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HAIRDRESSERS
WITHOUT BORDERS

Hairdressers Without Borders is a nonprofit organization
based on charity and education purposes.
We inspire people around Asia on the profession of hairdressing,
by teaching them the technical aspect through professional training courses.
With our contribution we are seeing the growth in our students self-esteem
and creating real opportunities for changing their lives.
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Organization
Stichting Hairdressers Without Borders bestuur
bestaat uit de volgende personen.
Bestuur:
Esther Nieremeijer - Voorzitter
Peter Sellmeijer - Secretaris / Penningmeester
Statuten:
Op 23 mei 2017 is de stichting officieel vastgesteld
bij Notariskantoor Mr. M.A.C. Vermunt
Huijbergseweg 22, 4631 GE Hoogerheide.
KvK:
Op 23 mei 2017 is de stichting ingeschreven bij de
Kamer Van Koophandel onder
nummer 68821689
Fiscaal Nummer:
857607042

Bank:
De financiën van de stichting is onder gebracht bij
de ING onder
Ibannummer: NL33 INGB 0007 8882 42
Bic: INGB NL 2A
Adres:
Anthony Fokkerlaan 24, 2024 JD, Haarlem
Esther Email:
hwb.nonprofit@gmail.com
Peter Email:
peter.hwb.nonprofit@gmail.com
Website:
hwb-nonprofit.org
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Objectives
Education:
We teach the profession of hairdressing,
by showing our students the technical approach
with a very professional training course.
Sharing:
Our trainers are prepared to understand the correct approach
towards every different culture,
by listening people’s dreams, creating connections
and… lots of fun.
Awareness:
“An action of solidarity, is an action of life.”
Promoting a nonprofit program is an example of connection and love
toward people and ourselves.
Hope:
We believe that every little contribution can make change,
by giving hope and inspiration for a better future for all.
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What we achieved in 2017
2017 has been an important year for our organization,
focused primarely to change our legal status
from Belgium to the Netherlands (from VZW to Stichting).
In this new formal setting Esther Nieremeijer covers the title of Chairman
and Peter Sellmeijer is the new Secretary and Treasurer.
For 2018 Hairdressers Without Borders is ready to plan new inspiring programs
with a lot of great fundraising events on the agenda
and beautiful collaborations with sponsors.
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Verslag activiteiten 2016
NEPAL- Kathmandu

Organisatie:
In februari 2016 begon Stichting Hairdressers Without Borders io. met een Pilot programma in Nepal - Kathmandu,
samen met twee partner organisaties van de Nederlandse Stichting ‘Free a Girl’.
‘Free a Girl’ is een hulporganisatie die zich toelegt op het vrijmaken van jonge meiden van gedwongen prostitutie,
om hen te beschermen, te onderwijzen en te vervolgen.
Vrijwilligers:
Met een team van twee Nepalese kappers/trainers hebben Esther en Peter een groep van 20 studenten opgeleid
in de eerste basis stappen van het kappers vak.
Waar al heel snel een duidelijk zichtbaar effect te merken was in hun proces om meer zelfvertrouwen te creëren
door een krachtige vaardigheid aan te leren.
Resultaat:
Er kan terug gekeken worden op een paar intense trainings weken, vol met nieuwe ontwikkelingen en vooruitgang.
Elke dag was een feest om de studenten op te leiden. Een half uur voor de start tijd arriveerden 20 gelukkige
gezichten op de trainings salon lokatie, volledig klaar om de nieuwe trainings dag te starten.
In volle concentratie volgden ze alle stappen voor de nieuwe knip technieken, styling technieken, productinformatie
en hoofd massages.
Daarnaast was er ook voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht, waarop er in een korte termijn een vertrouwensband ontwikkeld is tussen de studenten en het gehele team.
Alle studenten hebben zo hard gewerkt en hebben zich volledig voor dit nieuwe leerproces geopend.
Het is een nieuwe kans, en een nieuw begin.
De woorden die de weken van de training kunnen omschrijven zijn: Inspiratie, Motivatie, Concentratie, Leren,
Creativiteit, Kansen, Interesse en een levens ervaring voor ons allemaal.
Iedereen heeft een diploma ontvangen voor het voltooien van deze intense trainings periode, en één van de
lokale trainers zet op dit moment de Hairdressers Without Borders-training voort nadat Esther en Peter
Kathmandu-Nepal hebben verlaten.
Financieel:
Het volledig project is gefinancierd door ‘Free a Girl’.
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Doelstellingen 2017/2018
NEPAL- Kathmandu
Op dit moment werkt het team van Hairdressers Without Borders druk aan nieuwe voorbereidingen van een vervolg
project in Nepal - Kathmandu.
Met een extra support van sponsoren wordt er gewerkt aan de opbouw van een Hairdressers Without Borders
kappers academie en een kapsalon /beauty salon in samenwerking met ‘Maiti Nepal’ en met hulp van de sponsoren ‘Davines Nederland’ en ‘Free a Girl’ word er gezocht en gewerkt aan de nieuwe plannen van de opbouw
van de academie.

