
                                                    
 

Beleidsplan Stichting ProActief Nepal  
 

Doelstelling/missie 

Stichting ProActief Nepal (SPN) wil bijdragen om de bevolking van Nepal vooruit te helpen op het 

gebied van educatie, wonen, gezondheidszorg, community building en werk en inkomen. De 

hulpvraag moet uit Nepal komen en de geboden hulp moet de zelfstandigheid vergroten. 

 

Visie 

SPN heeft als visie dat ontwikkelingshulp alleen nuttig is als er een directe hulpvraag uit Nepal is, en 

als de oplossing zorgt voor vergroten van de zelfstandigheid. Zij kiest ervoor om zich te richten op de 

basisbehoeften zoals hierboven genoemd, vijf belangrijke pijlers. Daarnaast kiest zij voor projecten 

die bijdragen aan de locale economie, waarbij, indien mogelijk, lokalen worden ingeschakeld bij de 

uitvoering ervan. Er moet continuïteit zijn, borging en de partners moeten betrouwbaar zijn om het 

project een kans van slagen te geven. 

 

Doelgroep  

De stichting richt zich op kansarmen in Nepal die ondersteuning nodig hebben op het gebied van 

wonen, werk en inkomen, educatie, gezondheidszorg en communitybuilding. 

 

Bestuursorganisatie  

SPN bestaat uit een voorzitter Erik Pijs, secretaris Marijke Beers, penningmeester Rob Boersbroek en 

bestuurslid Margreet Weide. Allen wonen en werken in Nederland.  Adviseurs van de stichting zijn 

Maya Greet Verbist en Bharat Wasti, beiden wonen en werken in Nepal. 

 

(Financieel) beleid bestuur  

De stichting is een kleinschalige organisatie waarbij iedereen op vrijwillige basis werkt. Er worden 

geen salarissen uitgekeerd en geen onkostenvergoedingen uitbetaald aan bestuursleden en/of 

vrijwilligers.  

 

Fondsenwerving  

Fondsen worden verkregen uit acties en structurele en eenmalige donaties en sponsorreizen. Door 

middel van verscheidene communicatiemiddelen worden donateurs en geïnteresseerden op de 

hoogte gehouden van de voortgang van de projecten. De volgende bronnen verschaffen updates en 

(financiële) jaarverslagen: 

 ‐  Website:  

 ‐  Facebook:  

 

 

Accommodatie 

De werkzaamheden van het bestuur vinden voornamelijk plaats op het privé‐adres van de 

bestuursleden. Als contactadres van de stichting fungeert het privé‐adres van de voorzitter: van 

Lawick van Pabststraat 35, 6814 HA Arnhem 


