


Voorwoord 

Hierbij wordt u het jaarverslag 2015 van de Nederlandse Hindoe 
Ouderenbond (NEHOB) aangeboden. 

Het verslag geeft behalve een inleiding over de doelstellingen en de 
organisatiestructuur van de NEHOB, een getrouwe beeld van de activiteiten 
die in 2014 zijn uitgevoerd en de financiële verantwoording daarvan. 

Beleidsplan en Werkplan van Nehob 2015 / voortzetting 2016 tot 2018 heeft 
als leidraad 
"VERANDERINGEN IN DE ZORG". 

Qua inhoud ( doelstellingen, middelen, missie, doelgroep en Plan van 
Aanpak) is Nehob hetzelfde gebleven als in 2014. Doch, vanwege de 
transitie in de zorg, de overheveling van het ouderenbeleid van de centrale 
overheid naar de gemeenten, heeft Nehob in 2015 haar organisatiestructuur 
deels gewijzigd. 

Verder is het takenpakket van de Nehob in 2015 aanzienlijk ingekrompen. 
Nehob moest meegaan met de bezuinigingen in de zorg. 

Het bestuur van de NEHOB wil bij deze alle betrokken instanties, 
vertegenwoordigers van organisaties, de leden van de afdelingsbesturen en 
de vele vrijwilligers bedanken voor hun medewerking en hun inzet ten 
behoeve van het werk van de NEHOB. 

Namens het bestuur van NEHOB, 
Zoetermeer, 30 april 2016 
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Hoofdstuk I Inleiding 

1.1. De doelstelling 

De NEHOB is op 2 augustus 2002 in opdracht van de Stichting Hindoe Raad 
Nederland opgericht en heeft zich ten doel gesteld: 

- de individuele en collectieve belangen te behartigen van hindoe
ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder,
ondermeer door verbetering van hun morele, materiële, culturele en
sociale positie na te streven en door in hun geestelijke behoeften te
voorzien;

- daarnaast zijn de activiteiten van de NEHOB erop gericht een bijdrage
te leveren aan de participatie, integratie en algemene ontplooiing van
hindoe ouderen in de multiculturele Nederlandse samenleving.

Thans is de NEHOB zowel statutair als in de praktijk niet meer gelieerd aan 
de Hindoe Raad Nederland. 

1.2. De middelen 

De Stichting tracht haar doelen te bereiken door: 

- het werven, ondersteunen, begeleiden en vormen van vrijwilligers
zowel op het landelijke, regionale als op het lokale niveau;

- in samenwerking en samenspraak met o.a. de regio's het organiseren
van relevante activiteiten voor hindoestaanse ouderen;

- het deelnemen aan activiteiten van NOOM en andere landelijke
ouderenorganisaties;

- het samenwerken met de landelijke, regionale en lokale hindoe
organisaties zodat een goede afstemming tussen de verschillende
activiteiten wordt bereikt;

- het gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van overheden,
algemene instellingen en andere relevante organisaties en diensten.
En namens de hindoestaanse ouderen fungeren als aanspreekpunt en
gesprekspartner o.a voor de politiek en gemeentelijke instellingen

- het verwerven van financiën/middelen bij financiers (fondsen en
sponsors) ter bekostiging van de activiteiten;

- het creëren van een loket; voor vragen en opmerkingen van de
hindoestaanse ouderen.
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111.4. Het ledenbestand 

Het hoofdbestuur van Nehob zorgt voor de centrale registratie en 
administratie van de leden. 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. 

Hoofdstuk IV De activiteiten van de NEHOB in 2015 

De diverse activiteiten van de NEHOB zijn in 2015 zowel op regionaal als op 
landelijk uitgevoerd. Ook de Nehob heeft moeten bezuinigen, dus minder 
vergaderen, minder trainingen, minder activiteiten en minder deelname aan 
diverse congressen. 

Zie voor foto's, nieuwsbrieven, werkplan en andere documenten 

www.nehob.nl 

IV.1. De landelijke activiteiten

1. De landelijke contacten dag Nehob senioren 14 juni 2015

De Landelijke contactendag Hindoe Ouderen is in 2015 georganiseerd te 
Rijswijk, zie apart verslag. 

De manifestatie met als thema "Veranderingen in de Zorg" is mogelijk 
gemaakt door de donaties van Fonds VSB, Fonds Sluyterman en Loo en 
RCOAK. 

