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VISIE 

Een effectieve brug slaan tussen arm en rijk. 

MISSIE 

Via een online strategie overbrugt Hands & Feet de kloof tussen armen en rijken, 

want “wij zijn de handen en voeten van Christus” (1 Corinthiërs 12:27, vrij 

vertaald). 

STATUTAIRE DOELSTELLING 

De stichting heeft als doel: 

a. Het ondersteunen van projecten en personen die door armoede en/of 
onvoldoende plaatselijke voorzieningen niet in staat zijn zelfredzaam te 

zijn en  
b. het motiveren van personen, instellingen en bedrijven om over te gaan 

tot- en daadwerkelijke uitvoering te geven aan de onder a. bedoelde 
ondersteuning. 

 

VOORWOORD 

Het jaar 2013 was voor ons een bijzonder jaar. Na veel voorbereidingen werd de 

stichting Hands & Feet begin april bij notariële akte opgericht. De start was direct 

grandioos. Eind april fietsten we met zo’n 20 fietsers ruim 200 kilometer door Nederland 

waarmee me ruim 7.000 euro ophaalden voor de eerste drie projecten! 

In juli lanceerden we het eerste 30Days-project: onderwijs voor kinderen in Mongolië. 

Ook dit project werd een groot succes. Aan het eind van de maand stond de teller op 

maar liefst 1.215 euro. De projecten die daarop volgden deden er niet voor onder met als 

klap op de vuurpijl de prachtige opbrengst van 2.902 euro voor het 30Days-project van 

december, hulp voor straatkinderen in Rusland. 

Meer over deze projecten, ons beleid en de financiën, vindt u in dit jaarverslag. We 

hopen op deze manier een helder inzicht te geven in de wijze waarop wij omgaan met uw 

donaties. Mochten er onverhoopt onduidelijkheden zijn, dan vernemen wij dat graag. 

Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. 

Zeer veel dank voor uw gebed, aandacht en financiële steun in het afgelopen jaar en 

hopelijk ook in de toekomst!  

 

Hartelijke groet, 

Frank van Delft, Joost Mens en Mark Heemskerk 
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DEEL 1 – STICHTING HANDS & FEET 

PROFIEL VAN DE STICHTING 

Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve 

brug slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen en bedrijven om projecten en 

personen te ondersteunen die door armoede en of onvoldoende plaatselijke 

voorzieningen niet in staat zijn zelfredzaam te zijn. 

De stichting is opgericht en wordt geleid door Joost Mens, Frank van Delft en  Mark 

Heemskerk. In hun verlangen om aan hun christen-zijn handen en voeten te geven, 

woonden en werkten zij in de periode 2009 tot en met 2012 in Oekraïne (Joost en Frank) 

en Oeganda (Mark). Ze hebben daar gezien dat het met relatief weinig middelen goed 

mogelijk is om werkelijk een verschil te maken voor mensen die het minder hebben 

getroffen dan wij in Nederland. Inmiddels zijn zij enige tijd terug in Nederland, maar blijft 

er een groot verlangen om iets te doen voor de armen en hen die door onvoldoende 

plaatselijke voorzieningen, hulp nodig hebben. Het gaat hier veelal om baby’s, jongeren, 

gehandicapten en ouderen. Ze zijn hierbij geïnspireerd door de Bijbeltekst uit Corinthiërs 

(1 Kor 12:27), waaruit kan worden opgemaakt dat zij met u en vele anderen het lichaam 

van Christus zijn.  

 

DOELSTELLING  

Stichting Hands & Feet richt zich op het slaan van een effectieve brug tussen arm en rijk. 

Door middel van het motiveren van personen en bedrijven, wil zij omzien naar de 

medemens. Dit doet zij middels de volgende activiteiten: 

30days-Projecten 

30days-Projecten zijn kleine projecten (ca. 1.000 euro) waarvoor Stichting Hands & Feet 

gedurende een maand aandacht vraagt via een mailing, via social media en via publicatie 

op de website. Het doel is om voldoende financiering te verkrijgen, mensen aan te zetten 

tot gebed en het meedenken over de uitvoering van zo’n project. Deze projecten kunnen 

door een ieder worden aangedragen. Het bestuur beoordeelt de aanvraag op 

haalbaarheid. 

ShareXperience 

Met ShareXperience willen we door middel van workshops, presentaties, maar ook 

persoonlijke gesprekken mensen enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk en 

zendingswerk. 

 

CONCRETE DOELEN 

1. De eerste twee jaar ondersteunt Hands & Feet minimaal 18 30Days-Projecten in 

diverse landen; 

2. De eerste twee jaar worden minimaal twee workshops/presentatieavonden 

gerealiseerd; 

3. Binnen twee jaar is Hands & Feet en haar doelstelling bekend bij haar doelgroep. 
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FOCUS 

Stichting Hands & Feet heeft een duidelijke keuze gemaakt voor kleinschaligheid. Kleine 

overzichtelijke projecten die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van individuen of 

kleine groepen bevorderen en het realiseren van voorzieningen die het leven van hen die 

onder erbarmelijke omstandigheden leven, iets dragelijker te maken.   

 

STRATEGIE  

1. Het realiseren en onderhouden van een mooie, duidelijke, steeds verversende website 

waarin per project de stand van de financiën vrijwel realtime inzichtelijk is; 

2. Het zoeken en vinden van aansprekende projecten, maximaal 12 per jaar; 

3. Anderen motiveren projecten aan te dragen, minimaal 4 per jaar; 

4. Het actief benaderen van potentiële groepen gevers;  

5. Het blijvend binden van donateurs door de resultaten van de projecten in woord en 

beeld terug te koppelen via de website. 

 

 

  



 
 

6 
 

DEEL 2 – FONDSENWERVING 
 

BELEID FONDSENWERVING 

De ontvangen gelden van derden besteedt Stichting Hands & Feet voor 100% aan de 

projecten. Dit is mogelijk doordat de overheadkosten worden gedragen door giften van 

de bestuursleden. Hands & Feet ontvangt geen subsidie, opbrengsten uit loterijen, 

collectes en dergelijke, maar wel giften, donaties en sponsorbijdragen. 

Donateurs worden zoveel mogelijk aangemoedigd om aan te geven voor welk project hun 

gift bestemd is. Indien de donateur dit niet aangeeft, wordt de gift toegekend aan het 

30days-Project van de betreffende maand. Uitzonderingen hierop zijn: 

 eenmalige giften die zijn ontvangen middels de hardcopy machtigingskaarten;  

 giften die zijn ontvangen in een periode waarin er geen 30Days-project is; 

 giften groter of gelijk aan 100,- euro. 

