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Hoofdstuk 1 Inleiding
In onderstaand beleidsplan 2015 legt het bestuur van Stichting Newa het actuele
beleid vast. Dit beleidsplan 2015 geeft tevens een doorkijkje naar de jaren die er
op volgen.
Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 november 2014.
Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast, indien nodig.
Dit beleidsplan beschrijft de doelstellingen en de acties van Stichting Newa voor
het komende jaar 2015.
Stichting Newa heeft de laatste jaren een relatief passief bestaan geleid, waarbij
niet alle taken van het bestuur naar behoren werden uitgevoerd. maar daar is
vanaf 2014 verandering in gekomen. Er is een nieuw bestuur, die de organisatie
in de loop van 2014 weer op orde heeft gebracht.
Achter de schermen is de laatste jaren door de stichting wel incidenteel gewerkt
aan de verbetering van de landbouw, door het gratis geven van landbouwkundige
adviezen en is op een paar momenten een geringe financiële hulp geboden aan
een opvanghuis voor oudere vrouwen, maar een actieve fondswerving bleef
achter. Er was geen rekeningnummer, er werd uitsluitend per kas gewerkt. Het
ging in de praktijk ook slechts om geringe bedragen die in totaal niet meer dan
€200,00 per activiteit besloegen. Er werd ook geen actieve boekhouding
bijgehouden, de gelden die toch nog binnenkwamen werden in de praktijk direct
doorgegeven aan het opvanghuis in Kathmandu, zonder gedegen registratie.
Er zijn in het verleden geen schulden gemaakt, zodat het nieuwe bestuur in 2014
met een schone lei kon beginnen. Hoofdstuk 3.4 geeft inzicht in de financiële
resultaten vanaf 1 januari 2014.
Het laatste jaar is hard gewerkt aan een samenwerkingsverband met de
Nepalese hulporganisatie Humla Development Initiative (HDI) en zijn een tweetal
kleine projecten opgezet. Het huidige bestuur is voornemens om deze activiteiten
het komend jaar uit te breiden.
Daarnaast is Stichting Newa begonnen met het administratief in orde brengen
van de stichting. Er is een nieuw rekeningnummer geopend en er is hard gewerkt
aan een nieuwe website. De laatste stap in dit proces is het aanvragen van een
ANBI status.
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Hoofdstuk 2, Strategie
2.1 Kernprincipes van de stichting
Statutaire doelstelling
De doelstelling van Stichting Newa is opgenomen in Artikel 2.1 van de statuten
en luidt als volgt:


De stichting heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van
minder bedeelde groepen van de bevolking in ontwikkelingslanden, in het
bijzonder in Nepal en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.

Bij het uitwerken van deze doelstelling naar de praktijk focust Stichting Newa
zich in eerste instantie op het verbeteren van de landbouwmethoden in de
bergen van Nepal. Door vrouwen de gelegenheid te geven landbouwstudies te
volgen, en door gericht projecten op te zetten ter verbetering van de
landbouwmethoden en verbetering van het uitgangsmateriaal in de landbouw in
de bergen probeert Stichting Newa haar steentje bij te dragen aan de
voedselzekerheid in de dorpen in het hooggebergte. Daarnaast wil de stichting
hiermee de leegloop van het platteland in West Nepal naar de steden tegengaan.
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit 2.2 van de statuten, en uit
de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de
winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting met de activiteiten behaalde
opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Zoals blijkt uit Artikel 14.3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten
worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of
van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

2.2 Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Ineke Kroes (Voorzitter)
Binod Tandukar (Secretaris/penningmeester)
Ruchama Bloemendaal (algemeen bestuurslid)
Minita Adhikari (algemeen bestuurslid)

3

Hoofdstuk 3 Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van Stichting Newa
Stichting Newa bekommert zich om de zwakkeren in de Nepalese samenleving.
Hierbij zijn twee zaken die in het centrum van de belangstelling staan, te weten
voedselzekerheid en de positie van vrouwen. Met die twee onderwerpen in het
achterhoofd verricht de stichting de volgende werkzaamheden:
In 2014 verrichte werkzaamheden:
In april 2014 is door de voorzitter op eigen kosten een bezoek gebracht aan
Nepal.
Tijdens dit bezoek van de voorzitter is overleg geweest met de directeur van
Humla Development Initiative (www.hdihumla.org), dhr. Yogi Kayastha, en er zijn
afspraken gemaakt rondom toekomstige samenwerking.


