
 

 

JAARVERSLAG 2014 
 

BESTUUR 
 

Het bestuur is in het verslagjaar uitgebreid met 1 persoon tot 9 leden. We kwamen 4 

maal bij elkaar.  

Zeven bestuursleden bezochten, op eigen kosten, de internationale vergadering van 

ondersteunende verenigingen/stichtingen in Salt, Jordanië. Deelnemers kwamen uit 

Duitsland, Groot-Brittannië, Zwitserland, Japan en Jordanië. Tijdens deze vergadering 

werd het 50-jarig jubileum van het instituut gevierd. Een hoogtepunt was de ontvangst 

door Prins Mir’ed bin Raad, die de besturen bedankte voor hun steun aan het HLID en 

zijn waardering uitsprak voor het werk. 

 

PR 
 
Eind 2014 is de nieuwe website online gegaan. Het is de website van het HLID, in 

meerdere talen, met per land een eigen pagina voor nationale berichtgeving. 

 

ACTIVITEITEN 
 

In juli liep de penningmeester de Nijmeegse Vierdaagse, en hij werd daarbij gesponsord 

door diverse donateurs. 

Naast het bestuur is in Drechtsteden een werkgroep opgericht met het doel plaatselijke 

activiteiten te organiseren om geld in te zamelen voor en bekendheid te geven aan het 

instituut. 

De eerste activiteit was het verkopen van Sinterklaassnoepgoed, met een opbrengst van 

bijna € 600,-.  

Artikelen, gemaakt in de beroepsopleiding van het HLID werden verkocht op een 

Arabische markt in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden, bij het Textile Research 

Center in Leiden en in de O&O-sportprijzenwinkel te Zoetermeer. 

 
SPONSORING  
 

Een belangrijke inkomstenbron is het sponsoren van kinderen op het HLID. 98 Kinderen 

worden vanuit Nederland gesponsord voor een bedrag tussen € 7,50 en € 35,- per kind 

per maand. 

De contacten via post en cadeautjes tussen sponsor en leerling worden erg gewaardeerd 

en zijn voor de kinderen een bewijs dat ze, net als andere kinderen, belangrijk en geliefd 

zijn, zelfs over grenzen heen. 

 

CONTACT MET HET HLID 
 

Naast de bijeenkomst in Salt, Jordanië in april was er regelmatig e-mailcontact met het 

instituut. In oktober en november bezocht nog twee maal een bestuurslid het instituut 

om administratieve ondersteuning te bieden. 

 

FINANCIËN 
 

In 2014 werd een bedrag van € 65.000,- overgemaakt naar het HLID. De totale 

overheadkosten bedroegen in dat jaar nog geen € 2.000,-. 