Deze bedragen worden aangemerkt als “Giften 30Days-projecten algemeen” en 

toegevoegd aan de “Bestemmingsfonds 30Days-projecten”. 

De financiële ambitie van Stichting Hands & Feet is om alle 30Days-projecten 

‘zelfvoorzienend’ te laten zijn. In de regel lukt dit doordat de inkomsten veelal hoger zijn 

dan de vooraf gestelde financiële doelstelling van een 30Days-project. Voor die projecten 

waar het niet lukt om de vooraf gestelde doelstelling te behalen, kan Hands & Feet 

terugvallen op het bovengenoemde “Bestemmingsfonds 30Days-projecten” die specifiek 

gevormd is voor het dichten van deze tekorten. De vorming van deze reserve is mogelijk 

doordat Hands & Feet diverse giften ontvangt waarbij specifiek wordt aangegeven dat de 

gift bedoeld is om tekorten in de 30Days-projecten te dichten. Ook giften die voldoen aan 

één van de bovengenoemde drie criteria (uitzonderingen) worden aan deze reserve 

toegevoegd. In termen van euro’s is de financiële ambitie van Stichting Hands & Feet om 

middels de reguliere fondsenwerving jaarlijks € 10.000 per jaar te werven teneinde 

twaalf 30Days-projecten van circa € 750 tot € 1.000 euro te realiseren. 

Aanvullend op de reguliere fondswervingsactiviteiten wordt jaarlijks een fietssponsortocht 

gehouden. De opbrengst van deze fietstocht wordt aangewend voor één of meerdere 

vooraf te bepalen projecten. In 2013 werd deze tocht, goed voor ruim € 7.000, gehouden 

om een drietal projecten te realiseren. In Deel 4 van dit jaarverslag wordt nader in 

gegaan op deze projecten. 

Doordat aan de workshops die in het kader van ShareXperience worden gehouden, 

nauwelijks kosten zijn verbonden, zijn hiervoor geen specifieke fondswervingsactiviteiten 

opgezet. In de regel zullen de onkosten (zoals het beschikbaar stellen van een 

presentatieruimte) voor rekening komen voor de partij die Stichting Hands & Feet 

uitnodigt om een workshop te houden. 

 

DOELGROEP & WERKGEBIED FONDSENWERVING 

De achterban van het zendings/ontwikkelingswerk van Joost & Renate Mens, Frank & 

Ellen van Delft en Mark & Elisa Heemskerk vormen de voornaamste doelgroep. Deze 

doelgroep bestaat uit familie, vrienden, kennissen en andere belangstellenden die deze 

zes mensen gedurende hun werkzaamheden in Oekraïne en Oeganda financieel en 

moreel hebben ondersteund. Deze doelgroep wordt middels maandelijkse mailings, 
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waarin het 30Days-project van de betreffende maand onder de aandacht wordt gebracht, 

en middels een jaarlijkse hardcopy nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de 

ontwikkelingen in de projecten. Geografisch centreert deze achterban zich in de Duin- en 

Bollenstreek in Zuid-Holland. Middels de mailings worden maandelijks circa 600 personen 

bereikt. 

Naast deze achterban, tracht Hands & Feet middels haar website en social media 

(Facebook en Twitter) een landelijke dekking te behalen en daarmee een ieder te 

bereiken die een warm hart heeft voor ontwikkelingswerk en hen die vanuit (christelijke) 

barmhartigheid willen omzien naar hun naasten dichtbij en ver weg.  
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DEEL 3 - PROJECTEN 2013 

 

Hieronder is een samenvatting opgenomen van de door ons in 2013 uitgevoerde 

projecten. De volledige en meeste recente details van ieder project zijn terug te vinden 

op onze website. 

 

Gevulde schooltassen voor Roma-kinderen  

Type fondswerving: Fietssponsortocht  

Waar:    Oekraïne, Europa 

Geworven fondsen: € 2.024 

Bestede gelden: € 2.024 

Resterend saldo: €        0 

Start project:   Mei 2013 

Status project: Afgerond 

 

In Oekraïne beginnen de scholen standaard op 1 september. De kinderen worden dan 

verwacht netjes gekleed en met de schoolspullen naar school te komen. Op school krijgt 

men alleen de lesboeken, alle overige spullen moeten zelf gekocht worden. Schriften, 

pennen, potloden, schetsboek, agenda, etui, liniaal, enz.. Al met al is daar een behoorlijk 

bedrag voor nodig, wat ten opzichte van het inkomen erg hoog is. Zeker voor Roma, die 

onder zeer moeilijke omstandigheden leven, is dit vaak niet op te brengen. Door de 

opbrengsten van de FietsSponsorTocht heeft Hands & Feet alle schoolgaande kinderen 

van het Roma kamp in Balazher (West-Oekraïne) verblijd met een gevulde rugtas. Trots 

stonden deze Roma-kinderen op het schoolplein, klaar voor het nieuwe jaar. De ouders 

waren ook erg blij. Eindelijk hoefden ze zich niet te schamen en konden ze hun kinderen 

met een gerust hart naar school sturen! Nog steeds komen ze naar onze contactpersoon 

toe om te bedanken.  

 

Student Jimmy 

Type fondswerving: Fietssponsortocht  

Waar:    Oeganda, Afrika 

Geworven fondsen: € 2.024 

Bestede gelden: €    838 

Resterend saldo: € 1.186 

Start project:   Mei 2013 

Status project: Uitvoerende fase 

 

Reuzeblij was Jimmy toen hij van de ruime opbrengst van de FietsSponsorTocht vernam. 

Een deel van de opbrengst was namelijk bestemd voor zijn studie. Jimmy (22) uit 

Oeganda studeert Toerisme. Mark mocht hem in zijn eerste jaar op de universiteit van 

Entebbe begeleiden. Jimmy boekte buitengewoon goede resultaten, maar dreigde door 

geldgebrek met zijn studie te moeten stoppen. Jimmy had twee sponsors, waarvan er 

één begin 2013 helaas moest afhaken. Hierdoor was hij niet meer in staat om zijn 

volledige schoolfees te betalen en dreigde hij uit zijn studentenkamer gezet te 
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worden. Door de ruime opbrengst van de FietsSponsorTocht, heeft Jimmy nu genoeg 

fondsen om zijn studie af te maken. Eind augustus kreeg Jimmy zijn resultaten over het 

vierde semester uitgereikt en ook deze keer waren ze weer veelbelovend: 3 “A’s” en 3 

“B’s”, in Hollandse termen een rapport met negens en tienen. Prachtige resultaten dus!  

