
Jaarverslag 2015 

Een brug slaan tussen arm en rijk! 



IK HAD DORST EN U GAF MIJ TE DRINKEN 
[Matteüs 25:35] 

Met de opbrengst van de fietssponsortocht (€ 13.671) 
konden 18 waterputten worden gereviseerd in Liberia. 
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VOORWOORD

Stichting Hands & Feet wil vanuit een christelijke overtuiging iets doen voor mensen in 
armoede en anderen aanmoedigen dit ook te doen.  

We danken je voor jouw steun in 2015. Samen met jou hebben we het afgelopen jaar 
vijftien bijzondere projecten kunnen ondersteunen in o.a. Oekraïne, Rusland, Cambodja, 
Nepal, Oeganda en Liberia. In totaal werden er elf 30days-campagnes gehouden die 
allemaal een prachtige opbrengst opleverden. 

In juli deden 14 fietsers mee met de jaarlijkse Fietssponsortocht. Dit jaar werd gefietst 
voor waterputten in Liberia. Het gestelde doel van € 10.000,- werd ruimschoots 
overtroffen: er werd ruim € 13.500 gedoneerd, goed voor 18 waterputten.  

Tevens konden we in 2015 drie extra projecten opzetten/ondersteunen doordat we, net 
als in 2014, weer een aantal donaties mochten ontvangen zonder specifiek oormerk.  

Meer over de projecten, ons beleid en de financiën, vind je verderop 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 hebben wij hoog in het vaandel.  

We willen je bedanken voor jouw gebed, aandacht en financiële steun in het afgelopen 
jaar!  

Ook in 2016 zetten we ons werk voort, waarin we iedere maand een concreet, 
kleinschalig project zullen uitlichten. Met jouw gift kun je werkelijk een verschil maken, 
we hopen daarom ook in 2016 weer op jouw steun!  

Katwijk, 4 januari 2016, 

Frank van Delft, Joost Mens en Mark Heemskerk 
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Christus heeft geen lichaam op aarde, behalve dat van jou, 
geen handen, behalve die van jou, 
geen voeten, behalve die van jou. 

Het zijn jouw ogen die Christus’ medeleven 
voor de wereld moeten uitstralen; 

het zijn jouw voeten waarmee Hij gaat om goed te doen; 
en het zijn jouw handen waarmee Hij ons nu moet zegenen. 

Theresia van Avila 
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In 2015 kregen de fietsers van de 

fietssponsortocht voor het eerst allemaal 

hun eigen pagina waarop zij onder andere 

vertelden over hun motivatie om mee te 

doen aan de fietssponsortocht 

Naast de bestuursleden en de fietsers 

waren er in 2015 nog veel meer 

vrijwilligers actief. Denk bijvoorbeeld aan 

de mensen die onze hardcopy 

nieuwsbrief twee maal per jaar 

rondbrengen.

In 2015 waren we actief in 12 

verschillende landen

In 2015 ondersteunden we 15 projecten 

met in totaal € 35.656

In 2015 verwelkomden we de 250e 

Facebooker die onze pagina heeft 

geliked. Ultimo 2015 was dit aantal 

gestegen naar 278!

In het kader van ShareXperience brachten 

twee bestuursleden en twee supporters 

van Hands & Feet een bezoek aan het 

vluchtelingenkamp in Calais

De overige 2% van onze donateurs zijn 

kerken, stichtingen en bedrijven. In 2015 

doneerden zij in 21 transacties een 

totaalbedrag van € 9.509. Dit is 27% van 

onze totale baten uit fondsenwerving.

Bedrijven doneerden in 2015 € 3.540, goed 

voor 10% van de totale baten uit 

fondsenwerving. Kerken en stichtingen 

doneerden respectievelijk € 4.469 (13%) 

en € 1.500 (4%).

67% van het totaalbedrag aan giften 

ontvangen we via bankoverschrijving,  

12% via incasso en 21% via iDeal

DEEL 1 – 2015 IN VOGELVLUCHT 

        

Begin 2015 lanceerden we een 

wereldkaart op onze website waarin je in 

één overzicht alle projecten per locatie 

ziet:

Met Facebook bereiken we meestal 

tussen de 500 en 1.000 personen. Het 

bericht over het bereiken van de finish 

met de fietssponsortocht had het grootste 

bereik: ruim 1.500 bereikte personen.

Wij maken veel gebruik van Facebook om 

onze acties een boost te geven. In 2015 

plaatsten we ruim 50 berichten. Op 

Twitter zijn we minder actief: 9 berichten 

in 2015. Via Directmailing bereiken we 

maandelijks zo'n 500 mensen.

In 2015 hebben we 1.031 donaties 

ontvangen met een totaalbedrag van ruim 

€ 35.626

98% van onze donateurs is particulier. In 

2015 doneerden zij in 1.010 transacties 

een totaalbedrag van € 26.117. Dit is 73% 

van onze totale baten uit 

fondsenwerving.

38% van de donateurs maakt hun gift zelf 

over via een bankoverschrijving, 42% 

middels een machtiging en 20% via iDeal

Op onze website zijn dit jaar naast de 

vele foto’s ook twee filmpjes geplaatst: 

# Shelters for Calais (30days‐project Okt) 

# Promofilm Fietssponsortocht 2016 



 

In 2015 ontving Hands & Feet ruim 1.000 

donaties. Dit is besteed aan 15 projecten: 
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DEEL 2 – STICHTING HANDS & FEET 

VISIE 
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. 

PROFIEL VAN DE STICHTING 
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 Korintiërs 
(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 € 1.500) waarvoor Stichting 
Hands & Feet gedurende een maand aandacht vraagt via direct-mailing, social media en 
publicatie op de website, met als doel om voldoende financiering te verkrijgen en mensen 
aan te zetten tot gebed. Deze projecten kunnen door een ieder worden aangedragen.  

Fietssponsortocht 
Al vóór de oprichting van de stichting in 2013, organiseerden de bestuursleden jaarlijks 
een fietssponsortocht. Dit initiatief is onder de vlag van Stichting Hands & Feet 
voortgezet. Jaarlijks wordt in het voorjaar of de zomer een fietstocht georganiseerd 
waaraan zo’n vijftien tot twintig fietsers deelnemen. De samenstelling van deze groep 
wisselt jaarlijks evenals het doel waarvoor de fietsers zich inzetten. Ook de route en de 
plaats waar overnacht wordt varieert van jaar tot jaar. De fietstocht wordt gereden op 
gewone stadsfietsen en heeft een lengte van minimaal 200 kilometer. Op 1 en 2 juli 2016 
zal de tiende editie worden gereden. 

