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Een brug slaan tussen arm en rijk! 
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VOORWOORD 

 

Hands & Feet wil vanuit een christelijke overtuiging iets doen voor mensen in armoede, 

en anderen aanmoedigen dit ook te doen.  

We danken u voor uw steun in 2014. Samen met u hebben we het afgelopen jaar vijftien 

bijzondere projecten kunnen ondersteunen in o.a. Oekraïne, Haïti, Brazilië, Oeganda, 

Irak en Liberia. In totaal werden er elf 30Days-campagnes gehouden die alle voldoende 

financiën opbrachten om de gestelde doelen te behalen of zelfs te overtreffen.  

Tijdens het WK voetbal in juli deden een kleine 20 fietsers mee met de jaarlijkse 

Fietssponsortocht, die dit keer voor straatkinderen in Brazilië werd gereden. Het gestelde 

doel van € 5.000,- werd ruimschoots overtroffen: er is ruim € 17.000,-  opgebracht voor 

de kinderen in de favela’s van Rio de Janeiro.  

Tevens konden we in 2014 drie extra projecten opzetten/ondersteunen doordat we, net 

als in 2013, weer veel donaties mochten ontvangen zonder specifiek oormerk. Het jaar 

werd in december afgesloten met een ShareXperience ochtend op het Zandvlietcollege in 

Den Haag. 

Meer over de 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 Hands & Feet omgaat met 

uw donaties. Mochten er onverhoopt onduidelijkheden zijn neem dan gerust contact met 

ons op. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Zeer veel dank voor uw gebed, 

aandacht en financiële steun in het afgelopen jaar.  

Ook in 2015 zetten we ons werk voort, waarin we iedere maand een concreet, 

kleinschalig project uitlichten. Met uw gift kunt u werkelijk een verschil maken, we hopen 

daarom ook in 2015 weer op uw steun!  

 

Katwijk, 3 januari 2015, 

 

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 te 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 Korinthiërs 

(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 (circa € 750 tot € 1.250) waarvoor Stichting 

Hands & Feet gedurende een maand aandacht vraagt via een mailing, social media en 

publicatie op de website, met als doel 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 wil Stichting Hands & Feet 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 achttien 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 realtime inzichtelijk is; 

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

3. Anderen motiveren projecten aan te dragen, minimaal vier 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. 
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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, en 

dergelijke, maar wel giften, donaties, collectes 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. 

Deze bedragen worden aangemerkt als giften “Projecten algemeen” en toegevoegd aan 

het “Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0”. 

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

“zelfvoorzienend” te laten zijn. In de regel lukt dit doordat de inkomsten vaak 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 projecten HNF 2.0” die onder 

andere gevormd is voor het dichten van deze tekorten. De vorming van dit 

bestemmingsfonds is mogelijk doordat Hands & Feet diverse giften ontvangt waarbij 

specifiek wordt aangegeven dat de gift bedoeld is om tekorten in projecten te dichten. 

Ook giften die voldoen aan één van de bovengenoemde drie criteria (uitzonderingen) 

worden aan dit bestemmingsfonds toegevoegd. In termen van euro’s is de financiële 

ambitie van Stichting Hands & Feet om middels de reguliere fondsenwerving jaarlijks € 

12.500 te werven teneinde tien tot twaalf 30Days-projecten van circa € 750 tot € 1.250 

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 2014 werd deze tocht, goed voor ruim € 

17.000, gehouden om straatkinderproject in Brazilië te ondersteunen. In Deel 3 van dit 

jaarverslag wordt nader in gegaan op deze projecten. 

In het kader van ShareXperience worden workshops georganiseerd. Doordat hieraan 

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 voornaamste doelgroep betreft de groep mensen die de bestuursleden ten tijden van 

hun ontwikkelings-/zendingswerk in de periode 2009-2012 (zie pagina 4, Profiel van de 

stichting) ondersteunden. Deze doelgroep bestaat uit familie, vrienden, kennissen en 

andere belangstellenden die de bestuursleden gedurende hun werkzaamheden in 
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Oekraïne en Oeganda financieel en moreel hebben ondersteund. Deze doelgroep wordt 

middels maandelijkse mailings en middels een jaarlijkse hardcopy nieuwsbrief op de 

hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de projecten. Geografisch centreert deze 

achterban zich in de bollenstreek (Zuid-Holland). Middels de mailings worden maandelijks 

circa 600 geadresseerden bereikt. 

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

(Facebook en Twitter) een bredere doelgroep te bereiken. Meer specifiek willen juist hen 

bereiken die een warm hart hebben voor ontwikkelingswerk en hen die vanuit 

(christelijke) barmhartigheid willen omzien naar hun naasten dichtbij en ver weg. Tevens 

willen we mensen die dit omzien minder of niet hebben juist motiveren dit wel te doen. 

  



 
 

8 
 

DEEL 3 - PROJECTEN 2014 

 

Hieronder is een samenvatting opgenomen van de door ons in 2014 uitgevoerde 

projecten (inclusief de projecten die reeds vóór 2014 zijn gestart en in 2014 doorliepen). 

De volledige details van ieder project zijn terug te vinden op onze website. 

 

Student Jimmy (project uit 2013) 

Type fondswerving:  Fietssponsortocht 

Waar:     Oeganda, Afrika 

Geworven fondsen:  € 2.024  

Bestede gelden ‘13:  €    838 

Bestede gelden ‘14:   €    557  

Resterend saldo:  €    629 

Start project:    Mei 2013 

Status project:  Afgerond 

 

In ons vorige jaarverslag (2013) heeft u kunnen lezen over de goede resultaten die 

Jimmy behaalde op de universiteit van Entebbe en dat hij onder andere daarmee een 

mooie stage afdwong. Begin 2014 rondde Jimmy deze stage af en daarna heeft hij zijn 

scriptie geschreven. Eind oktober studeerde Jimmy af waarna hij al snel een baan vond. 