In december 2013 is Jimmy stage gaan lopen bij Matoke Tours, een reisorganisatie, 

geleid door twee Nederlanders. Ondanks dat Mark beide Nederlanders goed kent, heeft 

Jimmy de stageplek helemaal zelf geregeld. En dat is niet makkelijk in een land waar de 

werkloosheid zo extreem hoog is. Dat is natuurlijk prachtig, maar vooral ook essentieel 

voor het afronden van de opleiding en de kansen op een baan! Veel studenten lukt het 

niet zo’n plek (tijdig) te vinden waardoor ze hun studie (al dan niet tijdelijk) moeten 

staken. Jimmy leert niet alleen veel van zijn stage, maar heeft het ook nog eens reuze 

naar zijn zin!  

Revalidatie voor verlamde Andri 

Type fondswerving: Fietssponsortocht 

Waar:    Oekraïne, Europa 

Geworven fondsen: € 3.389 

Bestede gelden: €    370 

Resterend saldo: € 3.019 

Start project:   Mei 2013 

Status project: Uitvoerende fase 

 

Andri (33) is een goede bekende van Frank, uit de tijd in Oekraïne. Frank zocht Andri 

geregeld op in het ouderenhuis waar hij ligt. Een duik in ondiep water kostte Andri zijn 

toekomst. Sindsdien zijn Andri’s benen verlamd en kan hij zijn vingers niet meer 

bewegen.  In Oekraïne is de gezondheidszorg van slechte kwaliteit. Buiten het gebrek 

aan mogelijkheden om zijn fysieke toestand te verbeteren, ligt Andri nu al vijf jaar 

tussen hoogbejaarde mensen, eenzaam en zonder positieve vooruitzichten.  Met 

sponsorgeld, opgebracht door de FietsSponsorTocht, hopen we Andri uitzicht op een 

zelfstandig(er) bestaan te geven. Het bleek niet haalbaar om Andri naar Nederland te 

laten komen, daarom wordt er nu zoveel mogelijk in Oekraïne zelf gedaan. Voor Andri is  

een laptop gekocht en afgelopen zomer een speciaal matras aangeschaft om de 

doorligwonden enigszins te beperken. 

 

Onderwijs voor kinderen in Mongolië 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Mongolië, Azië 

Geworven fondsen: € 1.215 

Bestede gelden: € 1.215 

Resterend saldo: €        0 

Start project:   Juli 2013 

Status project: Afgerond 

 

Ons eerste 30Days-Project (maand juli) was zeer succesvol. We hebben uiteindelijk 

1.215 euro opgehaald, waardoor 14 kinderen naar school kunnen gaan. Voor zo’n € 85,- 
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per kind konden alle benodigde spullen, zoals een schooluniform, lesmateriaal en boeken 

aangeschaft worden waardoor deze kinderen in staat zijn gesteld minimaal een jaar 

onderwijs te volgen.  Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Eyes & Hands die ons in 

september het volgende bericht stuurde: 

Goed nieuws uit Mongolië! Dankzij jullie inzet was het afgelopen maand voor 14 kinderen 

alsnog mogelijk om naar school te gaan. We hebben schoolspullen voor ze gekocht, 

schooluniform en sportkleding. Een van de kinderen had als enige kleding een oud 

versleten setje met gaten erin. Zij gaat nu met plezier naar school. Een ander meisje was 

zo blij gespannen, dat ze de nacht voor ze naar school mocht niet kon slapen en steeds 

opnieuw haar schooluniform en schoolspulletjes ging bekijken. Jullie hebben dus 14 

kinderen (en hun ouders) enorm blij gemaakt en de kans gegeven om te starten met het 

bouwen aan een toekomst. 

 

Waterplezier voor gehandicapte jongeren  

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Ghana, Afrika 

Geworven fondsen: € 787 

Bestede gelden: € 787 

Resterend saldo: €     0 

Start project:   Augustus 2013 

Status project: Afgerond 

 

Maar 10 dagen waren nodig om de financiën rond te krijgen om 70 gehandicapte 

kinderen in het project van ‘Hand in Hand’ in Ghana een dagje uit te gunnen middels een 

bezoek aan de waterval in de buurt. De kinderen leven in de leefgemeenschap ‘Hand in 

Hand’. Dit is een unieke leefgemeenschap voor geestelijk gehandicapte en verlaten 

kinderen en jongvolwassenen, afkomstig uit geheel Ghana. In december 2013 beleefden 

de jongeren een fantastische dag. De kinderen hadden er dagenlang naar uitgekeken, 

elke dag kwam het één dagje dichterbij. Zowel de trip heen als terug als het verblijf bij 

en rond de watervallen was geweldig, één groot feest! Het is een geweldig mooie dag is 

geworden! 

 

Noodhulp voor Syrische gezinnen 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Syrië, Midden-Oosten 

Geworven fondsen: € 1.198 

Bestede gelden: € 1.198 

Resterend saldo: €        0 

Start project:   September 2013 

Status project: Afgerond 

 

Hands & Feet kwam in september in actie voor Syrië. Met de prachtige opbrengst van het 

30days-Project september konden zestien gevluchte gezinnen worden geholpen met 

http://www.eyesandhands.nl/
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voedselpakketten, medische hulp en praktische ondersteuning. Deze hulpverlening werd 

(en wordt nog steeds) gecoördineerd door Open Doors. Open Doors steunt christenen die 

om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Hier komt ook praktische hulp bij kijken, 

zoals noodhulp. Via het bestaande netwerk van Open Doors zijn noodhulppakketten 

verspreid in twaalf verschillende steden en gebieden in Syrië. Ook krijgen vluchtelingen 

hulp bij het zoeken naar onderdak. 