1e concrete project: Fondsenwerving voor het financieren van
landbouwonderwijs voor vrouwen uit West Nepal.
Jayadevi is een meisje uit Humla, (Far West Nepal) die ontsnapt is aan een
gedwongen huwelijk. HDI heeft haar opgevangen en heeft in juni 2014
gevraagd om sponsoring van € 3000,= voor haar studie in Kathmandu.
Stichting Newa heeft vervolgens voor een bedrijvennetwerkvereniging in
Ede een presentatie gegeven en om sponsoring gevraagd voor de studie
van Jayadevi. Hieruit is voor € 1100,= aan toezeggingen gedaan vanuit
deze bedrijven. Op basis van deze toezegging heeft Stichting Newa in
september 2014 op voorhand € 1100,= handmatig aan HDI overgedragen,
via een stagiair die in Humla ging werken. Tot nu toe zijn nog niet alle
toegezegde bedragen binnengekomen, maar maandelijks komen er
toegezegde bedragen binnen.
Door deze toezeggingen en door een voorschot/renteloze lening van de
voorzitter kon het geld toch op tijd worden overgemaakt, zodat Jayadevi in
september met haar studie kon beginnen. De bedoeling is dat er meer
vrouwen uit West Nepal de mogelijkheid krijgen om zich op
landbouwkundig gebied te bekwamen.



2e concrete project: promotiefilm “Biofortified potatoes in the Himalayas.”
Het vervaardigen van een korte promotiefilm waarbij inzicht wordt
gegeven in de situatie van boeren in de Himalaya, en de manier waarop
Stichting Newa wil helpen de landbouwmethodes gericht op
aardappelproductie te verbeteren.
Tijdens het bezoek in april zijn door de voorzitter filmopnames gemaakt
van een project voor verbetering van teelt en selectiemethoden voor
aardappel in het hooggebergte. Hiervan is door mediabedrijf Mediacrew uit
Hoogeveen een promo gemaakt, die als promotiemateriaal moet dienen
voor verdere fondsenwerving voor landbouwprojecten.
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Toekomstige plannen voor 2015 en verder:
In december 2014 gaat de voorzitter voor een kort bezoek naar Nepal, en zal er
wederom contact zijn tussen HDI en Stichting Newa. Een van de doelen van dat
bezoek is tevens het leggen en verstevigen van contacten met
landbouwinstituten aldaar.
Verder zal de voorzitter in 2015 de bestaande contacten versterken met het
Potato Research Center in Peru, om in de toekomst gezamenlijk projecten op te
zetten ter verbetering van de methoden om aardappels te verbouwen en te
bewaren. (aardappel als “cash crop” en als voedselbron). HDI heeft goede
contacten met een landbouwinstituut voor biologische landbouw in Nepal (LIBIRD). Ook hiermee zal door Stichting Newa contact gelegd worden, via al
bestaande contacten van de voorzitter, in verband met het opzetten van
gezamenlijke projecten.
Door zowel bij de huidige en toekomstige projecten te focussen op zowel
landbouwmethoden (voedselzekerheid) als op het stimuleren van
landbouwstudies voor vrouwen, zorgt Stichting Newa voor de realisatie van de
doelstellingen van de stichting.
De stichting zal in 2015 onderzoeken in welke mate er behoefte is aan het
stimuleren van landbouwstudies voor vrouwen in Humla, en zo proberen om de
situatie van vrouwen beter in beeld te krijgen. Op basis van de resultaten zal
bepaald worden welke rol Stichting Newa gaat spelen in onderwijs voor vrouwen
in West Nepal.
In Nederland zal Stichting Newa in 2015 actief op zoek gaan naar vrijwilligers die
willen helpen bij sponsoracties. Er zal een profiel voor vrijwilligers worden
opgesteld en daarna zal contact gezocht worden met vrijwilligerscentrales in
Rhenen en omgeving, voor het werven van deze vrijwilligers. Op basis van de
respons zal bekeken worden welke sponsoracties er mogelijk zijn voor projecten
in Nepal.
In 2015 zal Stichting Newa een beleidsplan maken voor de periode 2016-2020,
om daarmee de voortgang in het realiseren van de doelstellingen van de
stichting te stimuleren en te waarborgen.

3.2 Werving en beheer van gelden
Werving:
Stichting Newa had aan het begin van 2014 geen saldo meer. Er is een nieuw
bestuur gekomen die een plan heeft opgesteld voor het verwerven van gelden.
De nieuwe voorzitter heeft de stichting een renteloze lening verstrekt van
€1500,00 om de hernieuwde opstart te kunnen realiseren. Er is een nieuwe
bankrekening geopend, en er is een eerste sponsoractie gehouden.
De opzet is om geld te gaan werven via presentaties, sponsoracties,
crowdfunding, subsidies en overige fondsen.
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De eerste presentatie, op 9 juli 2014, heeft € 1100,00 aan toezeggingen
opgeleverd. Een deel van dit geld is reeds ontvangen. Dit geld is gestort op
rekening van de voorzitter, omdat er in juli 2014 nog geen bankrekening van de
stichting was. Die is er nu wel. De toekomstige inkomsten kunnen gestort
worden op de eigen bankrekening van de stichting.
Er is in 2014 een promotiefilm gemaakt over de behoefte aan verbeterde
aardappels in Nepal. Met deze promotiefilm zullen nieuwe presentaties gegeven
worden.
De Stichting zal in 2015 met minimaal 2 deelnemers meelopen in de Nijmegen
Vierdaagse en hiervoor sponsors zoeken. Doel is om minimaal € 1000,00 aan
fondsen te werven voor (het vervolg van) de landbouwstudies voor vrouwen uit
West Nepal.
Er zal een fondsenwervingsplan (w.o. een communicatieplan) worden opgesteld,
mede aan de hand van de resultaten van de werving van vrijwilligers.
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Beheer:
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaats onder toezicht van de
penningmeester. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Kosten die
gemaakt worden voor het verwerven van gelden zullen nooit meer bedragen dan
een vergoeding van gemaakte onkosten en een eventuele vergoeding voor
deskundigheidsbevordering en/of verzekering.