Dit laatste is zeer uniek in een land waar de jeugdwerkloosheid gigantisch hoog is. We 

zijn dan ook reuze trots op Jimmy! Jimmy heeft overigens zelf niet de volledige € 2.024 

gebruikt. Het resterende saldo ad € 629 is in december geschonken aan WTA (Oeganda) 

ten behoeve van het project “Traumaverwerking Oeganda” (zie pagina 9). Hiermee 

kunnen de lessen die we voor 2014 hadden gefinancierd, ook in 2015 doorgezet worden. 

Het bestuur heeft besloten dit resterende deel te doneren aan WTA omdat dit project qua 

aard (educatie) en locatie (Oeganda) het best aansluit op het doel waarvoor de middelen 

in 2013 geworven zijn.  

Revalidatie Andri (project uit 2013) 

Type fondswerving:  Fietssponsortocht 2013 

Waar:     Oekraïne, Europa 

Geworven fondsen:  € 3.489 

Bestede gelden ‘13:  €    370 

Bestede gelden ’14:   € 1.000 

Resterend saldo:  € 2.119 

Start project:    Mei 2013 

Status project:  Uitvoerende fase 

 

Andri (34) 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 zijn 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 
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sponsorgeld, opgebracht door de Fietssponsortocht 2013 hopen we Andri uitzicht op een 

zelfstandig(er) bestaan te geven. De mogelijkheden zijn bekeken om voor revalidatie 

naar Nederland te komen, maar dit stuit op grote barrières. In 2014 is Andri in Kiev 

geopereerd aan zijn doorligwonden waardoor het leven voor hem iets dragelijker is 

geworden. Het resterende geld voor Andri (€ 2.119) zal in 2015 worden aangewend om 

zijn revalidatie structureel te verbeteren. 

 

Traumaverwerking Oeganda     

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Oeganda, Afrika 

Geworven fondsen: €     965 

Bestede gelden: €  1.594   

Resterend saldo: €         0 

Start project:   Januari 2014 

Status project: Uitvoerende fase 

 

Ons eerste 30Days-Project van 2014  was direct succesvol. Precies 2 weken waren er 

nodig om de financiële doelstelling (€ 900,-) van dit project te behalen. Met dit geld zijn 

materialen aangeschaft en docenten ingehuurd om gedurende een jaar lang lessen zoals 

drama, kunst, muziek en sport op de Wobulenzi Town Academy (WTA) mogelijk te 

maken. Veel kinderen die hier les krijgen zijn getraumatiseerd door verschrikkelijke 

gebeurtenissen in hun nog zo prille leven. Voor de verwerking van deze trauma’s zijn 

deze speciale lessen zeer belangrijk.  Eind 2014 is nog een extra donatie gedaan aan dit 

project, namelijk de resterende € 629 die overbleef nadat Jimmy afgestudeerd was (zie 

pagina 8). Met deze bijdrage worden nog een aantal materialen aangeschaft en kunnen 

de extra docenten ook in 2015 betaald worden. 

 

Hulp aan ouderen in Oekraïne 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Oekraïne, Europa 

Geworven fondsen: € 837 

Bestede gelden: € 837 

Resterend saldo: €     0 

Start project:   Februari 2014 

Status project: Afgerond 

 

In februari haalden we € 837 op voor de Stichting Ouderenzorg Beregowo. Met dit bedrag 

konden 42 voedselpakketen worden uitgedeeld onder een groep ouderen in Beregowo en 

omgeving. Zij zijn een zeer kwetsbare groep doordat er nauwelijks voorzieningen voor 

hen zijn. Hun toch al benarde situatie verslechterde snel toen de onrust in het oosten van 

Oekraïne begin 2014 ontaarde in een gewapend conflict. Ondanks dat Beregowo 

helemaal in het westen van Oekraïne ligt, ondervinden zij dagelijks de hinder van de 

gebeurtenissen in het oosten van het land. Voor deze ouderen betekende het 
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voedselpakket, maar vooral ook het feit dat mensen naar hen omzien, een geweldige 

steun in de rug. 

Gezinshulp in Roemenië 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Roemenië, Europa  

Geworven fondsen: €    775 

Bestede gelden: €    775 

Resterend saldo: €        0 

Start project:   Maart 2014 

Status project: Afgerond 

 

Hoewel Roemenië sinds 2005 deel uitmaakt van de EU, is er voor de armen nog weinig 

veranderd. Veel kinderen leven er nog op straat en staan bloot aan alcoholverslaving, 

verkrachting, drugs en andere gevaren. Veel gezinnen komen niet rond en vervallen in 

armoede, mede doordat de moeder er vaak alleen voor staat. De Nederlandse Karin 

werkt in Cluj-Napoca, in het noorden van Roemenië, te midden van deze arme 

groeperingen (veelal Roma). Met haar team zet Karin zich in voor deze kinderen en 

gezinnen, en laat op deze manier zien wat echte naastenliefde is. Een gezin 

ondersteunen kost “slechts” 85 eurocent per dag. Met de 30Days-opbrengst van maart 

konden een groot aantal gezinnen voor lange tijd (in totaal 911 “gezinsdagen”) 

ondersteund worden. 

 

Noodhulp Oekraïne 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Oekraïne, Europa 

Geworven fondsen: € 1.321 

Bestede gelden: € 1.321 

Resterend saldo: €        0 

Start project:   April 2014 

Status project: Afgerond 

 

Door de spanningen in Oekraïne ontstonden er grote problemen bij verschillende 

bevolkingsgroepen, met name de zigeunerbevolking, gehandicapten en de ouderen, toch 

al de armste groeperingen. Doordat kinderbijslagen en pensioenen niet meer werden 

uitbetaald waren diverse gezinnen met veel kinderen niet meer in staat om eten te 

kopen. Bij diverse gezinnen kwam het voor dat er twee of drie dagen geen eten voor 

handen was. De toekomst van dit land werd in rap tempo heel onzeker, waarmee de 

zorgen voor de kwetsbaarste groepen zoals ouderen, Roma’s, zieken en gehandicapten 

sterk toenam. Met onze noodhulpactie in april stelden we de Hongaarse dominee Sándor 

Kovacs in staat om voor een groot aantal getroffenen voedsel en medicijnen te kopen. 

