ANNUAL REPORT 2021

OUR
PERFORMANCE

INLEIDING
Voor u treft u aan het annual report van het jaar 2021.
Stichting Hairdressers Without Borders is opgericht op 23 mei 2017 te Haarlem.
In dit annual report treft u onze visie, missie, doelen, beloningsbeleid en een
verslagen van onze activiteiten van het afgelopen jaar.
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STICHTING
Hairdressers Without Borders is een stichting op basis van liefdadigheid en
educatieve doeleinden. We inspireren mensen in Azië die in moeilijke
omstandigheden leven, door het geven van een professionele kappers
opleiding.
Met deze bijdrage zien we hoop bij onze studenten, door de kansen die
gecreëerd worden en de groei van eigenwaarde is er een duidelijke verandering
in hun toekomst plannen op te merken.
Ons doel is om onze studenten een kans te geven om een vak te leren, te
motiveren met hun eigen energie en te inspireren in creativiteit.
Het niveau van Stichting Hairdressers Without Borders training is hoog om de
studenten voor te bereiden op een betaalde professionele baan.
Onze trainers zijn bereid om de juiste benadering van elke andere cultuur te
begrijpen, door te luisteren naar de dromen van de studenten en het creëren van
nieuwe kansen.
Stichting Hairdressers Without Borders gelooft dat elke kleine bijdrage
verandering kan maken.
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ALGEMENE INFORMATIE
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

BANK:
De financiën van de stichting is onder
gebracht bij
de ING bank onder
Iban: 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

FISCAAL NUMMER:
857607042
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VERSLAG ACTIVITEITEN 2021
Toen begin 2020 ineens de wereld op zijn kop stond, hadden we niet kunnen
vermoeden dat dit ons allemaal zo lang in zijn greep zou houden.
Er was een project gepland voor Hairdressers Without Borders in Nepal om 20
vrouwen voor te bereiden op het openen van hun eigen salon in samenwerking
met de locale organisatie Blink Now in 2020. Maar Nepal heeft het zwaar gehad
tijdens de pandemie, en moesten we geduld hebben om terug te keren naar
Surkhet. Om alsnog iets te kunnen doen hebben we samen met onze sponsor
Authentic Beauty Concept een look and learn video-content om de educatie en
inspiratie hoog te houden voor al deze vrouwen in Nepal gecreeerd in December
2021.
Onze getalenteerde vrijwilligers Sandeep en Savitri uit Kathmandu zijn afgereizd
naar Surkhet om alle studenten te begeleiden tijdens deze training.
Een training knippen werdt uitgoeverd door Esther Nieremeijer, een make up
training door Juliette Den Ouden en een haar stijling training door Hester
Wernert dit allemaal door het volgen van videos op een groot scherm in de
training lokatie. Daarnaast heeft Sandeep een bruidkapsel terplekken kunnen
trainen. Dit allemaal op de mannequin hoofden van Pivot Point, haar stijling tools
van Carmen en haar producten van Authentic Beauty Concept.
Een succesvolle twee dagen!
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AMBASADEUR 2021/2022
Juliette den Ouden is een internationaal haar en make-up artist en oprichter van
JDO Academy een school voor startende en ervaren Haar & Make-up artiesten.
Juliette reist de wereld rond voor haar passie en werkt achter de schermen bij
gerenommeerde shoots voor bekende merken, tijdschriften en beroemdheden.
Met meer dan 15 jaar ervaring is Juliette een bekend persoon in de beauty- en
mode industrie.
Ze is ambassadeur voor Denman-borstels, Advocate van Authentic Beauty
Concept en is trend ontwikkelaar voor verschillende merken en meervoudig
Award-winnaar in de beauty en haar branche.
Naast haar eigen academy heeft Juliette samen met andere make-up artiesten
het lesmateriaal voor visagie Nederland waargemaakt. Dit e-learning en theorie
lesboek wordt gebruikt op de meeste make-up scholen in Nederland.
Juliette is ook toegewijd aan het goede doel en zal weer naar Nepal afreizen om
daar educatie in haar styling en make-up te geven als ambassadeur van Stichting
Hairdressers Without Borders.
jdo-academy.nl
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SPONSORS 2021
We zijn trots om de nieuwe hoofdsponsor Authentic Beauty Concept voor
de komende drie jaar te presenteren.
Authentic Beauty Concept is een holistisch, gezamenlijk gecreëerd merk
dat op een duurzame weg is naar authentieke schoonheid.
Samen streven we naar empowerment door middel van onderwijs.

AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT - authenticbeautyconcept.com
We zijn ook erg dankbaar voor de support van de sponsoren die al jaren
lang in ons doel geloven.

PIVOT POINT NEDERLAND/ BELGIE - pivotpoint.be
CARMEN NEDERLAND - carmen.nl
STARS AND STYLE - facebook.com/starsandstyle
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DOELSTELLING 2022
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BALI
We merken in tijden van pandemie en lock downs dat het kappersvak steeds meer
gewaardeerd wordt en dat er altijd werk is in een branche die nooit stopt. Daarom
is het belang van onderwijs in deze moeilijke tijden zo belangrijk en door ons
vakmanschap te delen creëren we kansen voor vrouwen in nood.
Omdat reizen lange tijd niet zo eenvoudig was, is Hairdressers Without Borders op
zoek gegaan naar andere alternatieven om hun missies in deze periode te
volbrengen. Daarnaast ontstond het idee om in deze tijd meer te focussen op
projecten dichter bij huis. Dat betekent voor Esther (de oprichtster) op Bali –
Indonesië aangezien ze hier al vele jaren woont en graag iets terug doet voor de
gemeenschap door samen te werken met de Yayasan ‘Bali Wise’.
In april 2022 rolde Esther Nieremeijer samen met een groep gemotiveerde
vrijwilligers een prachtig nieuw project uit waar alle facetten van het kappersvak
aan bod kwamen.

NEPAL
Daarnaast werkt Hairdressers Without Borders sinds 2018 nauw samen met Blink
Now in Nepal om studenten een professionele opleiding in kappers en make-up te
geven.
Waarschijnlijk zal aan het einde van het jaar 2022 Hairdressers Without Borders
drie weken een geavanceerde training verzorgen voor 15-20 geselecteerde vrouwen
die de salonmanagers zullen gaan worden van de nieuwe salons in Surkhet. Deze
weken zullen gevuld worden met geavanceerde salonvaardigheden, salonbeheer en
klantenservice, voorraadbeheer, kennis van haarproducten,
bruidshaar en make-up.
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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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CONTACT
STICHTING HAIRDRESSERS WITHOUT BORDERS
Adres 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 naam: ING BANK
Iban: NL33 INGB 0007 8882 42
Bic: INGB NL 2A
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