurslid is direct benoembaar.
(Financieel) Beleid
Bestuur
Onze stichting is een kleinschalige organisatie, waarbij iedereen op vrijwillige basis werkt. Er
worden geen salarissen uitbetaald aan bestuursleden en/of vrijwilligers. Alleen worden onkosten
gedeclareerd zoals het behouden van de website en het gebruik van kantoorartikelen en
dergelijke. Ook werkbezoeken aan Nepal zijn voor eigen rekening van de bestuursleden.
Projecten
Fondsen worden verkregen door eigen of externe acties, collecte, vaste en variabele donateurs. Er
wordt niet meer uitgegeven dan er fondsen binnen komen en er wordt pas betaald nadat de
bewijsstukken ter verantwoording, zoals bonnen en foto’s, zijn overlegd. In uitzonderlijke gevallen
– zoals bij grote projecten – wordt er in delen vooruitbetaald, maar wordt het tweede deel pas
betaald nadat het eerste deel is verantwoord. De financiële administratie is geheel gedigitaliseerd.
Het nazien van gegevens, de mogelijkheden voor het opvragen van informatie en overzichten is
hierdoor eenvoudig en transparant.
De kosten voor gesponsorde bewoners worden in twee fases per jaar vooruit betaald, namelijk in
januari en in juli zodat voor het gehele jaar de leefkosten zijn ingedekt.
Voor langlopende projecten worden sponsorgelden gereserveerd en wordt er gewerkt aan een
noodfonds voor onvoorziene omstandigheden.

Doelgroep
De groep waar wij onze hulp op richten zijn gehandicapten (Khagendra New Life Home) en
vrouwen (Local Women’s Handicrafts) die door omstandigheden een moeilijke positie hebben
binnen de samenleving.
Qua leeftijd kan dit variëren van baby tot en met jongvolwassene.
Voor de gehandicapten van Khagendra New Life Home hanteren wij geen leeftijdsgrens.
Invloed doelgroep
Door met lokale initiatieven samen te werken, die erop gericht zijn de drie factoren te
verbeteren, kan er worden begonnen aan het ontwikkelen van een duurzame onderneming.
Samen met de lokale initiatieven ontwikkelen wij gerichte projecten die de levensomstandigheden
verbeteren voor zowel de bewoners van Khagendra New Life Home als de vrouwen van Local
Women’s Handicrafts. Dit kan in geld, maar ook in arbeid of tijd. Zo vergroot het draagvlak en de
slagingskans van de projecten aanzienlijk.
De belangen van de doelgroep staan bij het selecteren van onze projecten altijd voorop. In het
geval van bewoners sponsoring is er eerst uitvoerig onderzoek naar de (financiële) familiesituatie,
zienswijze ouders en de mogelijkheden voor sponsoring vanuit de Nepalese staat. Voor
bouwprojecten en projecten met een groot maatschappelijk effect/belang wordt overlegd met
lokale bevolking, organisaties en bestuurders. Zij bepalen locaties, betalen mee (met geld of
arbeid) en onderhouden mede de projecten. Voor grotere projecten worden werkgroepen
samengesteld.
Situering en werkgebied
Onze hulp richt zich voornamelijk op Nepal, omdat wij zo gericht mogelijk willen werken en onze
financiële middelen niet willen versnipperen. In uitzonderlijke gevallen (zoals bijvoorbeeld met een
grote ramp) kan er voor worden gekozen om ook in een ander land een project te ondersteunen.
In Nepal ondersteunen wij de twee lokale initiatieven, beiden gesitueerd in Kathmandu.
Voor het initiatief Local Women’s Handcrafts staan er verschillende projecten gepland die in
andere districten zullen plaatsvinden. Dit gaat dan om korte verblijven bij families in de dorpen
waar het project plaatsvindt. (Homestay)
Accommodatie
In Nederland
De werkzaamheden van het Stichting Creative Nepal bestuur vinden voornamelijk plaats op het
privéadres van de bestuursleden. Als contactadres voor de stichting fungeert het privé adres van
onze voorzitter (Welgelegenstraat 15, 2548 SE Den Haag).
In geen van de gevallen zijn hier kosten aan verbonden.
In Nepal
De organisaties waarmee wij samenwerken in Nepal werken vanuit hun eigen hoofdkantoor of
districtskantoor en hebben hun eigen medewerkers en vrijwilligers. Hiervoor worden geen kosten
aan onze organisatie doorberekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij begeleiding van een
specifiek project, is dit bespreekbaar.
Externe contacten
Stichting Veldwerk (organisatie projecten Nepal. Kantoren in Nederland en Nepal)
Khagendra New Life Home (gehandicapten zorginstelling Kathmandu, Nepal)
Local Women’s Handicrafts (Kathmandu, Nepal)