ShareXperience 
Met ShareXperience wil Stichting Hands & Feet door middel van workshops, presentaties, 
activiteiten, maar ook persoonlijke gesprekken mensen enthousiasmeren voor het 
ondersteunen van goede doelen in het algemeen en vrijwilligers- en zendingswerk in het 
bijzonder.  
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CONCRETE DOELEN 
1. Het jaarlijks ondersteunen van minimaal tien 30days-projecten in diverse landen;
2. Het jaarlijks organiseren van een fietssponsortocht waarmee minimaal € 10.000

wordt opgehaald;
3. Het jaarlijks ondersteunen van minimaal 2 projecten in diverse landen door middel

van aanwending van middelen die zonder oormerk ter beschikking zijn gesteld;
4. Het jaarlijks organiseren van minimaal één ShareXperience activiteit.

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, dragelijker te maken.   

STRATEGIE  
1. Het realiseren en onderhouden van een overzichtelijke en dynamische website,

waarin per project de stand van de financiën realtime inzichtelijk is en actuele
projectinformatie beschikbaar is. Dit alles wordt visueel ondersteund met o.a. foto- en
videomateriaal;

2. Het zoeken en vinden van aansprekende projecten;
3. Anderen motiveren projecten aan te dragen;
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 en het jaarverslag.
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DEEL 3 – FONDSENWERVING & PROJECTSELECTIE 

BELEID FONDSENWERVING 
Stichting Hands & Feet fungeert voor 30days-projecten en de jaarlijkse fietssponsortocht 
praktisch als platform voor crowdfunding-acties. De ontvangen gelden van derden 
besteedt Stichting Hands & Feet voor 100% aan de projecten waarvoor de gelden worden 
ontvangen. Alle overheadkosten worden gedragen door giften van de bestuursleden. 
Hands & Feet ontvangt geen subsidie of 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;

Deze bedragen worden aangemerkt als giften “Projecten algemeen” en toegevoegd aan 
het “Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0”. 

De financiële doelstelling van Stichting Hands & Feet is dat alle 30days-projecten 
“zelfvoorzienend” zijn. In de regel lukt dit doordat het doelbedrag bijna altijd gehaald 
wordt of de inkomsten zelfs hoger zijn dan de vooraf gestelde financiële doelstelling van 
het 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. In termen van euro’s is de financiële ambitie van Stichting Hands & 
Feet om middels de reguliere fondsenwerving jaarlijks € 15.000 te werven teneinde tien 
tot twaalf 30days-projecten van circa € 750 tot € 1.500 euro te realiseren. 

Daarnaast wordt jaarlijks een Fietssponsortocht gehouden waarbij de doelstelling is om 
minimaal € 10.000 op te halen. De opbrengst van deze fietstocht wordt aangewend voor 
één of meerdere vooraf te bepalen projecten. In 2015 werd deze tocht, goed voor ruim € 
13.500, gehouden voor waterputten in Liberia. In Deel 4 van dit jaarverslag wordt nader 
in gegaan op deze projecten. 

In het kader van ShareXperience kunnen workshops, presentaties en andere activiteiten 
worden georganiseerd om onze eigen ervaringen of die van andere te delen. Doordat 
hieraan nauwelijks kosten zijn verbonden, zijn hiervoor geen specifieke 
fondswervingsactiviteiten opgezet. In de regel zullen de onkosten (zoals bijvoorbeeld het 
beschikbaar stellen van een presentatieruimte) voor rekening komen voor de partij die 
Stichting Hands & Feet uitnodigt om een ShareXperience-activiteit te organiseren. 

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 7, Profiel van de 
stichting) ondersteunden. Deze doelgroep bestaat uit familie, vrienden, kennissen en 
andere belangstellenden die de bestuursleden gedurende hun werkzaamheden in 
Oekraïne en Oeganda financieel en moreel hebben ondersteund. Deze doelgroep wordt 
middels maandelijkse mailings en middels een jaarlijkse hardcopy nieuwsbrief op de 
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hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de projecten. Geografisch centreert deze 
achterban zich in de bollenstreek (Zuid-Holland). Middels de mailings worden maandelijks 
circa 500 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 we juist 
hen bereiken die een warm hart hebben voor noodhulp, ontwikkelingswerk en 
hulpverlening 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. 

PROJECTSELECTIE & RISICOBEHEER 
Het bestuur beoordeelt van iedere binnenkomende projectaanvraag of het betreffende 
project past binnen één van de vier concrete doelen (zie pagina 8) van de stichting. 
Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd: 

 Financiële haalbaarheid wervingscampagne: inschatting of onze achterban bereid
is om binnen een maand de benodigde financiën bij één te brengen. Hierbij wordt
gelet op onder andere de volgende aspecten:
- Benodigde financiën
- Aard van het project
- Geografische locatie waar het project wordt uitgevoerd
- Urgentie / actualiteit
- Ervaringen uit het verleden met soortgelijke projecten

 Praktische uitvoerbaarheid/haalbaarheid van het project zelf. Hierbij wordt gelet
op de volgende aspecten:
- Uitvoerder van het project (betrouwbaarheid, ervaring, slagkracht, omvang,

partnerorganisaties, etc.)
- Aard van het project
- Omvang van het project t.o.v. de benodigde financiën (begroting)
- Stabiliteit op de geografische locatie waar het project wordt uitgevoerd
- Ervaringen uit het verleden met soortgelijke projecten

 Past het project binnen de visie van de stichting (zie pagina 7)
- Praktisch en kleinschalig
- Bevordering zelfredzaamheid
- Geen projecten die ten doel hebben andere dan een christelijke

geloofsovertuiging te verspreiden1

- Urgentie / actualiteit

Het bestuur is zich er van bewust dat ondanks strenge toetsing aan bovenstaande 
criteria, er een zeker risico resteert inzake de haalbaarheid van een project. Wat betreft 
de financiële haalbaarheid (bullet 1) is dit risico voor de stichting verwaarloosbaar. 
Immers, doordat vooraf nooit een toezegging wordt gedaan omtrent een minimum op te 
halen bedrag, zal de uitvoerende organisatie nooit aanspraak kunnen maken op middelen 
van de stichting anders dan die voor het desbetreffende project geworven zijn. Indien de 
beoogde financiën voor een project ontoereikend zijn, dan leidt dit hoogstens tot het niet 
doorgaan van een project (hetgeen in de praktijk overigens nog nooit is voorgekomen 
omdat de opbrengst van de fondswerving vrijwel altijd hoger is dan benodigd en in die 

1 Dit houdt niet in dat het project of de uitvoerende organisatie een christelijk karakter moet hebben.  
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gevallen waar dat niet het geval was, het resterend benodigde bedrag verwaarloosbaar 
was).  