 

Gezonde maaltijden voor Oekraïense kinderen 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Oekraïne, Europa 

Geworven fondsen: € 900 

Bestede gelden: € 900 

Resterend saldo: €     0 

Start project:   Oktober 2013 

Status project: Uitvoerende fase, tot einde  

schooljaar 2013-2014 

 

Heel blij waren we toen de opbrengst voor het 30days-Project van oktober op de valreep 

gehaald werd! Met de 900 euro die we ophaalden werd het laatste stukje van de 

begroting gedicht van het Arendsnest in Beregowo (Oekraïne). Het Arendsnest werd 

hierdoor in staat gesteld om ook dit schooljaar dagelijks naschools kinderen op te 

vangen, bijles en huiswerkbegeleiding te geven en hen te voorzien van een goede 

voedzame maaltijd! Het dagelijks kunnen serveren van een voedzame maaltijden was 

het specifieke doel van dit maandproject. Het is onmisbaar om geconcentreerd bezig te 

zijn met huiswerk en bijles, wanneer de kinderen geen rommelende maag hebben. Het is 

ongelofelijk mooi om te zien dat de medewerkers en kinderen inmiddels een verbouwde 

garage hebben betrokken en daar hun eigen plekje hebben. Voor de continuïteit is dit 

van groot belang! Laten we hopen en bidden dat kansarme kinderen hier komende jaren 

structurele hulp en steun kunnen krijgen en zo mogen werken aan een beter toekomst 

perspectief! 

Groentetuin in Durban, Zuid-Afrika 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Zuid-Afrika, Afrika 

Geworven fondsen: € 460 

Bestede gelden: € 600 

Resterend saldo: €     0 

Start project:   November 2013 

Status project: Uitvoerende fase 

 

In november ontvingen we € 460 voor de realisatie van een grote groentetuin in Durban, 

Zuid-Afrika. Om de groentetuin volledig te kunnen ontwikkelen was echter zo’n € 600 

nodig. Gelukkig hebben we bij de oprichting van Hands & Feet van diverse sponsors een 

eenmalige gift ontvangen die we specifiek gereserveerd hebben om tekorten in de 
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30Days-projecten te kunnen aanvullen. In december konden we King’s Kids dus 

verblijden met het mooie bedrag van € 600,-. Met dit geld zullen begin 2014 de 

materialen voor het ontwikkelen van de groentetuin worden aangeschaft. Daarna kan de 

aanleg van de tuin beginnen. Met een beetje geluk kan er binnen een paar maanden 

geoogst worden. 

Omzien naar straatkinderen in Rusland 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Rusland, Europa 

Geworven fondsen: € 2.903 

Bestede gelden: € 2.903 

Resterend saldo: €        0 

Start project:   December 2013 

Status project: Uitvoerende fase 

 

In december haalden we maar liefst 2.903,- euro op voor het straatkinderproject van 

Mission Possible. Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich 

inzet voor kinderen uit probleemgezinnen en straatjeugd. Het werk van Mission Possible 

speelt zich vooral af in Rusland, waar zij omzien naar de zwaksten in de samenleving. 

 Eén van de activiteiten zijn de straatpatrouilles. De straatpatrouilles vinden plaats in de 

steden Oefa en Jekaterinaburg. Middels de patrouilles worden de eerste contacten gelegd 

met straatjeugd en wordt een vertrouwensband opgebouwd. Kinderen zijn vaak 

beschadigd en wonen in kelders, tunnels en putten. Op plaatsen dichtbij waar deze 

kinderen ‘wonen’ worden soep, thee, brood en dekens uitgedeeld. Met temperaturen van 

vaak -20C° is dat keihard nodig. Indien nodig wordt er eerste medische hulp en kleding 

verstrekt en wordt assistentie verleend in het regelen van identiteitspapieren. De 

straatpatrouille bezoekt ook probleemgezinnen thuis. Op deze manier wordt voorkomen 

dat kinderen op straat terecht komen. Wekelijks wordt op donderdag een dagprogramma 

georganiseerd. Naast spel is er ook voorlichting over alcohol- en drugsmisbruik, abortus 

en relaties. 
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 DEEL 4 – FINANCIEN 

JAARREKENING 2013 

Omdat Stichting Hands & Feet in 2013 is opgericht, zijn er geen vergelijkbare cijfers 

(2012) van toepassing 

Balans per 31-12-2013 (na resultaatsbestemming) 

 
 

Staat van baten en lasten 2013 

 
 

 

Grondslagen voor de jaarrekening 
 

Richtlijnen 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende 

Instellingen, zoals gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In de 

jaarrekening is ook de richtlijn ‘Financieel beheer goede doelen’ gevolgd, van VFI 

brancheorganisatie van goede doelen. Deze aanvullende richtlijn geeft onder andere aan 

hoe goede doelen om moeten gaan met reserves en fondsen, en het verantwoord beheer 

daarvan. De richtlijnen en deze jaarrekening hebben tot doel belanghebbenden een meer 

transparant inzicht te geven in: 

Activa Passiva

Vorderingen 39€                  Continuïteitsreserve 279€                

Liquide Middelen 10.759€         Bestemmingsfonds Fietssponsortocht-projecten 4.205€            

Bestemmingsfonds 30Days-projecten 3.881€            

Bestemmingsfonds overige projecten 410€                

Nog te betalen bedragen 2.024€            

======== ========

10.798€         10.798€          

Staat van baten en lasten Werkelijk 2013 Begroot 2013 Afwijking Afwijking %

Som der baten 21.245€                13.605€           7.640€          56%

Besteed aan doelstelling -11.235€               -9.000€           -2.235€        25%

10.009€                4.605€             5.404€          117%

Kosten werving baten -518€                     -550€               32€                -6%

Kosten beheer & administratie -718€                     -700€               -18€              3%

Resultaat voor resultaatbestemming 8.774€                   3.355€             5.419€          162%

Resultaatbestemming; toevoeging aan: Werkelijk 2013

Continuïteitseserve 279€                      

Bestemmingsfonds Fietssponsortocht-projecten 4.205€                   

Bestemmingsfonds 30Days-projecten 3.881€                   

Bestemmingsfonds overige projecten 410€                      

8.774€                   
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- de besteding van de middelen. 

- de fondsenwerving en de daarmee samenhangende kosten. 

- de kosten van beheer en administratie. 

- de financiële positie van Stichting Hands & Feet. 

 

Stelselwijzigingen 

Stichting Hands & Feet is in 2013 opgericht. Er hebben zich gedurende het verslagjaar 

hebben derhalve geen stelselwijzigingen voorgedaan. 
 

Toelichting grondslagen 

Activa en verplichtingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen 

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 

vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de vermogensopstelling 

en de staat van baten en lasten zijn verwijzingen opgenomen die naar de respectievelijke 

toelichtingen verwijzen. 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde), 

onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. Het totaal van de vorderingen en de overlopende activa heeft een 

resterende looptijd korter dan een jaar. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en zijn gewaardeerd tegen nominale 

waarde en staan ter vrije beschikking van de stichting. 