NEPAL- Kopila Valley/ Surkhet
Na het zien van Floortje Dessing’s televisie programma ‘Aan het eind van de wereld’ met Maggie Doyne een jonge
Amerikaanse vrouw die een kinderhuis, vrouwen centrum en school in Surkhet - Nepal heeft gebouwd wakkerde
de interesse om samen met haar organisatie ‘ Blink now’ een mooi project op te starten.
Het Hairdressers Without Borders team zal eind September 2018 afreizen naar Surkhet - Nepal.
Ook hierbij wordt Hairdressers Without Borders gesteund door de sponsor ‘Davines Nederland’ om samen met
‘Blink now’ in het educatie centrum in Surkhet twintig jonge geïnspireerde studenten op te leiden. De missie van
Hairdressers Without Borders is om de jonge generatie in achterstands wijken een kans te geven met een inspirerende kappers opleiding, en hierbij de mogelijkheden te geven om hun leven te veranderen.

Wat hebben we nodig:
Om al deze nieuwe projecten te verwezenlijken heeft Hairdressers without borders hulp nodig van sponsoren en
persoonlijke donaties om al deze levens te kunnen veranderen. In samenwerking met meerdere connecties staat
Hairdressers without borders sterk.
De organisatie is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om deel te nemen aan fonds wervende evenementen
om toekomstige opleidingsprogramma’s met donaties te financieren en daarnaast ook vrijwilligers om deel te nemen aan de internationale projecten.
Wat er verwacht wordt van de sponsoren is:
*Financiële steun, om de nieuwe projecten op de agenda te kunnen organiseren en alle bijbehorende kosten te
ondersteunen.
*Kappers benodigdheden
Haar producten
Training mannequin heads
*Zakelijke ontwikkeling, om verdere stappen te zetten in de opbouw van de Hairdressers without borders academie.
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Belongingsbeleid
Volgens onze Hairdressers Without Borders akte van oprichting.=:
Artikel 3,lid 5; aan bestuurders kan een beloning voor hun werkzaamheden worden toegekend.
Zij hebben daarnaast recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
Bestuurders:
Esther Nieremeijer en Peter Sellmeijer hebben recht op vacatiegeld.
In de statuten van de stichting is opgenomen:
1. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.
2. Het bestuur en/of andere beleidsbepalers zullen voor haar werkzaamheden geen beloning ontvangen, behoudens
een niet bovenmatig vacatiegeld.
3. De kosten van verwerving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te
staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. Dit bovenstaande komt neer dat de bestuursleden
en andere betrokkenen van de stichting geen salaris of bonus ontvangen, uitgezonderd van vergoeding voor
noodzakelijk gemaakte kosten.
4. De stichting zal ten alle tijde haar beheerkosten dusdanig laag houden zodat minimaal 95% van de donaties
ten goede komen aan de projecten van Hairdressers Without Borders.
Bijlage:
1. Inschrijving Kamer van Koophandel
Financiele verantwoording:
Zie artikel 10 van de statuten (akte van oprichting)
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden
van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren,
dat daaruit te allen tijden de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van
baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
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Bestuursverslag
Stichting Hairdressers without Borders is opgericht op 23 mei 2017. De stichting is statutair gevestigd te Haarlem.
Doelstelling
De stichting heeft de volgende doelstellingen:
- Het inspireren van mensen die leven in moeilijke omstandigheden inzake het kappersvak door middel van
professioneel opleidingsprogramma
-Het geven aan studenten van de kans om een vak te leren, heb te motiveren met hun eigen energie, hen te
inspireren in creativiteit en hen door training op hoog niveau voor te bereiden op een betaalde professionele
baan.
-het bijdragen aan de groei van het gevoel van eigenwaarde van deze studenten en het creëren van echte kansen