Het risico dat een project in de uitvoerende fase (dus na afronding van de 
fondswervingsfase) niet van de grond komt, is een reëel risico. Met name omdat 
Stichting Hands & Feet in deze fase slechts zijdelings betrokken is. De uitvoering van het 
project geschiedt immers door de aanvragende/uitvoerende organisatie. Aangezien het 
bestuur zich richting haar achterban verplicht voelt erop toe te zien dat de geworven 
middelen conform de beoogde doelstelling worden ingezet, vindt monitoring plaats. 
Veelal gebeurt deze monitoring op basis van uitwisseling van e-mails, foto’s, telefonisch 
overleg en projectverslagen en in enkele gevallen worden de projecten door de 
bestuursleden (op eigen kosten) bezocht. Desalniettemin is het sinds de oprichting in 
april 2013 één maal voorgekomen dat een project geen doorgang heeft kunnen vinden. 
In dit specifieke geval heeft de desbetreffende uitvoerende organisatie het geld 
teruggestort. Het werken met een betrouwbare organisatie (die helaas door praktische 
tegenvallers het project niet kon uitvoeren) wierp hier haar vruchten af: de geworven 
middelen gingen niet verloren en konden voor een vergelijkbaar project worden ingezet. 
Het bestuur is zich er echter van bewust dat dit anders af had kunnen lopen. Desondanks 
is het bestuur van mening dat dergelijke risico’s inherent zijn aan de aard van de 
projecten (alsmede de geografische locatie waar de projecten veelal worden uitgevoerd) 
en is daardoor bereid dit risico te accepteren. Wel is naar aanleiding van dit incident 
besloten om nog meer waarde te hechten aan het selectiecriterium “Uitvoerder van het 
project” (zie pagina 10).  



…EN U VERLEENDE MIJ ONDERDAK 
[Matteüs 25:36] 

Olga woont met haar zoontje in een opvanghuis voor tienermoeders van 
van Mission Possible in Jekaterinaburg, Rusland. Het 30days-project van 

februari leverde € 1.419 op, ofwel 142 opvangdagen. 
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DEEL 4 - PROJECTEN 2015

Hieronder is een samenvatting opgenomen van de uitgevoerde projecten in 2015 
(inclusief de projecten die reeds vóór 2015 zijn gestart en in 2015 doorliepen). De 
volledige details van ieder project zijn terug te vinden op onze website. 

Revalidatie Andri (project uit 2013) 

Type fondswerving:  Fietssponsortocht 2013 
Waar:  Oekraïne, Europa 
Geworven fondsen:  € 3.689 
Bestede gelden ‘13:  €    370 
Bestede gelden ‘14:   € 1.000 
Bestede gelden ‘15:   €    0 
Resterend saldo:  € 2.319 
Start project:    Mei 2013 
Status project:  Uitvoerende fase 

Andri (34) is een goede bekende van Frank, uit de tijd dat hij in Oekraïne woonde. Frank 
zocht Andri geregeld op in het ouderenhuis waar hij ligt. Een duik in ondiep water kostte 
Andri zijn toekomst. Sindsdien heeft hij een dwarslaesie, waardoor hij zijn benen en 
vingers niet meer kan bewegen.  In Oekraïne is de gezondheidszorg van slechte kwaliteit. 
Buiten het gebrek aan mogelijkheden om zijn fysieke toestand te verbeteren, ligt Andri 
nu al zes jaar tussen hoogbejaarde mensen, zonder positieve vooruitzichten.  Met 
sponsorgeld, opgebracht door acties rondom de Fietssponsortocht 2013 en enkele 
individuele giften, hopen we Andri uitzicht op een zelfstandig(er) bestaan te geven. De 
mogelijkheden zijn bekeken om voor revalidatie naar Nederland te komen, maar dit 
stuitte op grote barrières. In 2014 is Andri in Kiev geopereerd aan zijn doorligwonden 
waar hij veel baat bij heeft. Frank zocht Andri in oktober van dit jaar op. Er is gesproken 
over meer zelfstandigheid, maar dit is niet eenvoudig te realiseren. Het resterende geld 
voor Andri (€ 2.319) zal in de komende jaren worden aangewend om zijn revalidatie en 
leefsituatie te verbeteren.  

Kippenboerderij Oeganda 

Type fondswerving: 30days-project 
Waar: Oeganda, Afrika 
Geworven fondsen: €     909 
Bestede gelden: €     909 
Resterend saldo: €        0 
Start project:   Januari 2015 
Status project: Afgerond 

Wat doe je als er geregeld voedseltekorten zijn en je hebt 55 monden te voeden. Zorgen 
voor voedsel of inkomsten genereren! Dat is wat de medewerkers van Kasese Children’s 
Village, een project voor wezen en verlaten kinderen, doen! De medewerkers hebben de 
‘handschoen’ opgepakt en een plan uitgewerkt om een kippenproject te starten. Het doel 
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was om middels het houden van vleeskuikens, kippenvlees (voedsel) en inkomen 
(verkoop kippen) te genereren. En dat is gelukt! In het voorjaar was het 
kippenboerderijtje klaar en werden de eerste lichtingen met kippen gegeten en verkocht. 
Met het geld dat daarmee verdiend werd (de eerste lichting kippen leverde bijna 1.200 
euro op!!!), is dit project niet alleen zelfvoorzienend, maar veel meer dan dat: het levert 
een structurele bijdrage aan de dagelijks benodigde gelden voor het runnen van het 
weeshuis. 

Opvang voor tienermoeders 

Type fondswerving: 30days-project 
Waar: Rusland, Europa 
Geworven fondsen: € 1.419 
Bestede gelden: € 1.419 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Februari 2015 
Status project: Afgerond 

In februari haalden we € 1.419 op voor de Stichting Mission Possible. Met dit bedrag 
konden 142 opvangdagen gefinancierd worden voor tienermoeders in Jekaterinaburg. 
Statistieken hebben aangetoond dat 40% van de jongeren die in een staatsweeshuis zijn 
opgegroeid betrokken is bij criminaliteit. 10% van hen pleegt zelfmoord, 33% wordt 
werkloos en 20% dakloos. Mission Possible wil dat voorkomen en heeft daarom een 
opvangplek in Jekaterinaburg opgezet. Daar leren tienermoeders hoe ze hun kinderen 
moeten opvoeden. Met de opbrengst van het 30days-project is een bijdrage aan deze 
opvang geleverd! 

