Stichting Houses4Nepal
Notulen vergadering vrijdag 4 december 2015
Aanwezig: Hanne Dikken, Susanne Dikken, Lian van Mourik
Agenda:
1. Situatie Nepal
2. Status quo huis 1
3. Planning voortgang bouw huizen, budgettering
4. Terugblik acties 2015
5. Werkzaamheden stichting conform statuten
6. Geplande acties dec 2015

1. Situatie Nepal
Laatste bezoek september door Jan & Hanne Dikken. Doel van dit bezoek was
een planning te maken betreft de huizenbouw, hierop volgend de gesprekken met
architect en ingenieurs. ln samenwerking met deze deskundigen een financiële
en bouwkundige planning te maken aangaande de 3 huizen welke gebouwd
worden.
Huis l:
Familie Tchiring, 1 0.000euro
Huis 2:
Familie Suman: 1 8.000euro
Huis 3:
Familie Manaraj: 8.000euro

ln samenwerking met de 3 families is deze volgorde samengesteld, dit is bepaald
op basis van leefomstandigheden.

1.

Eind september is gestart met Huis 1, locatie is Everest regio, hoogte 2300m.
Op dit moment is de fundering en begane grond klaar. Naar venruachting is het
huis voorjaar 2016 gereed/bewoonbaar. Opzet van het huis is plek te geven
voor de familie van Tchiring (7 personen) en tevens een homestay voor
gasten, een gebedsruimte en ontmoetingsplek voor de bewoners in de nabije
omgeving.

2. Gezien

de begroting tot dusver is de venruachting dat de inbreng van de
Stichting 7.000euro zal zijn. Dan is het huis veilig en bewoonbaar en geen
verdere noodzaak tot financiële steun van de stichting en zal de familie zelf de
afwerking voor rekening nemen. De Stichting zal er persoonlijk op toezien dat
dit ook gebeurd.

3.

Huis 2 en huis 3, hiervoor is totaal een bedrag van 26.000euro nodig. We zien
het als noodzaak om eerst het geld bij elkaar te hebben (tenminste 75o/o)
alvorens te starten met de bouw. Eind 2016 zullen we dit opnieuw beoordelen.

4. W erkzaamheden stichting conform statuten
Beleidspla n 201 612017 opstellen
Actieplan 2016
Balans 2O15 opstellen door Wim Esselink, accountant van JMC accountants
5.Gerealiseerde acties;
AH stroopwafel en statiegeld actie
inzameling kleding
Triathlon actie Susanne
verkoop sjaals
verkoop houten kandelaars
herfstmarkt
kerststerren actie

-

Bijzonder giften 2015

7.

Zie bijlage actieplan 2016

Dronten, 4 december 2015

