






1.4. De Doelgroep 

In Nederland wonen naar schatting zo'n 160.000 Hindoestanen afkomstig uit 
Suriname. Zoals bekend zijn niet alle hindostanen Hindoe. Ongeveer 1 % van 
de hindostanen is christen en 15 % moslim. De NEHOB richt zich primair op 
Hindoe ouderen maar is in principe voor een ieder toegankelijk mits men de 
statuten en de reglementen van de vereniging respecteert en de 
doelstellingen van de organisatie onderschrijft. 

Van de 160.000 Hindoes in Nederland behoren er naar schatting minimaal 
50.000 tot de groep ouderen. Daarnaast zijn er in Nederland nog ongeveer 
40.000 Hindoes die afkomstig zijn uit India. Ongeveer 30% daarvan is ouder 
dan 55 jaar. In totaal bestaat de huidige doelgroep uit ongeveer 65.000 
ouderen. Dit aantal zal in de komende jaren gestaag groeien. 

1.5. Plan van aanpak 

De NEHOB werkt volgens een jaaragenda, gerelateerd aan haar beleidsplan 
en werkplan 2013 - 2014. Het beleidsplan heeft als insteek: "Gezond Oud 
worden in Nederland". 

De NEHOB werkt samen met diverse landelijke, regionale en locale 
maatschappelijke organisaties. 

De NEHOB is lid van Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten 
(NOOM). 
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Hoofdstuk III De Organisatiestructuur 

De NEHOB bestaat uit de volgende organen en/of onderdelen 

- De Algemene Vergadering 
( AV)

- Het Hoofdbestuur (HB)

- De Afdelingsbesturen

- Een ledenbestand

111.1. De Algemene Vergadering 

Het centrale orgaan van de NEHOB is de Algemene Vergadering (AV). 
De AV wordt gevormd door afgevaardigden vanuit de verschillende 
regiobesturen. Het aantal afgevaardigden per regio is afhankelijk van het 
aantal leden woonachtig in de desbetreffende regio. Hiertoe is een 
verdeelsleutel in het leven geroepen. 
De AV stelt de hoofdlijnen vast van het door de NEHOB te voeren beleid en 
kiest en ontslaat de leden van het Hoofd Bestuur. De AV controleert, bewaakt 
houdt toezicht en dechargeert het door haar gekozen Hoofd Bestuur. 

Op 17 januari 2009 is de AV, als hoogste orgaan benoemd en geïnstalleerd 
door de leden van de regiobesturen. Op haar beurt heeft de AV het Hoofd 
Bestuur gekozen. 

De Algemene Vergadering (AV) bestaat thans uit onderstaande leden: 

Naam Functie Regio 
Dhr. S. Alçioe Voorzitter Haaçilanden 
Dhr. R. Ramkisoen Secretaris Utrecht 
Dhr. Manorat Lid Brabant 
Dhr.N. Koebeer Lid Amsterdam 
Mw. M. Sewqobind Lid Gelderland 
Dhr S. Boejharat Lid Haaçilanden 
Dhr. 1. Raghoebarsinq Lid Haag landen 
Dhr. W. Biharie Lid Overijssel 
Mw E. Sobhnath Lid Rotterdam-Rijn mond 
Mw. B. Moella-Mohan Lid Rotterdam-Rijnmond 
Mw Asha Autar Lid Friesland 

111.2 Het Hoofd Bestuur (HB) 

De NEHOB is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers, onder andere de 
leden van de AV en HB, worden niet betaald voor hun inzet voor de NEHOB. 
Het HB van de NEHOB wordt door de AV, het hoogste orgaan binnen de 
NEHOB, gekozen. 
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Het HB is belast met de algemene leiding van de NEHOB en met het 
behartigen van de belangen van ouderen op landelijk niveau. 
Het HB stelt een werk- en beleidsplan vast voor vier jaar, maakt jaarlijks een 
jaarverslag op en legt jaarlijks middels een bestuursverslag verantwoording af 
aan de AV. 
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d d er genoem . 
Naam Functie lnfunctietreding 

Mr.drs. T. Bissessur Voorzitter 17 januari 2009 
Vacature 2e Secretaris 
Dhr. S. Mahabali Penningmeester 17 januari 2009 
Vacature 
Dhr. N. Moenna 2e penningmeester 17 januari 2009 
Dhr. J. Nandoe 1 e secretaris 17 januari 2011 
Mw. R. Dilbandhoesing- Lid 1 januari 2010 
Raahoebarsinq 

Het HB heeft gekozen om zoveel mogelijk o.a. via e-mail en telefoon met 
elkaar te communiceren gezien de grote woonafstanden. Het DB heeft als 
taak de vergaderingen voor te bereiden. De binnengekomen post te 
bestuderen en er wordt gekeken hoe deel genomen kan worden aan door 
extern georganiseerde activiteiten. Voor uitgaande post wordt ook zorg 
gedragen. 