Startkapitaal voor Oegandese lasser 

Type fondswerving: Giften zonder oormerk 
Waar:    Oeganda, Afrika 
Geworven fondsen: €    508 
Bestede gelden: €    508 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Februari 2015 
Status project: Uitvoerende fase 

In februari hebben we een eenmalige gift verstrekt aan Nsaja van Baker uit Oeganda. In 
de periode dat Mark werkzaam was in Oeganda, begeleidde hij Nsaja tijdens zijn 
studententijd. Nsaja volgde destijds een opleiding tot lasser, die hij inmiddels heeft 
afgerond. Nsaja is in 2015 gestart als zelfstandig ondernemer. Om hem hierin aan te 
moedigen hebben we hem een startkapitaal verstrekt van ongeveer 500 euro waarmee 
hij de benodigde lasapparatuur kon aanschaffen. Ook hebben we Nsaja geholpen bij het 
opstellen van zijn businessplan. Ondanks alle ijver die Nsaja in zijn bedrijf stopt, komt 
het nog lastig van de grond. De opdrachten liggen niet voor het oprapen. Toch geeft 
Nsaja de moed niet op. Hij is ervan overtuigt dat hij zal slagen en op korte termijn zelfs 
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in staat zal zijn om het startkapitaal terug te schenken aan Hands & Feet, zodat het voor 
andere projecten aangewend kan worden. 

X-rays voor Zimbabwe

Type fondswerving: 30days-project
Waar: Zimbabwe, Afrika 
Geworven fondsen: €   1.030 
Bestede gelden: €   1.030 
Resterend saldo: €         0 
Start project:   Maart 2015 
Status project: Afgerond 

In maart werden 64 röntgenonderzoeken, oftewel ruim 1.000 euro gedoneerd aan het 
Morgenster ziekenhuis in Zimbabwe. Het Morgensterziekenhuis is het enige ziekenhuis in 
Masvingo Rural district, een gebied met ongeveer 200.000 inwoners. Veel Zimbabwanen 
moeten rondkomen van slechts een halve dollar per dag. Dat lijdt tot problemen zoals 
ondervoeding en het uitstellen van een bezoek aan het ziekenhuis. Ook zijn er veel 
patiënten met tuberculose. Het uitvoeren van een röntgenonderzoek, om de juiste 
diagnose te stellen, kost slechts €16,- maar dat is voor de meesten onbetaalbaar. Met de 
prachtige opbrengst van ruim 1.000 euro hebben we 64 mensen in staat kunnen 
stellen om zo’n röntgenonderzoek uit te laten voeren. Met zo’n onderzoek kan de juiste 
diagnose worden gesteld waardoor de kans op genezing vele malen groter is daar zij nu 
de juiste medicatie toegediend kunnen krijgen. 

Schoenen voor schoffies 

Type fondswerving: 30days-project 
Waar: Oekraïne, Europa 
Geworven fondsen: € 1.308 
Bestede gelden: € 1.308 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   April 2015 
Status project: Afgerond 

In april haalden we 1.308 euro op, goed voor 131 paar schoenen! Deze schoenen waren 
bestemd voor de kinderen die wonen in internaten en op zigeunerkampen in West-
Oekraïne. In het voorjaar werden de eerste schoenen uitgedeeld, voornamelijk laarzen 
op zigeunerkampen en gympies op de internaten. Aan het begin van de winter werden de 
kinderen voorzien van warm schoeisel en warme sokken. Vicky, de Oekraïense dame die 
er voor zorg draagt dat de schoenen goed verdeeld worden, vertelde ons onder andere 
het volgende: “Een jongen die ik op het internaat ontmoette (Laci) kreeg voor het eerst 
van z’n leven een paar sportschoenen. Samen gingen we naar de markt, waar hij z’n 
eerste paar schoenen zelf mocht uitkiezen. De jongen is wees en droeg altijd afgetrapte 
schoenen van andere jongens. Hij vertelde mij dat hij niet kon geloven dat hij ooit 
nieuwe schoenen voor zichzelf zou hebben!”  
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Noodhulp Nepal 

Type fondswerving: 30days-project  
Waar:    Nepal, Azië  
Geworven fondsen: € 2.901 
Bestede gelden: € 2.901 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Mei 2015 
Status project: Afgerond 
 
In mei haalden we 2.900 euro op voor noodhulp in Nepal. Met dit prachtige bedrag zijn 
193 noodhulppakketten aangeschaft voor de vele mensen die in Nepal zijn getroffen door 
de verwoestende aardbeving eind april. De noodhulppakketten zijn verspreid in het 
Gorkha district; een buitengebied van Nepal. Omdat in buitengebieden de noodhulp veel 
later -of soms zelfs te laat- op gang komt, vonden wij het belangrijk om juist daar actief 
te zijn. De noodhulppakketten hebben we kunnen verstrekken via Stichting Hulp 
Vervolgde Christenen (HVC). 

 

Waterputten voor Liberia 

Type fondswerving: Fietssponsortocht 
Waar:    Liberia, Afrika 
Geworven fondsen: € 13.671 
Bestede gelden: € 13.671 
Resterend saldo: €        0 
Start project:   Juni 2015 
Status project: Uitvoerende fase 
 
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli reden 14 deelnemers de jaarlijkse FietsSponsorTocht. Er 
werd 13.671 euro bij elkaar getrapt voor waterputten in Liberia. In Liberia is in veel 
gebieden schoon drinkwater nog steeds zeer schaars. Schoon drinkwater is een 
voorwaarde om een epidemie zoals ebola te voorkomen. In de hoofdstad, Monrovia, 
woont en werkt de Nederlandse Anneke die getrouwd is met de Liberiaan Mambu. Zij 
komen veel in de ‘bush’, afgelegen gebieden waar lokalen vaak beperkte voorzieningen 
hebben. In een aantal dorpen waar zij met hun stichting ‘Manneka’ actief zijn, zijn 
weliswaar oude waterputten aanwezig, maar deze staan vaak leeg omdat de putten niet 
diep genoeg zijn of omdat ze te duur zijn in onderhoud. Sinds enkele jaren reviseren 
Anneke en Mambu met hun stichting deze oude putten waarbij zij gebruik maken van 
een touwpompconstructie. Deze bewezen constructie is eenvoudig en solide en heeft als 
voordeel dat deze heel gemakkelijk te bedienen en onderhouden is. Alle materialen 
worden lokaal gekocht en dorpsbewoners worden getraind hoe ze de pomp zelf kunnen 
repareren. In veel dorpen worden deze touwpompen al langer dan een jaar gebruikt en is 
er nog nooit één dag geweest dat de pomp niet werkte! Met de opbrengst van de 
fietssponsortocht worden op dit moment in een verder gelegen gebied achttien 
waterputten gereviseerd en voorzien van deze touwpompen. Hiermee worden onder 
andere 26 scholen en de daarom heen liggende dorpjes voorzien van schoon drinkwater! 
In totaal worden met deze putten ruim 5.000 mensen geholpen!  
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Gehandicaptenkamp West-Oekraïne 

Type fondswerving: Giften vaste donateurs 
Waar:    Oekraïne, Europa 
Geworven fondsen: €      577 
Bestede gelden: €      600 
Resterend saldo: €         0 
Start project:   Juli 2015 
Status project: Afgerond 
 
Omdat in juni en begin juli de fondsenwerving rondom het fietstochtproject en het rijden 
van 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 
bijdragen aan een mooi project: 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 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. Overigens zijn de vaste 
periodieke giften ad € 577 aangevuld met € 23 uit het “Bestemmingsfonds HNF 2.0” 
zodat we een mooi rond bedrag als bijdrage aan het gehandicaptenkamp konden 
doneren. 