2. De deelname aan de jaarlijkse 50-plus beurs te Utrecht
19 eptember 2015

De NEHOB neemt jaarlijks deel aan de 50 plus beurs te Jaarbeurs Utrecht. 
Belangrijkste doelstelling : Hindoestaanse ouderen maken kennis met allerlei 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Ouderenzorg: "Hoe maak je het 
voor je zelf makkelijk en/of hoe kun je gezond oud worden"? 
In 2015 is wederom gekozen voor één gezamenlijk platform met NOOM. 
Hierbij zijn er samen met andere ouderenorganisaties diverse culturele 
presentaties gegeven ( kostenbesparend), 
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3. "Brasa Dei" voor Nederlandse Senioren van Surinaamse afkomst
te Den Haag in de "Grote Kerk" op 29 november 2015 

Ouderen bezinnen over hun 40 jarig verblijf in Nederland, na de 
onafhankelijkheid van Suriname ( 25 november 1975 - 25 november 2015) 

4. Onderhoud Website van NEHOB : www.nehob.nl

De NEHOB heeft een vast systeembeheerder voor onderhoud en bijstelling 
van de website. De website is recent weer aangepast. De bezoeker van de 
website kan kennisnemen van alle informatie over de NEHOB : werkplan, 
beleidsplan, informatie over AOW /AWBZ, diverse beleidsstukken, 
nieuwsbrief, foto reportages etc. 

IV.2. Voorlichting via Media Radio Vahon

De voorlichting over de diverse onderwerpen aan de Hindoestaanse ouderen 
in eigen Hindi taal blijft een zeer belangrijk taakstelling van Nehob. En 
Hindoestaanse ouderen hebben vaker te kennen gegeven dat zij nog steeds 
behoefte hebben aan voorlichting over onderwerpen zoals dementie, 
diabetes, vitaliteit, gezondheidszorg, ingrijpende veranderingen in het 
zorgstelsel, maar dan ook in eigen taal 

Nehob verzorgt elke dinsdagavond van 18.30 - 1930 een programma 
Voor en door ouderen, via Radio Vahon te Den Haag. Radio Vahon heeft 
(bijna) een landelijk bereik. 

IV.3. De activiteiten van de diverse regio's in 2015

In 2015 zijn de lokale activiteiten heel minimaal geweest. Nehob had geen 
middelen; de stichtingen waren nog niet operationeel. Toch zij er enkele 
belangrijke projecten uitgevoerd , zie aparte verslagen; 

Project "Gebruik je hersenen" te Utrecht, Rotterdam en Den Haag 
Project "Oma Piekert" te Rotterdam en Utrecht ( voorlichting over 

levenstestament); 
Project " Bloemkool en Massala " te Amsterdam 
Project "Veiligheid en Ouderen " te Rotterdam 
Project "Kerstmaaltijd Eenzame Ouderen " te Zoetermeer 
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NEHOB 

STAAT VAN BATEN LASTEN 2015 

jBATEN 
CONTRIBUTIES 

AMS 45,00 

HAAGL 638,00 

RDAM 0,00 

UTR 110,00 

GLD 20,00 

BRAB 15,00 

ov 10,00 

FR 10,00 

ONB 55,00 

TOTAALCONTR 903,00 903,00 

SUBS OUDEREN FONDS HL 2.000,00 

SUBS OPZOOMER MEE RDAM GJH 4.000,00 

SUBS OPZOOMER MEE RDAM VAARDIG 10 2.325,00 

SUBS ENSCHEDE 2.750,00 

SUBS VSB FONDS 2.000,00 

SUBS DEN HAAG OCW 800,00 

SUBS STG RC ARMEN DEN HAAG 3.000,00 

SUBS SLUYTERMAN & LOO 3.000,00 

TOTAAL SUBSIDIES 19.875,00 19.875,00 

TOTAAL BATEN 20.778,00 

jLASTEN 

BANKKOSTEN 217,47 

VERGADERKOSTEN 253,32 

ADMINISTRATIEKOSTEN 730,95 

UITVOERING ACTIVITEITEN HAAGLANDEN 3.000,00 

UITVOERING ACTIVITEITEN ROTTERDAM 2.525,00 

UITVOERING ACTIVITEITEN ENSCHEDE 2.750,00 

UITVOERING ACTIVITEITEN BRABANT 600,00 

DECLARATIES 1.268,08 

LCD 2015 9.072,85 

WEBSITE 342,43 

OPSLAGRUIMTE 180,53 

KALENDER 470,00 

NOTARIS 1.694,00 

TOTAAL LASTEN 23104,63 

EXPLOITATIERESULTAAT -2.326,63



NEDERLANDSE HINDOE OUDEREN BOND (NEHOB). 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

ACTIVA 

Bank 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Exploitatieresultaat 

31-12-2015

5.175 

5.175 

7.501 

-2.326

5.175 