Een sprankje hoop in een weerbarstige samenleving. 
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Ondersteuning Afrikaanse Zendelingen 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Togo, Afrika 

Geworven fondsen: € 895 

Bestede gelden: € 895 

Resterend saldo: €     0 

Start project:   Mei 2014 

Status project: Afgerond 

 
In het West-Afrikaanse land Togo, in de stad Noepe woont en werkt de Nederlandse Ellen 

Wilson-De Pagter. Ellen woont samen met haar man op de campus van Jeugd met een 

Opdracht. Op deze campus wonen ook zo’n 30 Afrikaanse zendelingen. Ze werken in de 

kliniek, keuken, landbouw-educatie, onderwijs, kinderwerk, management, etc. Op deze 

wijze zijn ze dienstbaar voor de ontwikkeling van de omgeving en het hele land. Jeugd 

met een Opdracht geeft geen salarissen. Elke zendeling moet dus zijn eigen kost en 

inwoning betalen. Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen achterban heeft die hen 

financieel en met gebed support. Voor Westerse zendelingen is er vaak wel familie, 

vrienden en een gemeente die support willen geven. Maar voor de Afrikaanse 

zendelingen is dit een probleem. De meeste families hebben zelf nauwelijks genoeg geld 

en ook de kerken zijn vaak niet in staat het beetje geld dat ze hebben te investeren in 

een zendeling. Anderzijds is het juist voor de West-Afrikaanse zendelingen zoveel 

makkelijker de mensen bereiken. Met de 30Days-opbrengst van mei konden we maar 

liefst 29 zendelingen een maand lang voorzien in hun levensonderhoud. 

 

Hulp aan straatkinderen in Rio de Janeiro 

Type fondswerving: Fietssponsortocht 

Waar:    Brazilië, Zuid-Amerika 

Geworven fondsen: € 17.101 

Bestede gelden: € 17.101 

Resterend saldo: €         0 

Start project:   Juni 2014 

Status project: Afgerond 

 

Terwijl het Nederlands elftal zich opmaakte voor de kwartfinale tegen Costa Rica op het 

WK in Brazilië, fietste een groep vrijwilligers uit Rijnsburg en Katwijk ruim 200 km door 

Nederland. Daarmee werd ruim € 17.000 bij elkaar getrapt voor project Remer in Rio de 

Janeiro. Dit project is opgezet door Nederlander Robert Smits. Robert en zijn team zetten 

zich in voor jongens en meisjes die op straat leven in Rio. Deze straatkinderen staan 

dagelijks bloot aan geweld, misbruik en zijn vaak verslaafd aan crack of lijm. Robert en 

zijn team doen er alles aan om deze kinderen hoop en toekomst te geven. Zij doen dit 

door preventief werk in de krottenwijken, door straatwerk, het runnen van een inloophuis 

en permanente opvang van straatkinderen. Alles wordt in staat gesteld om de kinderen 

weer een volwaardige plek in de maatschappij te bieden. In samenwerking met de 

kinderen wordt gezocht naar een permanente oplossing, bijvoorbeeld door middel van 

plaatsing bij familieleden of een pleeggezin. 
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Gehandicaptenkamp West-Oekraïne 

Type fondswerving: Giften vaste donateurs 

Waar:    Oekraïne, Europa 

Geworven fondsen: €      476 

Bestede gelden: €      500 

Resterend saldo: €         0 

Start project:   Juli 2014 

Status project: Afgerond 

 

Omdat in juni en begin juli de Fietssponsortocht in volle gang was, werd in juli geen 

actieve 30Days-campagne opgezet. Door de vaste periodieke giften van een aantal 

donateurs konden we echter wel een prachtig doel realiseren, namelijk een bijdrage aan 

een vakantiekamp voor mensen met een fysieke beperking in de bergen van Mukachevo, 

West-Oekraïne. Frank is enkele jaren terug zelf medeorganisator geweest van dit 

evenement. Het vakantiekamp is voor veel gehandicapten een zeer welkome afwisseling 

op de dagelijkse sleur, want veel voorzieningen zijn er voor deze doelgroep niet. Het 

kamp duurde een week, en bestond uit sport & spel, Bijbelstudie, kennisuitwisselingen en 

kampvuuravonden. Onze lokale contactpersoon liet weten dat velen met tranen in hun 

ogen naar huis gingen. Overigens zijn de vaste periodieke giften ad € 476 aangevuld met 

€ 24 uit het “Bestemmingsfonds HNF 2.0” zodat we een mooi rond bedrag als bijdrage 

aan het gehandicaptenkamp konden doneren. 

 
Cursussen en microkrediet in Togo 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Togo, Afrika 

Geworven fondsen: € 2.268 

Bestede gelden: € 2.268 

Resterend saldo: €        0 

Start project:   Augustus 2014 

Status project: Uitvoerende fase 

 

In augustus haalden we maar liefst € 2.268 op voor het Les- en microkrediet-project van 

Willen Programs in Togo. Met dit prachtige bedrag hebben we Willen Programs in staat 

kunnen stellen om nog eens 30 nieuwe vrouwen in hun mooie project op te nemen! Elke 

vrouw die aan het programma deelneemt, begint met een lening van €15 die in 3,5 

maand tijd wordt terugbetaald. Zodra de lening is terugbetaald kan ze zich aanmelden 

voor de volgende lening. Er zijn vijf etappes: €15, €30, €45, €60 en tot slot €75. Aan 

elke lening gaat een lesprogramma vooraf. Gedurende een week lang moeten ze elke 

dag twee uur lessen volgen. Dit lesprogramma bestaat uit alfabetisering, rekenen en de 

basisprincipes van handel, waaronder budgettering, winstberekening en sparen. Na 

anderhalf jaar zijn de vrouwen gegroeid in kennis en is hun handel met hen 

meegegroeid. De vrouwen die nog verder willen groeien en een groter bedrag willen 

lenen zijn nu zelfstandig genoeg om van een officiële bank geld te lenen. Door educatie 

en praktische hulp is uiteindelijk haar hele gezin gezegend! 
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Samuela’s strijd tegen leukemie 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Kosovo, Europa 

Geworven fondsen: € 1.315 

Bestede gelden: € 1.315 

Resterend saldo: €        0 

Start project:   September 2014 

Status project: Uitvoerende fase 

 