3.3 Vermogen van Stichting Newa
Stichting Newa heeft momenteel geen vermogen, maar zal in de toekomst niet
meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijze nodig is voor de continuïteit van
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van Stichting
Newa.

3.4 Bestedingsbeleid
Stichting Newa besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de
volgende projecten:
1 Onderwijsprojecten in het kader van landbouw, voor vrouwen uit West Nepal
2 Het verbeteren van de communicatiemogelijkheden en daarmee de het slagen
van de fondsenwerving (realiseren website, promo en folder)
3 Het opzetten van een project ter verbetering van de kwaliteit van aardappels in
de bergen van Nepal.

3.5 Beschikken over vermogen van Stichting Newa
Op grond van artikel 6.8 t/m 6.12 van de statuten van Stichting Newa en haar
feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende
zeggenschap binnen Stichting Newa. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon
beschikken over het vermogen van stichting Newa als ware het eigen vermogen.
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4 Overige
4.1 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.5 van de
statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen
beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de
bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen
personeel in dienst.
4.2 Beschrijving van de administratieve organisatie
De administratie van Stichting Newa wordt gevoerd door de penningmeester, dhr
Binod Tandukar. De jaarrekening wordt opgesteld door de penningmeester en
wordt vastgesteld door het bestuur.
4.3 Publicatieplicht
De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie op de
website van de stichting (www.stichtingnewa.org)
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Bijlage 1:

Gegevens boekjaar 2014, ter publicatie op de website
Contactgegevens:
Stichting Newa
Valleiweg 51
3911DB Rhenen
Tel 0317 620665
info@stichtingnewa.org
RSIN: 811709371
bankrekening: NL24 TRIO 0197 9722 41

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het verbeteren van de leefomstandigheden van
minder bedeelde groepen van de bevolking in ontwikkelingslanden, in het
bijzonder in Nepal en voorts al datgene wat met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
des woords.

Bestuurssamenstelling:
Ineke Kroes (Voorzitter)
Binod Tandukar (Secretaris/penningmeester)
Ruchama Bloemendaal (bestuurslid)
Minita Adhikari (bestuurslid)

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie
worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Newa heeft geen personeel in
dienst.

Activiteitenverslag:
De activiteiten van Stichting Newa bestaan uit:
Geven van presentaties en lezingen in Nederland
Opzetten van landbouwprojecten in Nepal
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Opzetten van onderwijsprojecten in Nepal

Verkorte staat van baten en lasten over 2014; incl. voorgenomen
bestedingen

Ontvangen donaties

€

257,50

Ontvangen voorschot

€

1500,00

Baten

€

1757,50

Beheerkosten

€

nihil

Fondsenwervingskosten

€

823,50

Doeluitgaven

€ 1100,00

Resultaat

€ 1923,50

De daadwerkelijke bestedingen van 2014 bedragen € 1923,50, Waarvan €
1100,00 voor het project Jayadevi, en € 823,50 voor onkosten i.v.m. maken
promo en website.

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2015 ongeveer € 2000,= bedragen,
waarvan € 1000,= voor de studie van Jayadevi, en € 1000,= voor de
landbouwstudie van een tweede meisje uit Humla, West Nepal.
Verkort beleidsplan van Stichting Newa:
Het beleid van Stichting Newa is gericht op het verwezenlijken van haar
doelstellingen, in het bijzonder door het opzetten van onderwijsprojecten voor
vrouwen en meisjes uit West Nepal, en het opzetten van projecten gericht op het
verbeteren van de landbouwmethoden en voedselzekerheid in de bergen van
Nepal.
Stichting Newa heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet
worden besteed conform de doelstelling. Stichting Newa werft gelden door het
geven van presentaties en lezingen, en verder door sponsoracties zoals het
meelopen met de Nijmegen Vierdaagse.
Voor het beloningsbeleid van Stichting Newa, zie het uitgebreide beleidsplan.
Onkosten gemaakt in het kader van in het kader van het uitoefenen van de
bestuursfunctie worden vergoed, maar niet bovenmatig. De administratie van
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Stichting Newa wordt gevoerd door de penningmeester. De inkomsten en het
vermogen worden beheerd door de penningmeester.
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