 
Bakfiets voor pleeggezin  

Type fondswerving: Specifiek geworven gelden 
Waar:    Nederland, Europa 
Geworven fondsen: € 2.260 
Bestede gelden: € 2.260 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Augustus 2015 
Status project: Afgerond 
 
In mei kwam bij ons de vraag of wij wilden meehelpen om een pleeggezin te helpen, dat 
onlangs drie pleegkinderen had opgenomen. Het gezin groeide hiermee van vier naar 
zeven gezinsleden. Daar de vrouw des huizes geen rijbewijs heeft, is zij aangewezen op 
de fiets. Met twee oudere kinderen gaat dat prima, maar met drie jonge kinderen in het 
gezin is dat erg beperkend. Een bakfiets zou een prachtige oplossing zijn en het gezin 
enorm helpen in mobiliteit. Even met de kinderen weg, een boodschap doen, naar een 
verjaardag… De normaalste zaken van de wereld zijn en blijven voor hen bereikbaar door 
deze bakfiets! Een eenvoudige manier om een familie te ondersteunen die zich ontfermt 
over drie pleegkinderen! We hebben besloten om er geen maandproject van te maken, 
maar bij een aantal donateurs aan te kloppen met het verzoek deel te nemen in dit 
project en zo voldoende middelen bijeen te krijgen. Afgelopen juli was het geld bijeen en 
in augustus werd, tot grote blijdschap van het gezin, de fiets geleverd. De fiets blijft 
eigendom van Stichting Hands & Feet en het gezin zorgt zelf voor het onderhoud en de 
verzekering van de fiets. 
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Onderwijs in Cambodja 

Type fondswerving: 30days-project 
Waar:    Cambodja, Azië 
Geworven fondsen: € 3.298 
Bestede gelden: € 3.298 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Augustus 2015 
Status project: Afgerond 
 
In augustus haalden we, mede dankzij de collecte van de openluchtdienst tijdens de 
feestweek in Rijnsburg, € 3.298 op voor de kleuterschool Children of Joy. Dit 
kleuterschooltje staat in een zeer arme fabriekswijk in Phnom Penn, de hoofdstad van 
Cambodja. Cambodja is een van de allerarmste landen ter wereld. Het schooltje is 
opgezet en wordt geleid door de Nederlanders Marco en Pauline Wagenaar, die samen 
met hun twee kinderen in Cambodja wonen. Met dit prachtige bedrag konden we 
17 kinderen van onderwijsmateriaal, buitenspeelgoed, een schooluniform en een helm 
voorzien. Tevens konden zorgdragen voor het jaarsalaris van één van de lokale 
leerkrachten. 

 
Voedselpakketten voor aidspatiënten 

Type fondswerving: 30days-project 
Waar:    Zuid-Afrika, Afrika 
Geworven fondsen: € 1.247 
Bestede gelden: € 1.247 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   September 2015 
Status project: Afgerond 
 
Indlu Yethemba, huis van hoop, in Kriel (Zuid-Afrika) zet zich in voor weduwen, wezen 
en aidspatiënten. Momenteel helpt Indlu Yethemba 28 gezinnen die geteisterd worden 
door aids. Dit doen zij onder ander door hen wekelijks een voedselpakket aan te bieden. 
Doordat mensen te zwak worden door de aids raken ze vaak hun baan kwijt en zijn er 
veelal geen inkomsten meer voor het gezin en is er dus ook geen geld voor eten. Echter 
dat is juist wel wat nodig is, ook gezien de aidsremmers die men dagelijks moet 
innemen. Indlu Yethemba probeert hen tegemoet te komen door hen wekelijks te helpen 
met een tas groenten en fruit. De laatste week van de maand krijgt men een extra 
pakket met suiker, thee, zonnebloemolie en een zak met maismeel, waarmee een hele 
stevige pap gemaakt kan worden. Met de opbrengst van het 30days-project van 
september konden maar liefst 62 voedselpakketten worden aangeschaft. 
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Onderdak voor vluchtelingen     

Type fondswerving: Giften zonder oormerk 
Waar:    Frankrijk, Europa 
Geworven fondsen: € 1.752 
Bestede gelden: € 2.858 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Oktober 2015 
Status project: Uitvoerende fase 
 
Sinds de zomer van 2015 is de vluchtelingenproblematiek een hot-issue in alle 
nieuwbulletins. Met Hands & Feet wilden wij ook ons steentje bijdragen aan het voorzien 
in (nood)hulp aan vluchtelingen. De nood is hoog op de Balkan, in Griekenland, maar ook 
dichter bij huis, in Calais, Frankrijk. In oktober startten we een actie om geld in te 
zamelen voor tenten en matjes. We streefden ernaar om 60 vluchtelingen op die manier 
tijdelijk ‘onderdak’ en een slaapplaats te bieden middels het verstrekken van tenten. Er 
werd contact gelegd met het burgerinitiatief CalAid Zuid-Holland. Zij zamelen 
hulpgoederen in, bieden op diverse plekken hulp aan vluchtelingen en proberen de 
‘awareness’ te vergroten. Tijdens de trips naar Calais die zij zelf ondernamen, kwam men 
tot het inzicht dat het geld veel beter ingezet kon worden om ‘semipermanente’ shelters 
voor vluchtelingen op het kamp te bouwen. Deze shelters zijn beter bestand tegen de 
elementen dan tenten. Per shelter kan een gezin van ca. vier personen tijdelijk worden 
gehuisvest. Er werd € 1.752 gedoneerd waarmee negen shelters werden gebouwd. Naast 
de vele euro’s ontvingen we ook kleding en een tent.  