 

Continuïteitsreserve 

Deze reserve staat ter vrije beschikking van de stichting en dient ter dekking van risico’s 

op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar 

verplichtingen kan voldoen. De toevoegingen aan en de onttrekkingen uit de reserve 

dienen te geschieden vanuit de resultaatbestemming.  

 

Bestemmingsfondsen  

Bestemmingsfondsen ontstaan door middelen waaraan derden een specifieke 

doel/bestemming hebben gegeven (geoormerkte gelden). De toevoegingen aan en de 

onttrekkingen uit de bestemmingsfondsen dienen te geschieden vanuit de 

resultaatbestemming. 

 

Voorzieningen 

De voorzieningen zijn op individuele basis en (voor zover van toepassing) in 

overeenstemming met de statuten van de stichting bepaald. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (nominale 

waarde) en hebben een looptijd korter dan één jaar. 
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Resultaatbepaling 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Donaties en 

giften worden verantwoord op het moment dat deze ontvangen zijn. Mogelijke verliezen 

die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Salaris en vergoedingen 

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. Ook gemaakte onkosten worden 

niet vergoed. 

 

Toelichting kostentoerekening 

Er is geen toelichting van de kostentoerekening opgesteld daar 100% van de giften wordt 

aangewend voor de doelstelling. 

 

 

Toelichting op de balans 

 

De te ontvangen rente betreft de in januari 2014 ontvangen rente over het banktegoed 

in 2013. De te ontvangen iDeal donaties betreffen een gift via iDeal eind december 2013. 

Deze gift is begin 2014 op onze bankrekening bijgeschreven. 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

 

Conform de Richtlijn Financieel Beheer van VFI brancheorganisatie van goede doelen, 

bedraagt de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de 

werkorganisatie (de som van de kosten werving baten en de kosten beheer & 

administratie). Voor 2013 zou dit voor Stichting Hands & Feet uitkomen op (1,5 x € 

1.236 = ) ca. € 1.850. Steeds wanneer de continuïteitsreserve een stand lager dan € 0 

bereikt, wordt door de bestuursleden € 500 gedoneerd met als oormerk "Giften bestemd 

voor algemene kosten". 

A) Vorderingen 31-12-2013

Te ontvangen rente Triodos Bank 14€                      

Te ontvangen iDeal donaties Targetpay 25€                      

Totaal vorderingen 39€                      

B) Liquide Middelen 31-12-2013

Betaalrekening 259€                    

Spaarrekenng 10.500€              

Totaal liquide middelen 10.759€              

C) Continuïteitsreserve Verloop 2013

Stand per 5 april 2013 (datum oprichting) -€                         

Toevoeging 279€                    

Onttrekking -€                         

Stand per 31 december 2013 279€                    
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Fietssponsortochtprojecten  

De toevoeging aan het bestemmingsfonds "Fietssponsortocht-projecten" betreft het 

verschil tussen de inkomsten en de uitgaven met betrekking tot de twee projecten 

"Medische hulp Andrej" (€ 3.019) en "Student Jimmy" (€ 1.186). Aanwending van deze 

bedragen zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. 

30Days-projecten 

In 2013 is € 4.421 aan baten uit eigen fondsenwerving ontvangen die niet voor een 

specifiek 30Days-project, maar ter dekking van tekorten in alle 30Days-projecten  

bedoeld waren. Deze tekorten bleven in 2013 grotendeels uit waardoor slechts € 540 van 

dit bedrag is aangewend. Het restant (€ 3.881) is toegevoegd aan het 

"Bestemmingsfonds 30-Days projecten". 

Overige projecten  

De toevoeging (€ 410) bestaat uit de volledige "Baten uit acties van derden" (zie de 

"Toelichting op de Staat van Baten & Lasten"). Aanwending van dit bedrag zal naar 

verwachting in 2014 en 2015 plaatsvinden. 

 

Toelichting op de Staat van baten en lasten 

 

De baten uit eigen fondsenwerving waren fors hoger (€ 7.721 / 67%) dan begroot. Bij de 

oprichting van de stichting in april 2013 hadden we nooit durven hopen dat de start zo 

voortvarend zou zijn. Eind april werd de oprichting van stichting gevierd met een 

fietssponsortocht die direct het prachtige bedrag van € 7.436 opbracht. Dit was bijna 

50% meer dan het begrote bedrag van € 5.000. Deze trend werd voortgezet toen we in 

juni middels een nieuwsbrief verdere bekendheid gaven aan de stichting. De respons was 

groot waardoor we in 2013 maar liefst € 4.421 aan "ongeoormerkte" donaties voor de 

D) Bestemmingsfondsen Stand per 

05-04-2013 

Toevoeging Ontrrek- 

king

Stand per 

31-12-2013 

Fietspsonsortocht-projecten -€                   4.205€          -€                   4.205€          

30Days-projecten -€                   3.881€          -€                   3.881€          

Overige projecten -€                   410€             -€                   410€             

Stand per 31 december 2013 -€                   8.495€          -€                   8.495€          

A) Baten uit eigen fondsenwerving Werkelijk 2013 Begroot 2013 Afwijking Afwijking %

Geoormerkte donaties

Fietssponsortocht - Medische hulp Andrej (Oekraïne) 3.389€                   2.000€             1.389€             69%

Fietssponsortocht - Student Jimmy (Oeganda) 2.024€                   1.500€             524€                 35%

Fietssponsortocht - Romakinderen (Oekraïne) 2.024€                   1.500€             524€                 35%

30Days-project juli - Schoolspullen (Mongolië) 1.216€                   850€                 366€                 43%

30Days-project augustus - Waterplezier (Ghana) 787€                      750€                 37€                   5%

30Days-project september - Noodhulppakketten (Syrië) 1.198€                   750€                 448€                 60%

30Days-project oktober - Dagopvang (Oekraïne) 900€                      900€                 -€                 0%

30Days-project november - Groentetuin (Zuid-Afrika) 460€                      600€                 -140€               -23%

30Days-project december - Straatpatrouilles (Rusland) 2.903€                   750€                 2.153€             287%

30Days-projecten algemeen 4.421€                   2.000€             2.421€             121%

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 19.321€                11.600€           7.721€             67%
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30Days-projecten ontvingen (ongeoormerkt betekent in deze context dat de giften niet 

voor één specifiek 30Days-project bestemd waren, maar ter dekking van eventuele 

tekorten in 30Days-projecten in het algemeen). Ook de lancering van het eerste 30Days-

project in juli was een groot succes. Waar € 850 was begroot, werd € 1.216 opgehaald. 

