
Stichting Vrienden van Amp Pipal is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
 

1. Naam 
 

Stichting “ Vrienden van Amp Pipal “ 
 
 
 

 
2. Fiscaal nummer 

 

8056.94.031 
 

 
 
 

3. Contactgegevens 
 

Mevr. M.P.F.J. Mulders 
 

Parallelweg 61 
 

6301 XZ Valkenburg a/d Geul 
 
 
 

 
4. Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 

 

Voorzitter: Mevr. M.P.J.F. Mulders 

Secretaris/penningmeester: Drs. A.L.A. Smeets RA 

Raad van Advies: 

Medisch Adviseur: Dr Jan Albert Zandvoort 
 

 
 
 

5. Actuele Beleidsplan 
 

 Afronding van de Bachelor Physiotherapie KUSM(Kathmandu University Medical Science) 

 Woman Health Care, blok mei 20 – 23 2016 Chapagaun Hospital. 

 Introductie en onderwijs echoscanning mei 2016 

 Introductie en echoscanning orthopaedie december 2016 

 Begeleiding aansluiten WCPT waar nodig. 

 In werking stellen verdienmodel Care and Cure teneinde autonomie te realiseren april 

2018. 

 Stabiliseren Nepalese Stichting 

 Levering van de draagbare echo om kwaliteit en toegang gezondheidszorg te realiseren 

in afgelegen gebieden. 

 Deze Echo gebruiken om tweede verdienmodel te realiseren voor CARE and CURE . 

 Dit proces bewaken en leiden tot autonomie april 2018. 

 Controleren van de projecten en aanvullen in materialen(BESISAHAR-CHAPAGAUN) waar 

nodig zodat continuering voor de komende jaren in orde is. 

 Afsluiten en (langzaam) overdragen van alle projecten aan Care and Cure . 

 Financiering van projecten regelen met Sangrila Development Bank. 

 Stabilisering van de samenwerking met LIONS club Sangrila m.b.t. ondersteuning. 

 Aanstellen van een Nederlands/Nepalese begeleiding om projecten te beschermen en 

continuïteit te waarborgen. 



 
 

6. Beloningsbeleid 
 

Het beleid is er op gericht dat de bestuursleden onbezoldigd hun werkzaamheden 

voor de stichting verrichten. 

 

 
 
 

7. Doelstelling 
 

De doelstelling van de stichting is het financieel, wetenschappelijk en praktisch mogelijk 

maken van het ontwikkelen van kennis en kunde die nodig is om de gezondheidszorg  in 

Nepal te verbeteren en daarmee de kwaliteit van het leven van de bevolking te verhogen. 
 
 

 
8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

 
 Training chirurgie voor Baarmoeder en bekkenproblematiek. 

 Starten verpleegkunde/surgeryassistent/ultrosounddeskundige 

 Caochen van Nepalese Stichting m.b.t. POP screening kampen 
 Bewaken en aanvullen van medische euipment ten behoeve van drie ziekenhuizen en 

pop programma.Het aanschaffen van Ultrasound portable voor Vergelegen gebieden. 
Teneinde adequate pre en post natale zorg te bieden. 

 Onderwijs voor Nepali doctors m.b.t. bekkenproblematiek 

 Sturen van Nepalese Stichting tot een autonoom funktionerende medische groep 
 Ondersteunen van de ontwikkeling van management . 

 Streven naar autonomie in 2017 

 Ondersteunen bij en nascholing Nepali physiotherapy 

 Afgerond :Opleiding fysiotherapie a/de University Kathmandu .Master en epidemiologie 
worden gerealiseerd door Noorwegen en Nepali Master Physio 

 Afgerond: aansluiting wereldfysiotherapie .Nepta is autonoom . 

 Afgerond: Studenten fysiotherapie. 



9. Financiële verantwoording

  2020 2019   2020 2019

           
Geldmiddelen 4.680€                   8.110€                Eigen vermogen  €               4.680   €           8.110 

Totaal  €                  4.680   €              8.110   Totaal  €               4.680   €           8.110 

 

 

 

OPBRENGSTEN    

 Giften en donaties      €              4.444       €             11.885 

           

 KOSTEN 

 Projectkosten 7.397€                   2.543€                   

 Bankkosten 161€                       170€                       
 Algemene kosten 316€                       1.777€                   

    €              7.874   €               4.490 

           

 RESULTAAT  €             -3.430  €               7.395 

 

 

 

     

2020 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 Stichting " VRIENDEN VAN AMP PIPAL "

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER  OVER 2020