Op 11 december zijn Frank en Joost, samen met twee supporters van Hands & Feet, 
Martin Noort en Peter Roest afgereisd naar Calais. We hebben via onze contacten een 
grote bestelbus kunnen regelen en zo samen met CalAid Zuid-Holland een hulptransport 
met goederen kunnen verzorgen. Het beschikbaar stellen van de bus en kosten van de 
diesel zijn grotendeels door de sponsor bekostigd. Diesel voor de terugreis á € 106,- zijn 
betaald door Stichting Hands & Feet. Deze bijdrage is ten laste gegaan van 
‘Bestemmingsfonds 2.0’. 

Aan het einde van 2015 kregen we nog een aantal giften binnen, waarna we besloten 
nog een extra bijdrage te doen van € 1.000,- uit het ‘Bestemmingsfonds 2.0’. Met dit 
bedrag kunnen nog eens vijf shelters gebouwd worden in het vluchtelingenkamp in 
Calais. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de lokale stichting ‘Auberge de 
Migrants’, waarmee CalAid Zuid-Holland nauwe contacten onderhoudt. Zo is er in totaal 
bijna 2.800 euro beschikbaar gesteld voor huisvesting van vluchtelingen. 
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Kennisverspreiding gehandicaptenzorg   

Type fondswerving: 30days-project 
Waar:    Ghana, Afrika 
Geworven fondsen: € 1.647 
Bestede gelden: € 1.647 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   November 2015 
Status project: Uitvoerende fase 
 
Met de prachtige opbrengst van ons 30days-project in november kon het outreach-
programma van Hand in Hand (een community waar bijna 100 kinderen met een 
verstandelijke beperking leven) van start gaan. Met dit outreach-programma kan de 
kennis van Hand in Hand inzake adequate begeleiding van kinderen met een 
verstandelijke beperking, verder verspreid worden in Ghana. Dat is hard nodig want ook 
buiten de muren van Hand in Hand leven er in Ghana vele kinderen met een 
verstandelijke beperking.  Kinderen die – gelukkig – niet verstoten zijn door hun gezin of 
familie. Maar dat betekent bepaald niet dat er altijd op een goede manier voor deze 
kinderen gezorgd wordt. Om de impact op het leven van kinderen en ouders met een 
beperking te vergroten, is besloten de opgebouwde kennis en expertise te delen. Het 
resultaat is het outreach-programma, gericht op ouders van kinderen met een beperking. 
Met de opbrengst van het 30days-project in november wordt gedurende 14 maanden het 
salaris van een social worker betaald die in verschillende dorpen voorlichting geeft aan 
ouders van kinderen met een verstandelijke beperking! 

Bijdrage Project Voorraadkast 

Type fondswerving: Giften zonder oormerk 
Waar:    Nederland, Europa 
Geworven fondsen: €    0 
Bestede gelden: € 500 
Resterend saldo: €    0 
Start project:   December 2015 
Status project: Uitvoerende fase 
 
Hands & Feet doneerde € 500 bestemd voor het opknappen van een woning in Katwijk. 
Het daarin wonende gezin bevond zich in deze periode in een crisisperiode en de 
Voorraadkast (particulier initiatief) te Katwijk ZH ontfermde zich over dit gezin. Van de   
€500 zijn verf, rollers en kwasten gekocht en is met vrijwilligers de hele binnenkant van 
de woning opnieuw geverfd.   
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Raamkozijnen voor Roemeense gezinnen 

Type fondswerving: 30days-project 
Waar:    Roemenië, Europa 
Geworven fondsen: € 1.067 
Bestede gelden: € 1.500 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   December 2015 
Status project: Uitvoerende fase 
 
Karin Muller is een Nederlandse die werkt onder de armen in Roemenië. Karin zet zich 
onder andere in voor de verbetering van de leefsituatie van de Roma-bevolking. In het 
dorpje Gilau leven Roma-gezinnen, met 4 tot wel 10 kinderen, vaak in slechte huizen. 
Kinderen slapen op de tocht en het is moeilijk om de huisjes warm te houden. Niet in de 
laatste plaats komt dat vaak door slechte raamkozijnen of helemaal geen ramen. Er zijn 
zelfs huisjes waar plastic de wind en regen moet tegenhouden! Dit terwijl een raam met 
dubbelglas nog geen € 150 kost. Met hulp van de gezinnen zelf kan voor dat geld het 
raam aangeschaft, geplaatst en afgewerkt worden. In totaal bracht het 30days-project 
van december ruim 1.067 euro op, goed voor zo’n 7 ramen. Aanvullend heeft Hands & 
Feet vanuit het ‘bestemmingsfonds 2.0’ dit bedrag aangevuld tot € 1.500 waardoor in 
totaal 10 gezinnen geholpen konden worden. De ramen zullen nog in januari 2016 
geplaatst worden, zodat deze gezinnen er de rest van de winter lekker warm bij kunnen 
zitten!  
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DEEL 5 – FINANCIEN 

JAARREKENING 2015 

Balans per 31-12-2015 (na resultaatsbestemming) 

 
 
 

Staat van baten en lasten 2015 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activa 2015 2014 Passiva 2015 2014

Vorderingen 11€                   459€                Continuïteitsreserve 62€                    88€                  

Liquide Middelen 5.126€             4.730€             Bestemmingsfonds FST 2013 2.369€              2.119€            

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 2.251€              2.530€            

Bestemmingsfonds projecten HNF 1.0 410€                  410€                

Nog te betalen bedragen 46€                    42€                  

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

5.137€             5.188€             5.137€              5.188€            

Staat van baten en lasten Werkelijk 2015 Begroot 2015 Afwijking Afwijking % Werkelijk 2014

Som der baten 36.437€                      24.020€                 12.417€        52% 32.559€              

Besteed aan doelstelling ‐35.656€                     ‐25.500€               ‐10.156€       40% ‐35.752€             

781€                            ‐1.480€                 2.261€           ‐153% ‐3.193€               

Kosten werving baten ‐520€                           ‐250€                     ‐270€             108% ‐217€                   

Kosten beheer & administratie ‐317€                           ‐250€                     ‐67€               27% ‐217€                   

Resultaat voor resultaatbestemming ‐55€                             ‐1.980€                 1.925€           ‐97% ‐3.627€               

Resultaatbestemming; toevoeging aan: Werkelijk 2015 Werkelijk 2014

Continuïteitseserve ‐26€                             ‐191€                    

Bestemmingsfonds FST 2013 250€                            ‐2.086€                

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 ‐279€                           ‐1.350€                

‐55€                             ‐3.627€                
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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 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 de reserve dienen te geschieden vanuit 
giften door bestuursleden. De onttrekkingen aan deze reserve dienen ter dekking van de 
overheadkosten (werving, beheer en administratie).  
 
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 ontvangen zij geen 
onkostenvergoeding(en). 
 
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 2016 ontvangen rente over het banktegoed 
in 2015. 