In september mochten we € 1.315 ontvangen voor Samuela, een meisje van vier jaar uit 

Kosovo dat lijdt aan Leukemie. De dokters hebben de moeder op haar hart gedrukt, dat 

Samuela in een schone leefomgeving moet wonen tijdens haar behandelingen, anders zal 

zij het zeker niet overleven! Ook zal zij zo gezond mogelijk moeten eten. Een potje Hipp 

(groente of fruit) kost in Kosovo net zoveel als bij ons in Nederland. Maar in dit gezin is 

er geen werk, alleen een uitkering van €75 per maand. Wel wordt Samuela in haar 

medische kosten bijgestaan door een Nederlandse stichting. Het vervoer naar het 

ziekenhuis in Pristina, 75 km rijden (€ 20), moeten ze echter zelf betalen. Leven in een 

schone woonruimte is al helemaal een utopie. De Rijnsburgse dames Judith van Egmond 

en Ant van der Plas, die in oktober 2013 met Samuela en haar ouders in contact 

kwamen, hebben echter kunnen zorgen voor een schoon appartementje. Met het geld dat 

we in september gedoneerd kregen, hebben we de zorg weg kunnen nemen van negen 

maanden huur. Samen met donaties die niet via Hands & Feet binnen kwamen, kunnen 

Judith en Ant er voor zorg dragen dat Samuela tot het eind van haar behandeling 

(november 2015) in dit schone appartementje kan blijven wonen.  

Gezonde maaltijden voor Oekraïense kinderen 

Type fondswerving: Giften zonder oormerk 

Waar:    Oekraïne, Europa 

Geworven fondsen: €        0 

Bestede gelden: € 1.000 

Resterend saldo: €        0 

Start project:   September 2014 

Status project: Uitvoerende fase, tot einde  

schooljaar 2014-2015 

 

Met onze bijdrage van € 1.000 werd het Arendsnest in Beregowo in staat gesteld om ook 

dit schooljaar (2014-2015) dagelijks naschools kinderen op te vangen en hen te voorzien 

van een goede voedzame maaltijd. Dagelijks eten ze gezamenlijk een voedzame maaltijd 

en krijgen daarna huiswerkbegeleiding en bijles. De kinderen hebben in de leiding en 

docenten voorbeeldfiguren die doelen stellen en ambities hebben. Joost is van 2009 tot 

2012 werkzaam geweest in het Arendsnest en heeft gezien hoe belangrijk de opvang 

voor deze kinderen is. De kinderen krijgen thuis slecht te eten. Het dagelijks kunnen 

serveren van een voedzame maaltijden is daarom onmisbaar om geconcentreerd bezig te 

zijn met huiswerk en bijles. 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! 
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Voedsel- en hygiëne emmers tegen Ebola 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Liberia, Afrika 

Geworven fondsen: € 1.631 

Bestede gelden: € 1.631 

Resterend saldo: €        0 

Start project:   Oktober 2014 

Status project: Afgerond 

 

In oktober haalden we het prachtige bedrag van € 1.630 op! Hiermee konden we, via 

stichting Manneka, maar liefst 74 voedsel- en hygiëne emmers tegen Ebola aanschaffen. 

Deze emmers werden in november verspreid onder 74 ouderen in een klein dorpje vlakbij 

de hoofdstad Monrovia. Hiervan profiteerden niet alleen deze 74 ouderen, maar 

feitelijk hun hele directe omgeving. De emmer, voorzien van een deksel en kraantje, 

wordt nu nog steeds gebruikt om drinkwater in te bewaren en om de handen te wassen 

als bescherming tegen een ebola-besmetting. Inmiddels is elk huis in het dorpje voorzien 

van emmers met een kraantje en is iedereen getraind hoe je iemand moet verzorgen als 

men vermoedt dat de persoon ebola heeft. 

 

Patiëntenvoorlichting in Zimbabwe 

Type fondswerving: Terugontvangen gelden 

Waar:    Zimbabwe, Afrika 

Geworven fondsen: €    600 

Bestede gelden: €    600 

Resterend saldo: €        0 

Start project:   November 2014 

Status project: Afgerond 

 
In oktober 2013 stond het 30Days-project in het teken van de aanleg van een grote 

groentetuin in Durban, Zuid-Afrika. Dit project kwam helaas niet van de grond waarop 

we besloten het geld terug te vorderen. Juist op dat moment kwam er een aanvraag 

binnen vanuit een ander Afrikaans land, Zimbabwe. Daar was geld nodig voor het 

vervaardigen van voorlichtingsfolders voor patiënten van het Morgenster Ziekenhuis in 

Masvingo Rural district. Patiëntenvoorlichting is een belangrijk onderdeel van de 

behandeling van patiënten. Met name waar het chronische ziekten zoals suikerziekte, 

hoge bloeddruk en astma betreft. Het grootste deel van de informatie die een 

verpleegkundige of dokter geeft is bij thuiskomst alweer vergeten. Daarbij heeft de 

verpleging vaak niet de tijd om uitgebreid voorlichting te geven. Met deze donatie zijn 

negen verschillende folders gedrukt. En om goed gebruik daarvan te faciliteren, zijn 

tevens brochurehouders gemaakt door de leerlingen van Henry Murray School for the 

Deaf. 
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IS ontvlucht – Hulp aan vluchtelingen Irak 

Type fondswerving: 30Days-project  

Waar:    Irak, Midden-Oosten 

Geworven fondsen: € 2.151 

Bestede gelden: € 2.151 + € 1.000 uit  

   Bestemmingsfonds HNF 2.0 

Resterend saldo: €       0 

Start project:   November 2014 

Status project: Afgerond 

 
In september doneerden we vanuit het “Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0” € 1.000 

aan Stichting HVC om hen te ondersteunen in hun hulp aan vluchtelingen in Irak. Toen 

we van HVC teruggekoppeld kregen op welke manier zij met deze € 1.000 een lichtje 

konden zijn voor de vluchtelingen in Noord-Irak en onder welke omstandigheden deze 

vluchtelingen leven, besloten we dat € 1.000 niet genoeg was en het 30Days-project van 

november volledig te weiden aan het vluchtelingenwerk in Noord-Irak. U als donateur 

dacht daar blijkbaar hetzelfde over, want bovenop de eerdere € 1.000, werd er in 

november maar liefst € 2.151 gedoneerd waardoor het totaalbedrag voor stichting HVC 

op € 3.151 uit is gekomen. Een prachtig bedrag waarmee vele vluchtelingen geholpen 

konden worden. Naast de gulle giften vernamen we van diverse mensen dat er veel voor 

deze vluchtelingen is gebeden.  

