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ADOPT A TREE
IN NEPAL
Publicatieplicht ANBI

Aan het verkrijgen van de fiscale ANBI status is o.m. als voorwaarde verbonden dat de
betrokken instelling voldoet aan een z.g. publicatieplicht waarbij jaarlijks een aantal items
worden gepubliceerd (op de website-) van de instelling. Doel hiervan is de transparantie van het
goede doel te vergroten.
Ook SATiN publiceert deze gegevens op hun site om naast de algemene informatie op de site wat
meer detailinformatie te geven voor diegenen die daar behoefte aan hebben. SATiN probeert zo
transparant mogelijk te werken omdat hun donateurs daar recht op hebben. Dat betekent ook
dat SATiN open staat voor alle vragen die zich zouden mogen voordoen. Ons contactformulier
biedt daartoe ruimte.
1. Naam van de instelling:
Stichting Adopt a Tree in Nepal (SATiN)
2. RSIN/fiscaal nummer
853852194
3. Contactgegevens
Adres: IJsvogel 34, 3602XN Maarssen
Telefoonnummer: +31(0)6 452 586 63
Email: info@adoptatreeinnepal.nl
Bank rekeningnummer NL50 TRIO 0784 9052 90, Triodosbank Zeist
4. Doelstelling
De Stichting heeft ten doel: Het financieel en inhoudelijk ondersteunen en bevorderen van
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in Nepal.
5. Het beleidsplan
Business Plan
Stichting Adopt a Tree in Nepal (SATiN)
IJsvogel 34
3602XN Maarssen
KvK 60308567
Bankrekening NL50 TRIO 0784 9052 90
Mobiel +31(0)6 452 586 63 (Dick de Boom)
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5.1 Inleiding
Dit business plan is een nadere korte uitwerking van het Canvas Business Model (Business
Model Generatie, ISBN 978-90-13-07408-6)) en beschrijft de grondgedachte van hoe SATiN
waarde creëert, levert en behoudt.
Pitch: SATiN gaat de komende 5 jaar samen met haar Nepalese partner 15.000 vruchtbomen
per jaar planten bij 15.000 leden van haar Micro Krediet Organisatie met als doel : duurzame
armoedebestrijding, compensatie CO2, compensatie ontbossing en vergroten van het milieu
bewustzijn bij deze leden en hun familie.
5.2 Waarde proposities
CO2 compensatie. Door het planten van 75.000 bomen wordt op termijn totaal per jaar 75.000
ton aan CO2 gecompenseerd. Bron: Trees for all; Trees for All hanteert als vuistregel dat een
boom in tropisch gebied gemiddeld 1 ton CO2 per jaar opneemt. Gemiddeld omdat dit verschilt
door streekklimaat, zonuren, soort boom, etc.
Erosiebestrijding. In Nepal wordt nog erg veel hout gestookt voor koken en verwarming.
Het planten van 75.000 bomen zorgt voor enige compensatie.
Armoedebestrijding. De vruchtbomen, mango, lyché en guave zullen vanaf het derde jaar
duurzame opbrengsten gaan opleveren voor consumptie en/of inkomen waardoor de meestal
arme gezinnen een relatief beter bestaan krijgen.
5.3 Kernactiviteiten
De kernactiviteiten betreffen vooral fondsenwerving (zie ook klantsegmenten) en het geven van
voorlichting over het project. Bij dit laatste kan worden gedacht aan digitale nieuwsbrieven,
voorlichting op scholen, perspublicaties, sociale media en een nog te ontwikkelen website.
5.4 Klantsegmenten
De fondsenwerving van SATiN zal gericht zijn op het eigen netwerk van de bestuursleden en
vrijwilligers. Daarnaast wordt gedacht aan Fondsen, die zich met name richten op duurzame en
groene ontwikkeling.
