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INLEIDING
De Stichting Chenrezig Nederland richt zich al een kleine twintig jaar op het financieel
ondersteunen van Tibetaanse vluchtelingen in India, de Bylakuppe en Hunsur Taluk
vluchtelingenkampen, het klooster Sera bij Kushalnagar en in Nepal het klooster Phuntsok
Chokyiling in Kathmandu.
Het is een kleine organisatie die gekenmerkt wordt door het directe contact tussen het bestuur in
Nederland en de medewerkers in India en Nepal.
Op 14 augustus 2001 is de Stichting Chenrezig Nederland opgericht en staat zij ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel Noord-west Holland onder nummer 37097691.
Vanaf april 2004 heeft de stichting een artikel 24 rangschikking van de belastingdienst toegekend
gekregen, deze werd in januari 2008 omgezet in een ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instellingen) toekenning.
Vanaf het initiatief van Paul Vleugels in 1996 tot heden is de Stichting met hulp van velen
uitgegroeid tot een stabiele factor van sponsoring aan kinderen en monniken. Hierbij gaat het
vooral om ondersteuning te bieden aan tekorten van basisbehoeften met betrekking tot voeding
en medische zorg en daarbij hulp te geven aan studerende monniken om een bijdrage te leveren
aan het in stand houden van en het verder ontwikkelen de unieke visie op het leven, de wijze om
hier verdiepend over na te denken en onderzoek te do
JAARVERSLAG 2016
Voor u ligt een verkort jaarverslag van de Stichting Chenrezig Nederland 2016. Doel is een indruk
te geven van de activiteiten van het afgelopen jaar en daarbij presenteren wij ook het financieel
overzicht. Voor een uitgebreider verslag verwijzen we naar de beleidsnotities.
Een kleine twintig jaar schrijft de Stichting jaarverslagen, beleidsnotities en heeft jaarvergaderingen
welke nauwelijks tot niet gelezen of bezocht worden. Terwijl deze administratieve verplichtingen
een steeds groter deel van de tijd opeisen. De gelden van sponsoring en donaties werden begin 2016
tijdens de jaarlijkse veldevaluatie verstrekt. Dit jaarverslag is een beknopte beschrijving van de
werkzaamheden van de stichting en in de bijlage de totalen financiële rapportage en betalingen
in/uit (iedere individuele sponsor of donateur kan met zijn persoonlijke referentie zien waar
zijn/haar geld is.
Lag in 2015 het accent op en de financiële situatie in de Bylakuppe dorpen en de sponsoring van
kinderen, projecten en microkredieten in 2016 werd de situatie in Phuntsok Chokyiling Nepal
gewogen. Voor Nepal was de situatie uitzonderlijk omdat een groot deel van het land ernstig had
te lijden van de aardbeving en het klooster maanden lang tot 500 mensen onderdak gaf en 500
extra monden te voeden had.
Deze onderwerpen stonden al op de agenda van het bestuur van de stichting voor de volgende
beleidsnotitie 2018-2022. De lokale situatie verandert zo snel dat deze daarom begin 2017 staat
geagendeerd. Zo kan najaar 2017 tijdens de jaarlijkse evaluatie dit beleid worden geïmplementeerd.
ORGANISATIE
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
: Paul Vleugels
Secretaris
: Peter Albers
Penningmeester : Pedro Penders
Adres:
Stichting Chenrezig Nederland
Emmastraat 150
1814 DT Alkmaar
Nederland
Telefoon:
072 5208416
Bank:
ING 9229461
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KvK
Web site:
E mail:

Kamer van Koophandel Noord-west Holland 37097691
www.chenrezig.nl
gechoe@xs4all.nl

De taken binnen het bestuur zijn tot ieders tevredenheid functioneel verdeeld in onderling overleg
en het dagelijkse bestuur is gedelegeerd aan de voorzitter. Dit is uitgewerkt in de vergadernotulen
van de bestuursvergaderingen. Voor nadere informatie verwijzen we graag naar de beleidsnotities.

FINANCIEEL BEHEER
De organisatie heeft vanaf het begin 1996 dezelfde financiële grondslag gehad. In bijlage een
overzicht van de totalen van de financiën totalen actueel en verantwoording per sponsoring &
donatie 2016. Ieder sponsor heeft een concreet sponsornummer en iedere donateur een concreet
donatienummer en kan zo bekijken wanneer het geld werd bijgeschreven bij de stichting en
wanneer het werd opgenomen en via de presentielijsten wanneer het werd verstrekt. De
aftekenlijsten worden bewaard in het archief van de stichting en zijn voor iedereen toegankelijk.
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