 

ShareXperience @ Zandvliet College Den Haag 

Type fondswerving: Nvt 

Waar:    Nederland, Europa 

Geworven fondsen: Nvt 

Bestede gelden: Nvt 

Resterend saldo: Nvt 

Start project:   December 2014 

Status project: Afgerond 

 

Donderdag 18 december 2014 stond voor de jongeren van 3VWO van het Zandvliet 

College (een christelijke middelbare school in het centrum van Den Haag) in het teken 

van de “Inspiratiedag”. Mensen uit verschillende hoeken met een passie voor hun 

vak/roeping, kwamen workshops geven. Ook Stichting Hands & Feet was uitgenodigd en 

waren in de persoon van Frank en Joost aanwezig. Het werd een inspirerende dag, zowel 

voor de leerlingen als voor ons! In groepjes van zo’n twaalf leerlingen, woonden ze de 

workshop bij, waar Frank en Joost vertelden over de tijd dat ze in Oekraïne 

woonden en over wat ze motiveert en inspireert. Het mooiste was dat we van gedachten 

konden wisselen over welke nood ons persoonlijk raakt en dat we met beperkte middelen 

werkelijk een verschil kunnen maken voor een ander! Stichting Hands & Feet doet dat via 

haar projecten, maar we willen anderen ook inspireren en dat is iets persoonlijks. De 

leerlingen zijn ook een inspiratie voor hun omgeving, maar hoe pak je dat aan? Ben je 

een positieve of negatieve inspiratie? Laten we onze “hands” en “feet” inzetten om het 

verschil te maken voor onze naaste! 
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50 euro voor gezinnen die het moeilijk hebben 

Type fondswerving: Giften zonder oormerk 

Waar:    Nederland, Europa 

Geworven fondsen: €    300 

Bestede gelden: €    300 

Resterend saldo: €        0 

Start project:   December 2014 

Status project: Afgerond 

 
Ook in Nederland zijn er vele gezinnen die het moeilijk hebben. Neem nu alleen de 

voedselbank al. Regelmatig staat er wel iets in de krant over de enorme toename aan 

aanvragen in de afgelopen jaren. En zo zijn er nog veel voorbeelden te noemen. Omdat 

onze hulp niet alleen bedoeld is voor projecten in het buitenland, hebben we besloten om 

een zestal gezinnen in de regio, waarvan wij weten dat zij het moeilijk hebben, een 

kerstkaartje te sturen met daarin een eenmalige gift van € 50. 

 

Nieuwe spullen voor kinderen in Haïti 

Type fondswerving: 30Days-project 

Waar:    Haïti, Midden-Amerika 

Geworven fondsen: €    1.508 

Bestede gelden: €    1.508 

Resterend saldo: €           0 

Start project:   December 2014 

Status project: Uitvoerende fase 

 
Stichting Hart voor Haïti richt zich de opvang van (wees)kinderen en de verzorging van 

hen, waarbij onderwijs één van de belangrijkste prioriteiten is. Voor hulp aan deze 

kinderen is een “kinderdorp” gesticht. In het kinderdorp wonen bijna 200 kinderen in 

units, waar ze door “tantes” worden verzorgd. Naast de kinderen wonen er meer dan 40 

bejaarden in hun eigen gebouwen op het terrein van de stichting. Verder is daar -na de 

verschrikkelijke aardbeving in 2010-  opnieuw een school gebouwd, waar meer dan 600 

kinderen van kleuter-  tot voortgezet onderwijs volgen. Wonen, eten en drinken zijn 

eerste levensbehoeften. Het kinderdorp voorziet daarin voor de bijna 200 kinderen die 

hier wonen. Ze hebben handdoeken, beddengoed, borden, bekers en bestek e.d. nodig. 

Juist bij kleine(re) kinderen moet  er regelmatig worden verschoond en door het 

intensieve wassen van het weinige dat ze hebben slijt dat snel. Datzelfde geldt voor 

bekers en borden, die kwijt raken of er breekt regelmatig iets. Dankzij de mooie 

december-opbrengst konden we 121 van deze setjes aanschaffen, van bord en bestek tot 

aan beddengoed en handdoeken. 
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 DEEL 4 – FINANCIEN 

JAARREKENING 2014 

Omdat Stichting Hands & Feet in april 2013 is opgericht, hebben de vergelijkbare cijfers 

(2013) slechts betrekking op 9 maanden. 

 

Balans per 31-12-2014 (na resultaatsbestemming) 

 
 

 

Staat van baten en lasten 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013

Vorderingen 459€                39€                  Continuïteitsreserve 88€                   279€                

Liquide Middelen 4.730€            10.759€         Bestemmingsfonds FST 2013 2.119€             4.205€            

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 2.530€             3.881€            

Bestemmingsfonds projecten HNF 1.0 410€                 410€                

Nog te betalen bedragen 42€                   2.024€            

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

5.188€            10.798€         5.188€             10.798€          

Staat van baten en lasten Werkelijk 2014 Begroot 2014 Afwijking Afwijking % Werkelijk 2013

Som der baten 32.559€                     18.015€                14.544€       81% 21.245€              

Besteed aan doelstelling -35.752€                    -26.500€              -9.252€        35% -11.235€             

-3.193€                      -8.485€                5.292€          -62% 10.009€              

Kosten werving baten -217€                          -200€                    -17€              9% -518€                   

Kosten beheer & administratie -217€                          -150€                    -67€              45% -718€                   

Resultaat voor resultaatbestemming -3.627€                      -8.835€                5.208€          -59% 8.774€                 

Resultaatbestemming; toevoeging aan: Werkelijk 2014 Werkelijk 2013

Continuïteitseserve -191€                          279€                      

Bestemmingsfonds Fietssponsortocht-projecten -2.086€                      4.205€                  

Bestemmingsfonds 30Days-projecten -1.350€                      3.881€                  

Bestemmingsfonds overige projecten -€                            410€                      

-3.627€                      8.774€                  
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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: 

- 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 

Er hebben zich gedurende het verslagjaar hebben derhalve geen stelselwijzigingen 

voorgedaan. 
 