Ook denken we aan het organiseren, bijvoorbeeld één keer per jaar, van een speciale activiteit
rond ons thema. Dit moet nog worden uitgewerkt.
Voorts denken we aan het benaderen van speciale doelgroepen die dicht zitten op ons thema
zoals, kringloopwinkels, tuincentra, reisorganisaties, duurzame ondernemingen, vrouwenorganisaties e.d.
5.5 Kanalen
Belangrijke kanalen zijn voor SATiN, een bank en eventueel merchandising. Omdat wij een groen
project doen hebben wij als bank gekozen voor de Triodos Bank omdat deze qua doelstellingen
goed aansluiten op SATiN.
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5.6 Key resources
Belangrijkste bronnen voor SATiN zijn Het bestuur en eventuele vrijwilligers. Verder bouwen wij
voort op het `Proposal on Afforestation Program van onze Nepalese partner en hun partners
zoals het Micro Finance Program.
Het bestuur van SATiN bestaat thans uit twee leden:
Dick de Boom, voorzitter
Hans van Berkel, secretaris en plv penningmeester
Er is een vacature voor penningmeester.
5.7 Key partners
Belangrijkste partner van SATiN is het Shreejana Development Centre in Pokhara Nepal.
SDC is een geregistreerde NGO gevestigd in Pokhara Nepal sinds 11 oktober 1980.
De organisatie heeft het karakter van een vereniging met ca 170 leden en een bestuur van
9 mensen. Er is een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en een
penningmeester. De leden van het dagelijks bestuur worden om de twee jaar gekozen.
De visie van de organisatie is:
An Establishment of prosperous society
De missie is:
1.	Involve youth in creative activities by providing them with opportunity for their multidimensional development
2. Work for social and economical upliftment of poorest of the poor and disadvantaged
3. Utilize available resources by maintaining healthy balance in environment
Behaalde resultaten van SDC (belangrijkste)
- Stichten van een dovenschool in 1987 (nu zelfstandig)
- Leidende rol in het stichten van de Janapriya Multiple Campus (soort Hoge School) in 1987
- Stichten van een vrouwen spaar- en krediet coöperatie
-	Stichten van Shreejana banking program (Micro Finance) onder toezicht van de Nepalese
Centrale (Rastra) Bank
-	Stichten van een Kinderhuis voor 30 oorlogsgetroffen kinderen i.s.m. De Stichting Youth
in Nepal en Wilde Ganzen.
-	Stichten van het Shreejana Water programma i.s.m. de Stichting Youth in Nepal en de
Rotaryclub Maarssen
De Stichting Wilhelmus van Nassauen (door wie de Stichting Adopt a Tree is opgericht) is in
contact met SDC sinds 2003. In dat jaar voerde zij een programma uit met 10 jeugdzorgjongeren.
Hierbij was o.a. de dovenschool betrokken.
Belangrijkste contactpersoon voor dit project is de heer Bir Bahadur Adhikari uit Pokhara. Hij is
de ceo van het Micro Finance Program.(MFP)
Wij kennen de heer Adhikari sinds 2003 en onderhouden goede contacten met hem. Onder zijn
leiding kwam het Micro Kredietprogramma tot grote bloei ( In 10 jaar een groei van 0 tot nu bijna
18.000 leden.
Aan Micro kredieten staat thans een bedrag uit van bijna 170 mln Nepalese Rupees (1,267 mln
Euro) verstrekt aan bijna 10.500 mensen vnl vrouwen.
Aan spaargeld ruim 100 mln (0,745 mln Euro) NRP en 17.330 mensen.
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Er zijn 12 kantoren in 4 districten waar totaal ca. 60 mensen werken.