Deze trend werd bij de volgende 30Days-projecten voortgezet. Alleen de financiële 

doelstelling (€ 600) van het november-project werd niet gerealiseerd. Mogelijk is dit te 

wijten aan het feit dat in deze periode een grote landelijke actie werd gehouden voor de 

noodhulp in de Filipijnen (SHO, giro 555) waardoor mensen hun giften op een andere 

manier hebben besteed. Desalniettemin kon het november-project doorgang vinden 

doordat we, zoals eerder aangegeven, maar liefst € 4.421 aan algemene donaties 

mochten ontvangen. Het tekort in het november-project (€ 140) is hiermee gedekt. 

 

In 2013 ontvingen we € 410 uit acties van derden. Feitelijk betreffen dit inkomsten uit 

fondswervende activiteiten die door de bestuursleden zijn uitgevoerd in de periode 2009-

2012 onder de vlag van Stichting Oekroe. In die periode zijn de bestuursleden als 

vrijwilliger actief geweest voor Stichting Oekroe. Onder deze vlag zijn door de 

bestuursleden diverse werkzaamheden uitgevoerd waarvoor destijds fondsen zijn 

geworven. Een (ongeoormerkt) deel van deze geworven inkomsten, waren nog niet 

besteed bij de afronding van de diverse projecten in 2012. Omdat deze inkomsten 

specifiek waren geworven voor de activiteiten/projecten die uitgevoerd werden door de 

bestuursleden, is in samenspraak met het bestuur van Stichting Oekroe besloten dat de 

resterende gelden het best kunnen worden aangewend voor projecten die worden 

ondersteund vanuit de Stichting Hands & Feet.  Het geld zal in 2014 (en mogelijk 2015) 

worden besteed aan een project in Oekraïne. 

De giften bestemd voor algemene kosten, betreffen giften van de bestuursleden. Deze 

giften zijn bedoeld om de overheadkosten, zoals de kosten voor oprichting, marketing en 

bankkosten te dekken. Hiermee realiseren we dat alle inkomsten van derden in de eerste 

twee jaar voor 100% worden aangewend voor het uiteindelijke doel. Een uitzondering 

hierop zijn de kosten van iDeal. Van iedere transactie via iDeal houdt Targetpay €0,70 

achter waardoor het bedrag dat uiteindelijk op onze bankrekening wordt bijgeschreven € 

0,70 lager is dan de feitelijke gift. Donateurs proberen we dan ook zoveel mogelijk te 

ontmoedigen om hun gift via iDeal over te maken. Een machtiging of rechtstreeks zelf 

overmaken is aanzienlijk goedkoper. In 2013 hebben we 24 donaties via iDeal 

ontvangen. 

B) Overige baten Werkelijk 2013 Begroot 2013 Afwijking Afwijking %

Baten uit acties van derden 410€                      500€                 -90€                 -18%

Giften bestemd voor algemene kosten 1.500€                   1.500€             -€                 0%

Rentebaten 14€                         5€                     9€                     188%

Totaal overige baten 1.924€                   2.005€             -81€                 -4%

TOTAAL BATEN 21.245€                13.605€           7.640€             56%
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Doordat de geoormerkte donaties fors hoger waren dan begroot, waren we in staat om 

meer mensen van hulp te voorzien. De aard van de projecten leent zich er veelal 

uitstekend voor om hogere inkomsten uit fondsenwerving direct om te zetten in concrete 

hulp. Zo zijn de meeste projecten opgedeeld in deeleenheden waarbij bijvoorbeeld voor 3 

euro een extra kind voorzien kan worden van hulp. Zodoende zijn de uitgaven met 

betrekking tot de individuele 30Days-projecten nagenoeg gelijk aan de inkomsten 

geworven voor deze projecten. 

Dit geldt deels ook voor de baten en lasten met betrekking tot de fietssponsortocht-

projecten. Het geld geworven voor schoolspullen voor de Romakinderen in Oekraïne is in 

2013 volledig aangewend voor de doelstelling. Voor het project Student Jimmy geldt dat 

een deel is aangewend in 2013; het restant zal worden aangewend in 2014. De kosten 

voor het project Medische hulp Andrej zijn ten opzichte van de inkomsten relatief laag 

doordat de onderzoeken pas (naar verwachting) in 2014 plaats zullen vinden. 

De "Aanvulling tekorten in 30Days-projecten" betreft de dekking van het tekort met 

betrekking tot het 30Days-project van november. Voor de groentetuin in Durban, Zuid-

Afrika, werd € 140 minder opgehaald dan nodig was. Dit tekort is gedekt met geworven 

inkomsten zonder oormerk. 

De "Overige projecten" betreffen een eenmalige gift aan Stichting Hand in Hand (Ghana, 

zie ook 30Days-project augustus) voor de aanschaf van pyjama’s voor de 300 kinderen 

die door deze stichting worden opgevangen. Bij het indienen van hun aanvraag voor het 

waterproject (zie deel 4 "Projecten"), hadden zij ook kenbaar gemaakt graag nieuwe 

pyjama’s te willen aanschaffen voor de kinderen. De hoge baten uit eigen 

fondsenwerving in 2013 maakten het voor ons mogelijk om deze wens in vervulling te 

laten gaan. 

 

C) Kosten projecten Werkelijk 2013 Begroot 2013 Afwijking Afwijking %

Fietssponsortocht - Medische hulp Andrej (Oekraïne) 370€                      1.000€             -630€               -63%

Fietssponsortocht - Student Jimmy (Oeganda) 838€                      900€                 -63€                 -7%

Fietssponsortocht - Romakinderen (Oekraïne) 2.024€                   1.500€             524€                 35%

30Days-project juli - Schoolspullen (Mongolië) 1.216€                   850€                 366€                 43%

30Days-project augustus - Waterplezier (Ghana) 787€                      750€                 37€                   5%

30Days-project september - Noodhulppakketten (Syrië) 1.198€                   750€                 448€                 60%

30Days-project oktober - Dagopvang (Oekraïne) 900€                      900€                 -€                 0%

30Days-project november - Groentetuin (Zuid-Afrika) 460€                      600€                 -140€               -23%

30Days-project december - Straatpatrouilles (Rusland) 2.903€                   750€                 2.153€             287%

