BELEIDSPLAN
Update 04-05-2015

1. 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.

2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID
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, zie zij om 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.
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3. 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 ShareXperience bijeenkomsten
gerealiseerd;
3. Binnen twee jaar is Hands & Feet en haar doelstelling bekend bij haar doelgroep.

4. 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.

5. 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.

6. DOELGROEP(EN) VOOR DE WERVING VAN INKOMSTEN
1. De achterban van het zendings/ontwikkelingswerk van Joost & Renate Mens, Frank &
Ellen van Delft en Mark & Elisa Heemskerk.
2. Mensen met een warm hart voor ontwikkelingswerk, die vanuit (christelijke)
barmhartigheid willen omzien naar hun naasten dichtbij en ver weg.

7. WERKGEBIED
Voor de werving van inkomsten
1. Inwoners van de Duin- en Bollenstreek;
2. Landelijk vanuit eigen netwerk;
3. Hele Nederlands taalgebied middels website, Facebook1 en Twitter2.

8. KOSTEN / BEGROTING
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 30daysProjecten te dichten.
1

Facebook-pagina: https://www.facebook.com/handsnfeetnl

2

Twitter-pagina: https://twitter.com/handsnfeetnl
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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 in de eerste twee jaar voor 100% worden aangewend voor het uiteindelijke
doel.
De begroting voor de overheadkosten in de eerste twee jaar is als volgt:
Kosten Oprichting(notariskosten en inschrijving KvK)
a.
b.
c.
d.

Website hosting + onderhoud
Spandoeken, collectebussen en stickers
Hardcopy nieuwsbrief (3x) incl. porto
Bankkosten

600,50,00 per jaar
200,00 eenmalig
150,00 per keer
12,50 per maand
Totaal

=
=
=
=
=

100,200,450,300,-

€ 1.650,-

9. 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 hen de mogelijkheid
verschaft om op ieder moment inzicht te verkrijgen in de banktransacties. Op deze
manier wordt, naast de hierboven genoemde formele 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 Bestemmingsfonds
projecten HNF 2.0).
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ShareXperience
Voor de ShareXperience Projecten geldt dat de kosten van een presentatieavond /
workshop in beginsel worden gedragen door de uitnodigende partij. Wel 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
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 € 50 per maand die vallen buiten deze categorieën. Voor uitgaven inzake
overheadkosten groter dan € 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 of per e-mail te worden goedgekeurd door alle
bestuursleden.

10.

ANBI

Stichting Hands & Feet is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde
Instelling (ANBI)3. Hierdoor kunnen de donateurs hun giften opnemen in hun jaarlijkse
aangifte voor de Inkomstenbelasting (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):
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De naam
RSIN of fiscaalnummer
Contactgegevens
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden
Het beleidsplan
Beloningsbeleid
De doelstelling
Een verslag van de uitgevoerde activiteiten
Een financiële verantwoording

(Contact)
(Contact)
(Contact)
(Contact)
(Wie zijn wij?)
(Beleidsplan, art. 10)
(Beleidsplan, art 2)
(Wat doen we?)
(Wie zijn wij?)

Zie ook de website van de Belastingdienst, http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
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11.

BEZOLDIGING

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Ook ontvangen zij geen onkostenvergoeding.
Dit laatste geldt ook voor eventuele vrijwilligers. Stichting Hands & Feet heeft geen
personeelsleden.

12.

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
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

uit de volgende drie leden met daarbij vermeld hun functie:
: Frank van Delft
: Mark Heemskerk
: Joost Mens

Het fiscaal nummer van de stichting is 852679026.
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