Onze relatie met onze Nepalese partner is dus gebaseerd op goede ervaringen en bewezen
succes met een aantal projecten.
Het project zal worden uitgevoerd door Het Micro Finance Program en staat onder toezicht van
SDC. Omdat MFP onder toezicht staat van de Nepalese Centrale (Ratsra) Bank is ook het boomplant programma impliciet betrokken bij dit toezicht. Inmiddels is er van deze bank officiële
goedkeuring verkregen. SATiN beschikt over een afschrift daarvan.
Jaarlijks zal SATiN een balans en verlies en winst rekening, met toelichting ontvangen van het
programma. Voor het project is een separate bankrekening bij de Siddharta Bank te Pokhara
geopend die voor SATiN toegankelijk is gemaakt. Vanuit SATiN hebben wij rechtstreeks inzicht
(telebanking) in deze rekening.
5.8 Kostenstructuur
De aanloopkosten van de Stichting bestaan uit de kosten van de oprichtingsakte en KvK. Bureaukosten zijn zeer beperkt. Kosten van werving hebben te maken met de kosten van activiteiten
om fondsen te werven. Als vuistregel hanteren wij hier een percentage van 10%. Het punt fiscale
faciliteiten willen wij nog verder uitwerken voor donateurs. Wij zullen trachten op korte termijn
de fiscale ANBI status te verkrijgen. In de totale begroting voor 5 jaar hebben wij aan kosten
meegenomen een bedrag van totaal 15.000 euro (d.i. 3.000 euro per jaar) In deze kosten is
begrepen een bijdrage in de kosten van een jaarlijkse reis naar Nepal. Wij vinden het van groot
belang om het project goed te blijven volgen en goed contact te onderhouden met onze Nepalese partner. Overigens zijn de kosten van ons bezoek in 2014 volledig gesponsord. Ook in 2015
zal dit het geval zijn.
5.9 Inkomstenstromen
Door ons is een bankrekening geopend bij de TriodosBank omdat deze ban qua doelstellingen
goed aansluit bij onze doelstellingen. Getracht zal worden de geldstromen zoveel mogelijk te
laten leiden naar deze bank. Kas verkeer zal er nauwelijks zijn behalve bij publieksactiviteiten “op
locatie” Op de inmiddels geopende website is een donatie module geïnstalleerd van de Stichting
Geef Gratis. Rente inkomsten zijn gegeven de tijd op dit moment niet of nauwelijks te verwachten. Dit geldt tevens voor beleggingen. Mocht dit al gebeuren dan zal dit risicomijdend moeten
zijn gezien de doelstelling van de Stichting.
Belangrijkste uitgangspunt bij de fondsenwerving is het betrekken van zoveel mogelijk mensen,
organisaties, bedrijven etc., waarbij hun gevraagd wordt één of meer bomen á 2 euro te adopteren van ons project.
Wij zullen ons richten op particulieren met name uit ons netwerk en mogelijk in hun netwerken.
Facebook en email zullen een belangrijk communicatiemiddel vormen.
Daarnaast willen wij fondsen benaderen die zich richten op milieu, armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking.
Last but not least willen wij op zoek gaan naar bedrijven, instellingen en groepen die nauw
betrokken zijn bij duurzame ontwikkeling. Gedacht kan worden aan vrouwen groepen, kringloopwinkels, scholen e.d.
Wellicht zijn er in de toekomst nog activiteiten te bedenken om naamsbekendheid te genereren
bijvoorbeeld op markten en beurzen.
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Behorend bij 8/9 hier onze begroting:
Begroting Kosten Nepalese organisatie (SDC)
In EUR		
Periode 5 jaar 2014-2019		
75.000 vruchtbomen mango, lychee, guave		
		