Aanvulling tekorten in 30Days-projecten 140€                      500€                 -360€               -72%

Overige projecten 400€                      500€                 -100€               -20%

Totaal kosten projecten 11.235€                9.000€             2.235€             25%

D) Kosten werving baten Werkelijk 2013 Begroot 2013 Afwijking Afwijking %

Kosten Nieuwsbrief, website & overige PR 518€                      550€                 -32€                 -6%

Totaal kosten werving baten 518€                      550€                 -32€                 -6%

E) Kosten beheer & administratie Werkelijk 2013 Begroot 2013 Afwijking Afwijking %

Kosten oprichting Stichting (Notaris en KvK) 624€                      600€                 24€                   4%

Bankkosten 93€                         100€                 -7€                    -7%

Totaal kosten beheer & administratie 718€                      700€                 18€                   3%
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De overheadkosten (kosten werving baten kosten beheer & administratie) worden gedekt 

door giften van de bestuursleden. Hiermee realiseren we dat alle inkomsten van derden 

voor 100% worden aangewend voor het uiteindelijke doel. 

Begroting en kengetallen 

 

 

Ondanks een forse eenmalige last (als gevolg van de oprichting van de stichting) hebben 

we in 2013 een bestedingsratio van ruim 90% weten te realiseren. In 2014 zullen er naar 

verwachting geen eenmalige lasten gerealiseerd worden waardoor het percentage verder 

zal stijgen naar ca 99%. Voor de komende jaren hanteren we een streefpercentage van 

95%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de kosten voor werving baten en beheer & 

administratie (zowel in 2013 als 2104) volledig gedekt worden door de bestuursleden 

waardoor het feitelijke percentage 100% is. 

 

Ondanks een forse eenmalige last (notariskosten in verband met de oprichting van de 

stichting) hebben we in 2013 een bestedingsratio van ruim 90% weten te realiseren. In 

2014 zullen er naar verwachting geen eenmalige lasten gerealiseerd worden waardoor 

het percentage verder zal stijgen naar ca 97%. Voor de komende jaren hanteren we een 

streefpercentage van 95%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de kosten voor 

Begroting Begroot 2014 Werkelijk 2013 Begroot 2013

Inkomsten 30Days-projecten 12.500€           11.884€              6.600€             

Inkomsten Fietssponsortocht 5.000€             7.436€                5.000€             

Baten uit acties van derden -€                  410€                    500€                 

Giften bestemd voor algemene kosten 500€                 1.500€                1.500€             

Rentebaten 15€                   14€                      5€                     

Totale inkomsten 18.015€           21.245€              13.605€           

Uitgaven 30Days-projecten 2014 12.500€           8.004€                5.600€             

Uitgaven Fietssponsortocht 2014 5.000€             3.231€                3.400€             

Uitgaven 30Days-projecten 2013 (ten laste van bestemmingsfonds) 4.000€             -€                    -€                 

Uitgaven overige projecten 2013 (ten laste van bestemmingsfonds) 5.000€             -€                    -€                 

Uitgaven kosten werving baten 200€                 518€                    550€                 

Uitgaven kosten beheer & administratie 150€                 718€                    700€                 

Totale uitgaven 26.850€           12.471€              10.250€           

Besteed aan doelstelling 26.500€           11.235€              9.000€             

Totaal kosten werving baten 200€                 518€                    550€                 

Totaal kosten beheer & administratie 150€                 718€                    700€                 

Besteed in % van de totale lasten aan Begroot 2014 Werkelijk 2013 Begroot 2013

Doelbesteding (bestedingsratio) 98,70% 90,09% 87,80%

Kosten werving baten 0,74% 4,15% 5,37%

Kosten beheer & administratie 0,56% 5,75% 6,83%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Besteed in  % van de totale baten aan Begroot 2014 Werkelijk 2013 Begroot 2013

Doelstelling (bestedingsratio) 147,10% 52,88% 66,15%

Onttrekking/dotatie aan bestemmingsfondsen -49,96% 39,99% 22,79%

Totaal voor doelstelling 97,14% 92,87% 88,94%

Kosten werving baten 1,11% 2,44% 4,04%

Kosten beheer & administratie 0,83% 3,38% 5,15%

Dotatie aan continuïteitsreserve 0,92% 1,31% 1,87%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%
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werving baten en beheer & administratie (zowel in 2013 als 2104) volledig gedekt 

worden door de bestuursleden waardoor het feitelijke percentage 100% is. 

 

In 2013 zijn Pr-materialen aangeschaft die we de komende jaren kunnen gebruiken bij 

activiteiten. Doordat dit eenmalige kosten betroffen, zal het percentage de komende 

jaren dalen. Voor de komende jaren hanteren we een streefpercentage van maximaal 

3%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de kosten voor werving baten en beheer & 

administratie (zowel in 2013 als 2104) volledig gedekt worden door de bestuursleden 

waardoor het feitelijke percentage 0% is. 

 

BEHEER FINANCIEN 

Het voeren van de administratie en de controle hierop 

De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Ieder kwartaal voert de 

voorzitter een (kas)controle uit op de administratie waarbij de bankstand wordt 

aangesloten op de administratie en de uitgaande geldtransacties worden gecontroleerd 

op rechtmatigheid. Voorts beschikt de voorzitter over een app die hem de mogelijkheid 

verschaft om op ieder moment inzicht te verkrijgen in de banktransacties. Op deze 

manier wordt, naast de hierboven genoemde kascontrole, op informele wijze toezicht 

gehouden op de activiteiten van de penningmeester. 

Richtlijnen giften-verdeling en reserves 

Donateurs worden zoveel mogelijk aangemoedigd om aan te geven voor welk project hun 

gift bestemd is. Indien de donateur dit niet aangeeft, wordt de gift toegekend aan het 

30days-Project van die maand. Uitzonderingen hierop zijn: 

 eenmalige giften die zijn ontvangen middels de hardcopy-machtigingskaarten;  

 giften die zijn ontvangen in een periode waarin er geen 30Days-project is; 

 giften groter dan EUR 100,-. 

Deze bedragen worden aangemerkt als “Giften 30Days-projecten algemeen” en 

toegevoegd aan de “Bestemmingsfonds 30Days-projecten”. 

De overheadkosten worden gedragen door giften van de bestuursleden. Deze kosten en 

giften worden als kosten respectievelijk inkomsten in het betreffende boekjaar 

verantwoord. Aan het eind van ieder boekjaar wordt het verschil tussen de betreffende 

inkomsten en de overheadkosten toegevoegd aan de “Algemene Reserve”. De Algemene 

Reserve wordt niet gebruikt voor projectgelden. 