De vergaderingen vonden voornamelijk plaats in het multiculturele centrum 
het Forum te Utrecht. Er is gekozen om in Utrecht te vergaderen omdat 
Utrecht centraal ligt. 
Vergaderingen AV en HB 2013: 30 januari, 9 maart, 27 april, 27 mei, 

28 augustus, 7 september en 22 oktober 

Er wordt getracht om rondom onderwerpen commissies te benoemen en het 
werk in commissie verband te laten plaatsvinden. 
De commissie "50+ beurs" heeft de activiteit "bezoek 50+ beurs" voorbereid. 
De commissie "landelijke Contactendag hindoe ouderen te Den Haag " is ook 
in commissie verband uitgevoerd. 
Verder is er een commissie "studiedag" benoemd om de interne studiedagen 
te organiseren. 
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111.3. De Regio afdelingen van de NEHOB 

Er zijn op dit moment acht regio's actief : 

1. Regio Rotterdam - Rijnmond
2. Regio Haaglanden
3. Regio Amsterdam en Omstreken
4. Regio Utrecht en Omstreken
5. Regio Brabant
6. Regio Overijssel / Nijmegen
7. Regio Gelderland
8. Regio Friesland / Groningen

De regio's worden bestuurd door een regio bestuur, gekozen door de leden 
van de NEHOB die woonachtig zijn in de desbetreffende regio. 

De diverse regio's hebben hun eigen werkprogramma, welke in grote lijnen 
overeenkomsten heeft met het werkplan 2013-2014 van de NEHOB. Hierbij 
is vooral veel werk verzet met het organiseren van de 
voorlichtingsbijeenkomsten "Ouderen in Veilige handen". 

111.4. Het ledenbestand 

Elke regio beheert haar eigen ledenbestand. Het hoofdbestuur zorgt voor de 
centrale registratie en administratie. De werving van leden geschiedt zowel 
regionaal als landelijk. Een problematisch aandachtspunt blijft het innen van 
de jaarlijkse contributies. Het ledenaantal groeit langzaam. Er zijn momenteel 
meer dan 1500 leden geregistreerd. Alle geregistreerde leden krijgen een 
NEHOB-pas, welke mede kan worden gebruikt voor kortingen op specifieke 
aankopen. 

>-'Elf OI3 .laatYerslag 2013 7 

' 

. 

- r .... 
. 

. 

/ 









-
. 

5. Regio Enschede

- 31 maart 2013 "Lotgenotencontact Hind. Ouderen en Holiviering
- 8 juni 2013 140 jaar Hindoestaanse immigratie/ "Lotgenotencontact"
- 2 oktober 2013 Voorlichting "Ouderen in Veilige handen"
- Wekelijkse themabijeenkomsten gesubsidieerd door de gemeente

Enschede

6. Regio Utrecht

- 23 mei 2013 Introductie Geheugentraining
- 17 oktober 2013 Voorlichting Mantelzorg / Ouderenmishandeling
- 13 december 2013 "jaarafsluiting lotgenotencontact"
- Wekelijkse voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten met gemiddeld

60 deelnemers i.s.m. Stichting ASHA en andere Utrechtse
migrantenzelforganisaties

7. Regio Brabant

- 17 november 2013 "Lotgenotencontact tijdens de Divali viering"

8. Regio Friesland/ Groningen

- 31 mei 2013 Lezing "Lotgenotencontact & Participatie"
- 4 juni 2013 Lezing over migranten ouderen in het kader van de 

viering van 140 jaar Hindoestaanse immigratie; 
- 20 oktober 2013 Voorlichting "Ouderen in Veilige handen"
- 23 september 2013 "Leefstijl en Ouderen"

IV.3. Deelname van NEHOB in NOOM en CSO

In 2013 hebben afgevaardigden van de NEHOB deelgenomen aan diverse 
activiteiten van NOOM o.a. 

- 10 oktober 2013 Bijeenkomst Algemeen Ouderenzorg in Nederland
22 november 2013 Thema over de Ouderen : arbeid en participatie
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Kantoorkosten (incl. bank en KvK) 

Advertentie/.PR/Drukwerk/Nieuwsbrieven. 

NETTO EXPL. RESULTAAT 

3.910 

5.231 

12.714 

-3.966 

NEDERLANDSE HINDOE OUDEREN BOND (NEHOB). 

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

ACTIVA 

Bank 

Passiva 

Eigen vermogen 

Exploitatieresultaat 
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31-12-2013

5.366 

0 

5.366 

9.332 

-3.966

13 

\. 

4.535 

6.485 

-

18.980 

-78