voor het veranderen van hun leven
-het betrokken maken van mensen bij het non-profit programma van de stichting
-het aantonen dat elke kleine bijdrage en een juiste opleiding hoop geven op een betere en stabielere toekomst
en een betere samenleving
-het wereldwijd bekend maken van Hairdressers without Borders het maken van documentaires en reportages,
het uitgeven van boeken, tijdschriften en andere media, alsmede het organiseren van spreekbeurten en colloquia
om de boodschap van de stichting te verspreiden en om mensen en bedrijven deel te laten nemen als sponsor of
geïnteresseerde
-het deelnemen in andere stichtingen en organisaties die een doen nastreven dat raakvlakken heeft met het doen
van de stichting.
Bestuurssamenstelling
Per 31 december 2017 is de bestuurssamenstelling als volgt:
- de heer P. Sellmeijer
- mevrouw E Nieremeijer
Bestuursleden worden telkens voor een periode van 4 jaar benoemd, waarna herbenoeming kan
volgen.
Fondswerving
Wanneer voor een specifieke actie gebruik wordt gemaakt van een fondsenwerver, wordt hiertoe in
het bestuur besloten. Bepalend daarbij is dat de verhouding tussen kosten en opbrengsten de
CBF-norm niet te boven gaat. De overige kosten die worden gemaakt voor fondsenwerving zijn
verwaarloosbaar.
In de toelichting op de staat van baten en lasten is een tabel opgenomen met de verhouding tussen
de bestedingen en de baten.
Overige zaken
Het beleid van de instelling met betrekking tot reserves en fondsen is erop gericht dat ontvangen gelden
zo spoedig mogelijk warden besteed aan de doelstelling waarvoor ze zijn ontvangen, waarbij ten
behoeve van de continuïteit van de stichting een beperkt weerstandsvermogen wordt aangehouden
dat op ad-hoc basis door het bestuur wordt bepaald.
Het beleggingsbeleid van de stichting is risicomijdend. Gelden worden uitsluitend aangehouden
op betaal- en spaarrekeningen.
De aanvraag voor ANBI status van de stichting is in 2017 aangevraagd bij de belastingdienst en ligt ter
behandeling.
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VrijwiIligersbeleid
Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
In incidentele gevallen wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers ter plaatse. Hiervoor worden dan door
subsidienten voor dat doel geoormerkte gelden gebruikt.
Communicatie met belanghebbenden vindt primair plaats middels de website en de jaarrekening.
Verslag van de activiteiten 2017
Het jaar 2017 stond in het teken van de oprichting, naamsbekendheid opbouwen en fondsenwerving.
Een eerste project zal plaatsvinden in Nepal. De contacten verlopen via Esther Nieremeijer.
Met een extra support van sponsoren wordt in Nepal, Kathmandu, gewerkt aan de opbouw van een HWB kappers
academie en een kapsalon/beauty salon in samenwerking met Maiti Nepal. Het project staat op dit moment nog
in de startblokken, en met behulp van sponsoren wordt gezocht en gewerkt aan de nieuwe plannen voor de
opbouw van deze academie.
Vooruitblik op 2018
Vooruitkijken naar de toekomst zijn er een aantal onzekerheden. Ook in dit jaar zal de toenemende
overheidscontrole, hoe goed bedoeld ook, vertragend werken op de uitvoering van projecten. Dit laat zich
moeilijk verenigen met de eis van sponsoren om binnen een kalenderjaar de door hen toegezegde gelden te
gebruiken.
Ook zal er meer tijd vrijgemaakt moeten worden om tegemoet te komen aan de eis van strengere monitoring op
projecten te hebben. Dit betekend dat er gelden uit andere bronnen moeten worden gezocht voor de dekking van
deze kosten die niet meer door de bestuursleden gedragen kunnen worden. Reclame op onze website zou
hiervoor een oplossing kunnen zijn. Deze post is bewust niet opgenomen in het budget, omdat er nog
onduidelijkheid heerst over zowel de kosten als ook de opbrengsten.
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Balans per 31 december 1017
na resultaatbestemming
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Banken
Debiteuren