Toelichting grondslagen 

Activa en verplichtingen worden 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 
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onttrekkingen uit de bestemmingsfondsen dienen te geschieden vanuit de 

resultaatbestemming. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (nominale 

waarde) en hebben een looptijd korter dan één jaar. 

 

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. 
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Toelichting op de balans 

 

 

De te ontvangen rente betreft de in januari 2015 ontvangen rente over het banktegoed 

in 2014. 

De te ontvangen iDeal donaties betreffen een gift via iDeal eind december 2014. Deze is 

begin 2015 op onze bankrekening bijgeschreven. 

De te ontvangen donaties via machtiging betreffen een gift via machtiging eind december 

2014. Deze is begin 2015 op onze bankrekening bijgeschreven. 

De te ontvangen collectegelden GKV Lisse betreffen collectes voor de 30Days-projecten 

van oktober (€ 180) en december (€ 218) 2014. De bedragen zullen naar verwachting 

begin 2015 op onze rekening worden gestort.  

 

 

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 2014 zou dit voor Stichting Hands & Feet uitkomen op (1,5 x € 434 

= ) € 651.  

Steeds wanneer de continuïteitsreserve een stand lager dan € 0 bereikt, wordt door de 

bestuursleden geld gedoneerd met als oormerk "Giften bestemd voor algemene kosten".  

 

 

A) Vorderingen 31-12-2014 31-12-2013

Te ontvangen rente Triodos Bank 24€                            14€                     

Te ontvangen iDeal donaties Targetpay 24€                            25€                     

Te ontvangen donaties via machtiging 13€                            -€                   

Te ontvangen collectegelden GKV Lisse 398€                         -€                   

Totaal vorderingen 459€                         39€                     

B) Liquide Middelen 31-12-2014 31-12-2013

Betaalrekening 230€                         259€                  

Spaarrekenng 4.500€                      10.500€            

Totaal liquide middelen 4.730€                      10.759€            

C) Continuïteitsreserve Verloop 2014 Verloop 2013

Stand per 1 januari (2013: 5 april 2013 - datum oprichting) 279€                         -€                        

Toevoeging 244€                         279€                  

Onttrekking -434€                        -€                        

Stand per 31 december 88€                            279€                  
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Fietssponsortocht-projecten  

Het saldo ultimo 2013 had betrekking op de projecten "Medische hulp Andri" (€ 3.019) 

en "Student Jimmy" (€ 1.186). In 2014 is € 1.000 euro aangewend als bijdrage voor de 

operatie van Andri (zie pagina 8) en € 557 voor studiekosten Jimmy (zie pagina 8). 

Omdat Jimmy in 2014 afgestudeerd is, heeft het bestuur besloten het resterende deel ad 

€ 629 te doneren aan WTA (zie pagina 9) omdat dit project qua aard (educatie) en 

locatie (Oeganda) het best aansluit op het doel waarvoor de middelen in 2013 geworven 

zijn. In 2014 werd er € 100 gedoneerd voor Andri waardoor de resterende fondsen voor 

medische hulp aan Andri € 2.119 bedragen.  

In 2014 werd wederom een Fietssponsortocht georganiseerd, dit keer met een opbrengst 

van € 17.101 (zie pagina 11). Dit bedrag is in zijn geheel uitgegeven in 2014 waardoor 

er geen gelden zijn gedoteerd aan het bestemmingsfonds. 

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 

In 2014 is € 974 aan baten uit eigen fondsenwerving ontvangen die niet voor een 

specifiek project bedoeld waren. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsfonds 

voor projecten HNF 2.0. In 2013 was reeds € 3.881 toegevoegd aan dit 

bestemmingsfonds. Van de middelen uit dit fonds is in 2014 € 2.324 aangewend voor de 

volgende vier projecten: 

1. Dekking tekort “Gehandicaptenkamp West-Oekraïne” (juli, € 24 - zie pagina 12) 

2. Het project "Gezonde maaltijden voor Oekraïense kinderen" (september, € 1.000 - 

zie pagina 13) 

3. Gift HVC inzake “IS ontvlucht” (september, € 1.000 - zie pagina 15) 

4. Het project "50 euro voor gezinnen die het moeilijk hebben" (€ 300, december - 

zie pagina 16). 

 

Bestemmingsfonds projecten HNF 1.0  

In 2013 ontvingen we € 410 uit acties van derden. Feitelijk betroffen 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 in Oekraïne 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 2015 

waarschijnlijk ingezet gaan worden voor het project Ukraine Moves. 

 

D) Bestemmingsfondsen Stand per 31-12-

2013

Toevoeging Ontrrek- 

king

Stand per 

31-12-2014

Bestemmingsfonds Fietspsonsortocht-projecten 2013 4.205€                      100€                  -2.186€        2.119€          

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 3.881€                      974€                  -2.324€        2.530€          

Bestemmingsfonds projecten HNF 1.0 410€                         -€                        -€                   410€             

Stand per 31 december 2014 8.495€                      1.074€               -4.510€        5.059€          
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De nog te betalen bedragen ultimo 2014 bestaan volledig uit de nog te betalen 

bankkosten over het vierde kwartaal van 2014 (€ 42). Dit bedrag is begin januari 2015 

betaald. De schuld heeft per 31 december 2014 derhalve een kortlopend karakter. De 

nog te betalen bedragen ultimo 2013 hadden volledig betrekking op de kosten voor het 

project "Fietssponsortocht - Romakinderen (Oekraïne)". Deze kosten zijn in 2013 

voorgeschoten door Stichting SEM uit Oekraïne. In 2014 is het openstaande bedrag 

overgemaakt naar deze stichting.  