		
Onderwerp		 Uit		 In
		
Distributiekosten jongen bomen
11.100
		
Technische support/service kosten
3.640
		
Kostprijs jonge bomen (75.000)
64.500
		
Transportkosten
17.000
		
Diverse kosten adm/accountant etc)
9.624
		
Salarissen coördinator/boekhouding etc
42.000
		
Afronding		2136
		
Fondsenwerving Nepal			
15.000
		
St. Adopt a Tree in Nepal			
135.000
		
		
Totaal
150.000		
150.000
		
		
Begroting Kosten Nederlandse organisatie (SATiN)
		
Donaties particulieren en evenementen			
		
Donaties Fondsen			
		
Donaties bedrijven en instellingen/clubs			
		
Bijdrage aan SDC
135.000
		
Reiskosten Nepal
5.000
		
Kantoorkosten/administratie/accountant
5.000
		
Publiciteit
5.000
		
Totaal

150.000		

50.000
50.000
50.000

150.000
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6. Bestuurssamenstelling:
Artikel 4 van de Statuten, Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste twee en maximaal vijf personen. Het bestuur
(m.u.v. het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ten hoogste twee van voornoemde
functies kunnen tegelijkertijd door één bestuurslid worden uitgeoefend. Bestuursleden worden
benoemd door het bestuur.
7. Namen der bestuursleden.
D.A. de Boom te Maarssen, voorzitter
J.H.van Berkel te Amersfoort, secretaris en plv. penningmeester
Voor de functie van penningmeester is er een vacature.
8. Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van
de Stichting. Wel kunnen de kosten die zij (strikt) ten behoeve van de Stichting maken, worden
vergoed.
9. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Kort Verslag activiteiten Stichting Adopt a Tree in Nepal in 2014
9.1 Oprichting Stichting
Op 25 maart 2014 werd de Stichting ingeschreven in het Handelsregister. De akte werd
gepasseerd door notaris E.D. de Jongh uit Dronten.
9.2 Bezoek aan Nepal
In de periode van 23 mei tot 3 juni 2014. Dit bezoek werd afgelegd door de voorzitter Dick de
Boom. Tijdens dit bezoek zijn een aantal plekken bezocht waar bomen zijn geplant bij deelnemers aan het Micro Finance Program van onze partner Shreejana Development Centre. Plaatsen
die o.a. werden bezocht waren Pokhara en Ghorka. Wat opviel was de uitstekende wijze waarop
het boomplant programma is georganiseerd en wordt gemonitord Indrukwekkend om te zien is
de relatief grote impact die het programma heeft op de leden en hun naaste familie die er bij
zijn betrokken.
Tijdens het bezoek werd een document, Memorandum of Understanding, ondertekend waarin
de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vermeld van beide organisaties SATiN en SDC.
9.3 Website
In november 2014 werden de eerste contacten gelegd voor het bouwen van een website. Op de
beursvloer Stichtse Vecht ontmoetten wij Ruth Leene die als professioneel webdesigner haar
diensten aanbood voor de ontwikkeling van een website voor SATiN. Samen met het Bedrijf De
Han-Groep uit Rotterdam werd een website gerealiseerd die uiteindelijk in de loop van februari
2015 kon worden opgeleverd. De Stichting Geef Gratis verzorgt de doantiemodule.
9.4 Netwerk actie
In de loop van de 2e helft van 2014 werd een netwerk actie georganiseerd waarbij mensen uit
het netwerk van Dick de Boom werden uitgenodigd om één of meer bomen te adopteren. Deze
actie liep door tot in het eerste kwartaal 2015. Totaal werd bijna 2.250 euro opgehaald.
9.5 Vergaderingen
In totaal werd er in 2014 4 x vergaderd als bestuur waarbij alle lopende zaken werden doorgesproken en afspraken gemaakt over de te volgen vervolgstappen. De vergaderingen werden
afwisselend gehouden in Maarssen en Amersfoort.
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9.6 Bankrekening
In mei werd een bankrekening geopend bij de TriodosBank in Zeist. Als bestuur vinden we dat
deze bank het beste aansluit bij onze doelstellingen. De ASN Bank, ook een groene bank viel af
vanwege het feit dat deze bank onderdeel uitmaakt van een groter, niet groen, conglomeraat.
9.7 Business Plan
In juni 2014 kwam er een businessplan gereed waarbij gebruik werd gemaakt van het Canvas
Business Model, een tegenwoordig veel gebruikt model. Het is een handzaam model waarin kort
alle aspecten van de “onderneming” SATiN worden omschreven.
9.8 ANBI status
Besloten is de ANBI status aan te vragen zodra we voldoen aan de vereisten die daaraan door de
Belastingdienst worden gesteld. Dit zal gebeuren in het voorjaar 2015.
9.9 Fondsenwerving
In totaal werd er 6.983,09 opgehaald. Hierin is begrepen een actie van jongeren van jeugdzorg
Organisatie Trivium Lindenhof uit Rotterdam/Dordrecht van ca 2.500 euro, die het project van
SATiN hadden geadopteerd in verband met hun reis naar Nepal en bezoek aan het project. Daarnaast was er een donatie van 900 euro van jeugdzorg organisatie Vitree uit Flevoland voor de
reiskosten van Dick de Boom in mei/juni 2014. In totaal werd 4.500 euro overgemaakt naar het
project in Nepal.
9.10 Financieel Jaarverslag
Hiervoor verwijzen wij naar de Balans en Resultatenrekening per 31.12-2014.
10. Een financiële verantwoording

Balans SATiN per 31.12.2014
Debet
Saldo Triodosbank			

1.125,33

Balanstotaal			

1.125,33

Credit
Eigen Vermogen			

500,00

Verplichtingen project Nepal			

625,33

Balanstotaal			

1.125,33

		
Maarssen, 31 januari 2015
Stichting Adopt a Tree in Nepal
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Resultatenrekening SATiN 2014 (mei-dec 2014)
Opbrengsten
Donaties vóór Triodos			

4.965,00

Donaties bij Triodos			

2.018,09

Totaal Opbrengsten			

6.983,09

Kosten
Notariskosten en KVK			

337,00

Reis Nepal			

900,00

Bank			

54,84

Automatisering			

65,92

Kosten project			

4.500,00

Totaal kosten			

5.857,76

Resultaat			

1.125,33

		
Maarssen, 31 januari 2015
Stichting Adopt a Tree in Nepal
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