30days-Projecten 

Voor de 30days-Projecten geldt dat er niet meer geld uitgekeerd kan worden dan dat er 

specifiek voor een bepaald project is geworven. Desalniettemin kunnen bestuursleden, bij 

een meerderheid van stemmen, besluiten om het verschil tussen de werkelijke kosten 

van een project en de daarvoor geworven inkomsten aan te vullen dan wel af te romen 

Kosten eigen fonsdenwerving Begroot 2014 Werkelijk 2013 Begroot 2013

Kosten eigen fondsenwerving in % van baten eigen fondsenwerving 1,14% 2,68% 4,74%
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ten laste of gunste van één van de reserves (in eerste instantie de reserve 30days-

Projecten). 

ShareXperience 

Voor de ShareXperience Projecten geldt dat de kosten van een presentatieavond / 

workshop in beginsel worden gedragen door de uitnodigende partij. Desalniettemin 

kunnen bestuursleden, bij een meerderheid van stemmen, besluiten om de kosten voor 

een dergelijke activiteit te betalen vanuit de Algemene Reserve of de Overige Reserve 

(zonder oormerk). 

Machtigingen verstrekt door donateurs 

Machtigingen door donateurs kunnen op diverse wijze aan ons verstrekt worden. In die 

gevallen waarin een donateur ervoor kiest om een machtiging af te geven via e-mail dan 

wel via de website kan de donateur de machtiging niet van handtekening te voorzien. In 

principe is de machtiging daardoor onwettig. Echter, doordat vrijwel alle donateurs 

afkomstig zijn uit de vertrouwenskring van de bestuursleden, hebben de bestuursleden 

unaniem besloten om de desbetreffende donateurs niet nog eens lastig te vallen met een 

verzoek om een handtekening. Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat een donateur 

het wettelijk recht heeft om het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen terug te laten 

boeken indien hij of zij het niet eens is met het geïncasseerde bedrag.  

Uitgaven 

De kosten van overhead kunnen, zonder toestemming van de overige bestuursleden, 

betaald worden door de penningmeester, voor zover de kosten vallen binnen de in lid 7 

(Kosten / Begroting) genoemde categorieën (oprichting, marketing en financiën) en de 

daarbij vermelde begrote bedragen. Ditzelfde geldt voor overheadkosten met een 

maximum van EUR 50,- per maand die vallen buiten deze categorieën. Voor uitgaven 

inzake overheadkosten groter dan EUR 50,- per maand en die vallen buiten 

bovengenoemde  categorieën, dient goedkeuring te worden gevraagd aan de andere 

twee bestuursleden. 

Geldopnames 

Het streven is om alle betalingen middels internetbankieren te verrichten. Cashuitgaven 

(geldopnames door middel van pintransacties) worden tot een minimum beperkt en 

dienen ten allen tijde schriftelijk (e-mail is voldoende) te worden goedgekeurd door alle 

bestuursleden. 

Kosten / begroting Start-up 

De doelstelling is om de 30days-Projecten zelfvoorzienend te laten zijn. Dat wil zeggen 

dat de ingediende projecten alleen doorgang kunnen vinden als daar voldoende geld voor 

opgehaald word. Desalniettemin willen we door middel van structurele giften en 

incidentele acties voldoende buffer creëren om eventuele tekorten binnen de 30days-

Projecten te dichten.  

Voor de ShareXperience Projecten geldt dat de kosten van een presentatieavond / 

workshop in beginsel worden gedragen door de uitnodigende partij. 

De overheadkosten, zoals de kosten voor oprichting, marketing en bankkosten worden 

gedragen door giften van de bestuursleden. Hiermee realiseren we dat alle inkomsten 
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van derden in de eerste twee jaar voor 100% worden aangewend voor het uiteindelijke 

doel. Een uitzondering hierop zijn de kosten van iDeal. Van iedere transactie via iDeal 

houdt Targetpay maar liefst EUR 0,70 achter. Donateurs proberen we dan ook zoveel 

mogelijk te ontmoedigen om hun gift via iDeal over te maken. Een machtiging of 

rechtstreeks zelf overmaken is aanzienlijk goedkoper. 

De begroting voor de overheadkosten in de eerste twee jaar (Start-up) is als volgt: 

Kosten Oprichting (notariskosten en inschrijving KvK)            = 600,- 

Website hosting + onderhoud    50,00 per jaar  =  100,- 

Spandoeken, collectebussen en stickers 200,00 eenmalig  = 200,- 

Hardcopy nieuwsbrief (3x)   150,00 per keer  = 450,- 

Bankkosten     12,50 per maand  = 300,-  

      Totaal    =   1.650,- 

 

BEZOLDIGING 

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Ook ontvangen zij geen onkostenvergoeding. 

Dit geldt ook voor eventuele vrijwilligers. Stichting Hands & Feet heeft geen 

personeelsleden. 
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DEEL 5 - OVERIGE GEGEVENS 

ANBI 

Stichting Hands & Feet is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde 

Instelling. Hierdoor kunnen de donateurs hun giften opnemen in hun IB-aangifte. Om een 

dergelijke status te verkrijgen moet een instelling voldoen aan diverse eisen en dienen 

met ingang van 01-01-2014 op de internetsite de volgende gegevens opgenomen te 

worden (tussen haakjes is opgenomen waar de informatie op onze website gevonden kan 

worden): 

 De naam (Contact) 

 RSIN of fiscaalnummer (Contact) 

 Contactgegevens (Contact) 

 Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden (Contact) 

 Het beleidsplan (Wie zijn wij) 

 Beloningsbeleid (Zie beleidsplan, art. 10) 

 De doelstelling (Zie beleidsplan) 

 Een verslag van de uitgevoerde activiteiten (Wat doen we?) 

 Een financiële verantwoording (Wat doen we?) 

 

ADRES, BESTUUR, FISCAAL NUMMER  

Hands & Feet is een stichting en is ingeschreven te Leiden onder nummer 57659435 als 

de Stichting Hands & Feet, adres Overrijn 25, 2223 EP te Katwijk.  

Het bestuur bestaat uit de volgende drie leden met daarbij vermeld hun functie: 

 Voorzitter  : Frank van Delft 

 Penningmeester : Mark Heemskerk 

 Secretaris  : Joost Mens 

 

Het fiscaal nummer van de stichting is 852679026. 

 