31-dec-17
€
€
0

0

1.112
0

0
0

Totaal

Passiva
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve
Overige reserve
Bestemmingsfondsen
Kapitaal
Kortlopende schulden
Banken
Overige schulden
Overlopende passiva

31-dec-16
€
€

1.112

0

1.112

0

31-dec-17
€
€
494
0
0

31-dec-16
€
€

0
494

0
618
0

Totaal
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0
0
0
0

618

0

1.112

0
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Staat van baten en lasten 2017
2017
€
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit akties derden
Som van de opbrengsten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten akties derden
Algemene kosten

2016
€

1.593
0

€

€

0
1.593

0
0
0
1.099

Som der kosten

0
0
0
0
0

1.099

0

Totaal

494

0

Bestemming saldo
Toevoeging aan reserves
Winst van het jaar

0
494
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Stichting Hairdressers without Borders volgt de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor
Fondsenwervende Instellingen.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere
waarderingsgrondslag wordt vermeld. Alle bedragen zijn vermeld in euro’s tenzij anders vermeld.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit banktegoeden.
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een
eventuele voorziening voor risico’s op oninbaarheid.
Het eigen vermogen wordt onderscheiden in overige reserves en bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserve Ten behoeve van activa die worden aangewend voor de doelbesteding en
bedrijfsvoering wordt een reserve aangehouden in de vorm van een bestemmingsreserve. Daarnaast
kunnen bestemmingsreserves worden gevormd voor activiteiten die in de komende jaren worden
uitgevoerd.
Schulden en overlopende passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde
De baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. De lasten worden verantwoord
in het jaar waarin deze zijn uitgegeven en/of voorzienbaar zijn.
De lasten van Stichting Hairdressers without Borders worden op basis van de raming van de gemaakte
kosten toegerekend aan de doelbestedingen, werving baten en beheer & administratie.
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Toelichting op balans
ACTIVA

Vorderingen
2017

2016
€

1.112
1.112

0
0

2017

2016
€

494
494

0
0

2017

2016
€

Stand 1 januari
Resultaat
Stand 31 december

0
494
494

0
0
0

Bestemmingsreserve Nepal
Stand 1 januari
Dotatie boekjaar
Stand 31 december

0
494
494

0
0
0

€

RC ING Bank
Totaal

PASSIVA

Eigen vermogen
€

Kapitaal
Totaal

Kapitaal
€

Het resultaat 2017 van € 494, conform de staat van baten en lasten, is toegevoegd aan het Kapitaal.
Een bedrag van €494 is hiervan gebruikt om een bestemmingsreserve te vormen voor het project Nepal.

Jaarrekening Stichting Hairdressers Without Borders 2017

9

Toelichting op balans (vervolg)
Kortlopende schulden
2017

2016
€

0

0

550
61

0

0

0

611

0

€

Schulden aan banken
RC ING Bank
Overige schulden
Beheer en administratiekosten
Rc beheerders
Overlopende passiva
Totaal
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Toelichting op staat van baten en
lasten
Baten

2017
€

2016
€

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit akties derden

1.093
0

0
0

Som van de opbrengsten

1.093

0

2017
€

2016
€

Algemene kosten
Administratiekosten
Drukwerk
Overige kosten
Algemene kosten

587
8
504
1.099

0
0
0
0

Bestedingspercentages 2017
Totale baten
Besteed aan doelstellingen

€
1.593
0

%
100%
0,00

Kosten ten op zichte van baten uit eigen fondsenwerving
Baten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving

1.593
0

100%
0,00

Bestedingspercentage lasten
Totale lasten
Totale besteding aan doelstelling

1.099
0

100%
0,00

Lasten
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Overige gegevens
Het boekjaar van de stichting loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De stichting is niet omzetbelastingplichtig en tevens vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.
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HAIRDRESSERS
WITHOUT BORDERS

Info & Contact
STICHTING HAIRDRESSERS WITHOUT BORDERS
Address: Anthony Fokkerlaan 24 -1hg
2024 JD Haarlem - Netherlands
Email: hwb.nonprofit@gmail.com
Website: hwb-nonprofit.org
KvK: 68821689
Fiscaal Nummer: 857607042
Bank details
Bank name: ING BANK
Iban: NL33 INGB 0007 8882 42
Bic: INGB NL 2A
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