 

 

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 2015 zou dit voor Stichting Hands & Feet uitkomen op (1,5 x € 837 
= ) € 1.255.  

Steeds wanneer de continuïteitsreserve een stand lager dan € 0 bereikt, wordt door de 
bestuursleden geld gedoneerd met als oormerk "Giften bestemd voor kosten 
werkorganisatie".  

 

 

Revalidatie Andri 
In 2015 zijn er geen uitgaven gedaan voor Andri. Wel werd er € 250 gedoneerd waardoor 
de resterende fondsen voor Andri € 2.369 bedragen.  

A) Vorderingen 31‐12‐2015 31‐12‐2014

Te ontvangen rente Triodos Bank 11€                             24€                     

Te ontvangen iDeal donaties Targetpay ‐€                           24€                     

Te ontvangen donaties via machtiging ‐€                           13€                     

Te ontvangen collectegelden GKV Lisse  ‐€                           398€                  

Totaal vorderingen 11€                             459€                  

B) Liquide Middelen 31‐12‐2015 31‐12‐2014

Betaalrekening 126€                          230€                  

Spaarrekenng 5.000€                       4.500€               

Totaal liquide middelen 5.126€                       4.730€               

C) Continuïteitsreserve Verloop 2015 Verloop 2014

Stand per 1 januari 88€                             279€                  

Toevoeging 811€                          244€                  

Onttrekking ‐837€                         ‐434€                 

Stand per 31 december 62€                             88€                     

D) Bestemmingsfondsen Stand per 31‐12‐

2014

Toevoeging Ontrrek‐ 

king

Stand per 

31‐12‐2015

Bestemmingsfonds Revalidatie Andri 2.119€                       250€                   ‐€                    2.369€          

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 2.530€                       2.289€                ‐2.568€         2.251€          

Bestemmingsfonds projecten HNF 1.0 410€                          ‐€                         ‐€                    410€             

Stand per 31 december 2015 5.059€                       2.539€                ‐2.568€         5.029€          
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Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 
In 2015 is € 2.289 aan baten uit eigen fondsenwerving ontvangen die niet voor een 
specifiek 30days of FST-project, maar ter dekking van tekorten in alle (30days) projecten  
bedoeld waren. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsfonds voor projecten HNF 
2.0. Van de middelen uit dit fonds is in 2015 € 2.568 aangewend voor de volgende vijf 
projecten: 

1. Startkapitaal voor Oegandese lasser (februari, € 508 - zie pagina 13) 
2. Dekking tekort Gehandicaptenkamp West-Oekraïne (juli, € 23 - zie pagina 16) 
3. Het project "Onderdak voor vluchtelingen" oktober, € 1.106 - zie pagina 18) 
4. Gift Project Voorraadkast (december, € 500 - zie pagina 19) 
5. Het project “Raamkozijnen Roemenië” (december, € 433 – zie pagina 20) 

 
 

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 de komende 
jaren waarschijnlijk ingezet gaan worden voor het project Ukraine Moves. 

 

 

De nog te betalen bedragen ultimo 2015 bestaan volledig uit de nog te betalen 
bankkosten over het vierde kwartaal van 2015 (€ 46). Dit bedrag is begin januari 2016 
betaald. De schuld heeft per 31 december 2015 derhalve een kortlopend karakter.  

E) Nog te betalen bedragen 31‐12‐2015 31‐12‐2014

Nog te betalen bankkosten 46€                             42€                     

Totaal Nog te betalen 46€                             42€                     
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Toelichting op de Staat van baten en lasten 
 

 

De baten uit eigen fondsenwerving waren fors hoger (€ 12.126 / 52%) dan begroot. 
Deze hogere baten werden deels (€3.671) veroorzaakt door het overweldigende succes 
van de fietssponsortocht voor waterputten in Liberia. Voorts is een extra fondswerving 
gehouden onder een aantal specifieke donateurs voor de aanschaf van de bakfiets voor 
het pleeggezin (€ 2.260). Deze baten waren niet begroot. Bij de 30days-projecten zien 
we dat actualiteiten invloed (kunnen) hebben op de baten uit fondsenwerving. Zo werd 
er ruim gedoneerd voor Nepal nadat daar een verwoestende aardbeving had 
plaatsgevonden en ook voor de vluchtelingen in Calais werd meer geld gedoneerd dan 
gebruikelijk. De hoge opbrengst voor Onderwijs in Cambodja wordt verklaard door een 
hoge collecte-opbrengst (€ 2.530) tijdens een openluchtdienst die georganiseerd werd 
door een aantal samenwerkende kerken in Rijnsburg.  

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. 
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 de website, 
nieuwsbrieven en bankkosten te dekken. Hiermee realiseren we dat alle inkomsten van 
derden voor 100% worden aangewend voor het uiteindelijke doel.  

A) Baten uit eigen fondsenwerving Pagina Werkelijk 2015 Begroot 2015 Afwijking Afwijking %

Geoormerkte donaties

Revalidatie Andri  12 250€                      ‐€                      250€                      100%

Kippenboerderij Oeganda 12 909€                      900€                      9€                          1%

Opvang tienermoeders Rusland 13 1.419€                  900€                      519€                      58%

X‐rays voor Zimbabwe 14 1.030€                  1.000€                  30€                        3%

Schoenen voor schoffies in Oekraïne 14 1.308€                  1.000€                  308€                      31%

Noodhulp Nepal 15 2.901€                  1.500€                  1.401€                  93%

Waterputten Liberia 15 13.671€                10.000€                3.671€                  37%

Gehandicaptenkamp Oekraïne 16 577€                      600€                      ‐23€                      ‐4%

Bakfiets voor pleeggezin in Nederland 16 2.260€                  ‐€                      2.260€                  100%

Onderwijs in Cambodja 17 3.298€                  1.800€                  1.498€                  83%

Voedselpakketten aidspatiënten Zuid‐Afrika 17 1.247€                  1.200€                  47€                        4%

Onderdak voor vluchtelingen in Frankrijk 18 1.752€                  1.200€                  552€                      46%

Training ouders gehandicapte kinderen Ghana 19 1.647€                  1.200€                  447€                      37%

Ramen voor Zigeuners Roemenië 20 1.067€                  1.200€                  ‐133€                    ‐11%

Projecten algemeen nvt 2.289€                  1.000€                  1.289€                  129%

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 35.626€                23.500€                12.126€                52%

B) Overige baten Werkelijk 2015 Begroot 2015 Afwijking Afwijking % Werkelijk 2014

Giften bestemd voor algemene kosten 800€                      500€                      300€                      60% 220€                     

Rentebaten 11€                        20€                        ‐9€                         ‐47% 24€                       

Totaal overige baten 811€                      520€                      291€                      56% 244€                     

TOTAAL BATEN 36.437€                24.020€                12.417€                52% 32.559€               
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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 projecten nagenoeg gelijk aan de inkomsten geworven voor 
deze projecten.  