  

E) Nog te betalen bedragen 31-12-2014 31-12-2013

Nog te betalen aan Stichting SEM, Oekraine -€                          2.024€               

Nog te betalen bankkosten 42€                            -€                   

Totaal Nog te betalen 42€                            2.024€               



 
 

23 
 

Toelichting op de Staat van baten en lasten 

 

 

De baten uit eigen fondsenwerving waren fors hoger (€ 14.816 / 85%) dan begroot. 

Deze hogere baten worden grotendeels (€12.101) veroorzaakt door het overweldigende 

succes van de Fietssponsortocht voor de straatkinderen in Rio de Janeiro. Het succes van 

de Fietssponsortocht is mogelijk (deels) veroorzaakt door de positieve vibe in Nederland 

rondom het WK voetbal in combinatie met de schrijnende beelden van documentaires 

over de sloppenwijken in Brazilië die in die periode op tv te zien waren. Dat actualiteiten 

invloed (kunnen) hebben op de baten uit fondsenwerving is ook terug te zien in de hoge 

opbrengsten voor het ebola-project in oktober (€ 1.631) en de hulp aan vluchtelingen in 

Irak nadat IS daar een bloedbad had aangericht (€ 2.151). 

De ontvangen gelden voor "Projecten algemeen" betreffen donaties waaraan de donateur 

in beginsel geen oormerk heeft meegegeven. Ons beleid is echter om deze gelden nooit 

voor "Kosten werving baten" dan wel "Kosten beheer en administratie" aan te wenden, 

alle overheadkosten worden immers door de bestuursleden gedragen. Als gevolg hiervan 

worden donaties zonder oormerk altijd aangemerkt als geoormerkte donaties. Deze 

donaties worden toegevoegd aan het Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0. 

 

 

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 voor 

100% worden aangewend voor het uiteindelijke doel. Een uitzondering hierop zijn de 

kosten van iDeal. Van iedere transactie via iDeal houdt Targetpay € 0,85 achter waardoor 

het bedrag dat uiteindelijk op onze bankrekening wordt bijgeschreven € 0,85 lager is dan 

A) Baten uit eigen fondsenwerving Pagina Werkelijk 2014 Begroot 2014 Afwijking Afwijking %

Geoormerkte donaties

Student Jimmy 8 -€                     -€                     -€                     0%

Revalidatie Andri 8 100€                     -€                     100€                     100%

Traumaverwerking Oeganda 9 965€                     900€                     65€                       7%

Hulp aan ouderen in Oekraine 9 837€                     750€                     87€                       12%

Gezinshulp in Roemenië 10 775€                     750€                     25€                       3%

Noodhulp Oekraïne 10 1.321€                 1.250€                 71€                       6%

Ondersteuning Afrikaanse Zendelingen 11 895€                     850€                     45€                       5%

Hulp aan straatkinderen in Rio de Janeiro 11 17.101€               5.000€                 12.101€               242%

Gehandicaptenkamp West-Oekraïne 12 476€                     500€                     -24€                     -5%

Cursussen en microkrediet in Togo 12 2.268€                 2.250€                 18€                       1%

Samuela’s strijd tegen leukemie 13 1.315€                 1.250€                 65€                       5%

Voedsel- en hygiëne emmers tegen Ebola 14 1.631€                 1.250€                 381€                     30%

IS ontvlucht - Hulp aan vluchtelingen Irak 15 2.151€                 1.500€                 651€                     43%

Nieuwe spullen voor kinderen in Haïti 16 1.508€                 1.250€                 258€                     21%

Projecten algemeen nvt 974€                     -€                     974€                     100%

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 32.316€               17.500€               14.816€               85%

B) Overige baten Werkelijk 2014 Begroot 2014 Afwijking Afwijking % Werkelijk 2013

Baten uit acties van derden -€                     -€                     -€                     0% 410€                     

Giften bestemd voor algemene kosten 220€                     500€                     -280€                   -56% 1.500€                 

Rentebaten 24€                       15€                       9€                         59% 14€                       

Totaal overige baten 244€                     515€                     -271€                   -53% 1.924€                 

TOTAAL BATEN 32.559€               18.015€               14.544€               81% 21.245€               
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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 2014 hebben we 57 donaties (met een totaalbedrag van € 

3.275) via iDeal ontvangen (2013: 24 donaties via iDeal).  

 

 

 

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 projecten nagenoeg gelijk aan de inkomsten geworven voor 

deze projecten.  

 

 
 

De bankkosten zijn 45% hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de 

fors hogere baten (en de daarmee gepaard gaande toename van het aantal 

banktransacties) in 2014. 

C) Kosten projecten Pagina Werkelijk 2014 Begroot 2014 Afwijking Afwijking %

Student Jimmy 8 557€                     1.000€                 -443€                   -44%

Revalidatie Andri 8 1.000€                 3.000€                 -2.000€               -67%

Traumaverwerking Oeganda 9 1.594€                 900€                     694€                     77%

Hulp aan ouderen in Oekraine 9 837€                     750€                     87€                       12%

Gezinshulp in Roemenië 10 775€                     750€                     25€                       3%

Noodhulp Oekraïne 10 1.321€                 1.250€                 71€                       6%

Ondersteuning Afrikaanse Zendelingen 11 895€                     850€                     45€                       5%

Hulp aan straatkinderen in Rio de Janeiro 11 17.101€               5.000€                 12.101€               242%

Gehandicaptenkamp West-Oekraïne 12 476€                     500€                     -24€                     -5%

Cursussen en microkrediet in Togo 12 2.268€                 2.250€                 18€                       1%

Samuela’s strijd tegen leukemie 13 1.315€                 1.250€                 65€                       5%

Voedsel- en hygiëne emmers tegen Ebola 14 1.631€                 1.250€                 381€                     30%

IS ontvlucht - Hulp aan vluchtelingen Irak 15 2.151€                 1.500€                 651€                     43%

Nieuwe spullen voor kinderen in Haïti 16 1.508€                 1.250€                 258€                     21%

Projecten algemeen (tlv bestem.fnds HNF 2.0) 21 2.324€                 5.000€                 -2.676€               -54%

Totaal kosten projecten 35.752€               26.500€               9.252€                 35%

D) Kosten werving baten Werkelijk 2014 Begroot 2014 Afwijking Afwijking % Werkelijk 2013

Kosten Nieuwsbrief, website & overige PR 217€                     200€                     17€                       9% 518€                     

Totaal kosten werving baten 217€                     200€                     17€                       9% 518€                     

E) Kosten beheer & administratie Werkelijk 2014 Begroot 2014 Afwijking Afwijking % Werkelijk 2013

Kosten oprichting Stichting (Notaris en KvK) -€                     -€                     -€                     0% 624€                     

Bankkosten 217€                     150€                     67€                       45% 93€                       

Totaal kosten beheer & administratie 217€                     150€                     67€                       45% 718€                     
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Begroting en kengetallen 

 

Het bestedingsratio (ten opzichte van de lasten) ligt in lijn met de begroting (99%). De 

kosten voor beheer & administratie (bankkosten) zijn weliswaar hoger uitgevallen dan 

begroot, maar omdat deze kosten correleren met de uitgaven (hogere inkomsten uit 

fondsenwerving leiden zowel tot hogere bestedingen aan de doelstelling als hogere 

bankkosten doordat er meer banktransacties plaatsvinden) is het bestedingsratio 

nauwelijks af gaan wijken van de begroting. 

Voor de komende jaren hanteren we een streefpercentage van minimaal 97%. Hierbij 

dient opgemerkt te worden dat de kosten voor werving baten en beheer & administratie 

volledig gedekt worden door de bestuursleden waardoor het feitelijke percentage 100% 

is.  

 

Het bestedingsratio (ten opzichte van de baten) is iets hoger dan begroot, voornamelijk 

als gevolg van het feit dat de totale baten fors hoger dan begroot waren (zie toelichting 

op Baten uit eigen fondsenwerving, pagina 23). Voor de komende jaren hanteren we een 

streefpercentage van minimaal 97%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de kosten 

voor werving baten en beheer & administratie volledig gedekt worden door de 

bestuursleden waardoor het feitelijke percentage 100% is. 

Begroting Begroot 2015 Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013

Inkomsten 30Days-projecten 12.500€           14.141€              12.500€           7.464€                

Inkomsten Fietssponsortocht 2013 -€                  100€                    -€                 7.436€                

Inkomsten Fietssponsortocht 2014 10.000€           17.101€              5.000€             -€                    

Inkomsten Projecten algemeen 1.000€             974€                    -€                 4.421€                

Baten uit acties van derden -€                  -€                    -€                 410€                    

Giften bestemd voor algemene kosten 500€                 220€                    500€                 1.500€                

Rentebaten 20€                   24€                      15€                   14€                      

Totale inkomsten 24.020€           32.559€              18.015€           21.245€              

Uitgaven 30Days-projecten 12.500€           14.141€              12.500€           8.004€                

Uitgaven Fietssponsortocht 10.000€           17.101€              5.000€             3.231€                

Uitgaven FST-projecten 2013 (ten laste van bestemmingsfonds) 1.000€             2.186€                4.000€             -€                    

Uitgaven overige projecten (ten laste van bestemmingsfonds) 2.000€             2.324€                5.000€             -€                    

Uitgaven kosten werving baten 250€                 217€                    200€                 518€                    

Uitgaven kosten beheer & administratie 250€                 217€                    150€                 718€                    

Totale uitgaven 26.000€           36.187€              26.850€           12.471€              

Besteed aan doelstelling 25.500€           35.752€              26.500€           11.235€              

Totaal kosten werving baten 250€                 217€                    200€                 518€                    

Totaal kosten beheer & administratie 250€                 217€                    150€                 718€                    

Besteed in % van de totale lasten aan Begroot 2015 Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013

Doelbesteding (bestedingsratio) 98,08% 98,80% 98,70% 90,09%

Kosten werving baten 0,96% 0,60% 0,74% 4,15%

Kosten beheer & administratie 0,96% 0,60% 0,56% 5,76%

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

Besteed in  % van de totale baten aan Begroot 2015 Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013

Doelstelling (bestedingsratio) 106,16% 109,81% 147,10% 52,88%

Onttrekking/dotatie aan bestemmingsfondsen -8,33% -10,55% -49,96% 39,99%

Totaal voor doelstelling 97,84% 99,25% 97,14% 92,87%

Kosten werving baten 1,04% 0,67% 1,11% 2,44%

Kosten beheer & administratie 1,04% 0,67% 0,83% 3,38%

Dotatie aan continuïteitsreserve 0,08% -0,59% 0,92% 1,31%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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In 2014 bedroegen de kosten van eigen fondsenwerving nog geen 1% van de baten uit 

eigen fondsenwerving. Voor de komende jaren hanteren we een streefpercentage 1% 

met een maximale bovengrens van 3%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de kosten 

voor werving baten en beheer & administratie volledig gedekt worden door de 

bestuursleden waardoor het feitelijke percentage 0% is. 

  

Kosten eigen fonsdenwerving Begroot 2015 Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013

Kosten eigen fondsenwerving in % van baten eigen fondsenwerving 1,06% 0,67% 1,14% 2,68%
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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 € 100. 

Deze bedragen worden aangemerkt als giften “Projecten algemeen” en toegevoegd aan 

de “Bestemmingsfonds projecten HF 2.0”. 

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 “Continuïteitsreserve”. De 

Continuïteitsreserve 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 

ten laste of gunste van één van de reserves (in eerste instantie het Bestemmingsfonds 

projecten HNF 2.0). 

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 Continuïteitsreserve of het 

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0  

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 
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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 

begroting zoals opgenomen onder het kopje “Kosten/begroting Start-up” (pagina 28) 

Ditzelfde geldt voor overheadkosten met een maximum van € 50 per maand die vallen 

buiten de in deze begroting genoemde categorieën. Voor uitgaven inzake overheadkosten 

groter dan € 50 per maand en die vallen buiten de in deze begroting genoemde 

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 

van derden 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 € 0,85 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,- 
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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 

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. 

 