 

 
 
De kosten werving baten zijn fors (108%) hoger dan begroot. Dit is voornamelijk het 
gevolg van enkele aanpassingen aan de website (zoals de projectkaart op de homepage). 
De bankkosten zijn 27% hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat 
het aantal banktransacties is toegenomen, de kosten per transactie zijn gestegen en we 
begin 2015 hebben besloten om de kosten verbonden aan iDeal als bestuur te 
financieren.  

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.  

C) Kosten projecten Pagina Werkelijk 2015 Begroot 2015 Afwijking Afwijking %

Revalidatie Andri  12 ‐€                      1.000€                  ‐1.000€                ‐

Kippenboerderij Oeganda 12 909€                      900€                      9€                          1%

Opvang tienermoeders Rusland 13 1.419€                  900€                      519€                      58%

X‐rays voor Zimbabwe 14 1.030€                  1.000€                  30€                        3%

Schoenen voor schoffies in Oekraïne 14 1.308€                  1.000€                  308€                      31%

Noodhulp Nepal 15 2.901€                  1.500€                  1.401€                  93%

Waterputten Liberia 15 13.671€                10.000€                3.671€                  37%

Gehandicaptenkamp Oekraïne 16 600€                      600€                      ‐€                      0%

Bakfiets voor pleeggezin in Nederland 16 2.260€                  ‐€                      2.260€                  100%

Onderwijs in Cambodja 17 3.298€                  1.800€                  1.498€                  83%

Voedselpakketten aidspatiënten Zuid‐Afrika 17 1.247€                  1.200€                  47€                        4%

Onderdak voor vluchtelingen in Frankrijk 18 2.858€                  1.200€                  1.658€                  138%

Training ouders gehandicapte kinderen Ghana 19 1.647€                  1.200€                  447€                      37%

Ramen voor Zigeuners Roemenië 20 1.500€                  1.200€                  300€                      25%

Startkapitaal voor lasser Oeganda 13 508€                      1.000€                  ‐493€                    ‐49%

Gift Project Voorraadkast 19 500€                      1.000€                  ‐500€                    ‐50%

Totaal kosten projecten 35.656€                25.500€                10.156€                40%

D) Kosten werving baten Werkelijk 2015 Begroot 2015 Afwijking Afwijking % Werkelijk 2014

Kosten Nieuwsbrief, website & overige PR 520€                      250€                      270€                      108% 217€                     

Totaal kosten werving baten 520€                      250€                      270€                      108% 217€                     

E) Kosten beheer & administratie Werkelijk 2015 Begroot 2015 Afwijking Afwijking % Werkelijk 2014

Bankkosten 317€                      250€                      67€                        27% 217€                     

Totaal kosten beheer & administratie 317€                      250€                      67€                        27% 217€                     
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Begroting en kengetallen 

 

Het bestedingsratio (ten opzichte van de lasten, 97,71%) ligt in lijn met de begroting 
(98,08%). Voor de komende jaren hanteren we een streefpercentage van minimaal 97%.  

 

Het bestedingsratio (ten opzichte van de baten, 97,78%) ligt in lijn met de begroting 
(97,84%). Voor de komende jaren hanteren we een streefpercentage van minimaal 97%. 

Voor beide ratio’s geldt dat de kosten voor werving baten en beheer & administratie 
volledig gedekt worden door de bestuursleden waardoor het feitelijke percentage 100% 
is. 

 

In 2015 bedroegen de kosten van eigen fondsenwerving nog geen 1,5% van de baten uit 
eigen fondsenwerving. Voor de komende jaren hanteren we een streefpercentage van  
2% 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.  

Begroting Begroot 2016 Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014

Inkomsten 30days‐projecten 15.000€            17.156€               12.500€            14.141€              

Inkomsten Revalidatie Andri ‐€                   250€                     ‐€                  100€                    

Inkomsten Fietssponsortocht 10.000€            13.671€               10.000€            17.101€              

Inkomsten Projecten algemeen 1.500€              2.289€                 1.000€              974€                    

Inkomsten Incidentele projecten ‐€                   2.260€                 ‐€                  ‐€                    

Giften bestemd voor algemene kosten 750€                  800€                     500€                  220€                    

Rentebaten 10€                    11€                       20€                    24€                      

Totale inkomsten 27.260€            36.437€               24.020€            32.559€              

Uitgaven 30days‐projecten 15.000€            18.717€               12.500€            14.141€              

Uitgaven Fietssponsortocht 10.000€            13.671€               10.000€            17.101€              

Uitgaven Revalidatie Student Jimmy (ten laste van bestemmingsfonds) ‐€                   ‐€                     ‐€                  1.186€                

Uitgaven Revalidatie Andri (ten laste van bestemmingsfonds) 500€                  ‐€                     1.000€              1.000€                

Uitgaven overige projecten (ten laste van bestemmingsfonds) 2.000€              1.008€                 2.000€              2.324€                

Uitgaven Incidentele projecten ‐€                   2.260€                 ‐€                  ‐€                    

Uitgaven kosten werving baten 400€                  520€                     250€                  217€                    

Uitgaven kosten beheer & administratie 350€                  317€                     250€                  217€                    

Totale uitgaven 28.250€            36.493€               26.000€            36.187€              

Besteed aan doelstelling 27.500€            35.656€               25.500€            35.752€              

Totaal kosten werving baten 400€                  520€                     250€                  217€                    

Totaal kosten beheer & administratie 350€                  317€                     250€                  217€                    

Besteed in % van de totale lasten aan Begroot 2016 Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014

Doelbesteding (bestedingsratio) 97,35% 97,71% 98,08% 98,80%

Kosten werving baten 1,42% 1,43% 0,96% 0,60%

Kosten beheer & administratie 1,24% 0,87% 0,96% 0,60%

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

Besteed in  % van de totale baten aan Begroot 2016 Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014

Doelstelling (bestedingsratio) 100,88% 97,86% 106,16% 109,81%

Onttrekking/dotatie aan bestemmingsfondsen ‐3,67% ‐0,08% ‐8,33% ‐10,55%

Totaal voor doelstelling 97,21% 97,78% 97,84% 99,25%

Kosten werving baten 1,47% 1,43% 1,04% 0,67%

Kosten beheer & administratie 1,28% 0,87% 1,04% 0,67%

Dotatie aan continuïteitsreserve 0,04% ‐0,07% 0,08% ‐0,59%

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

Kosten eigen fonsdenwerving  Begroot 2016 Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014

Kosten eigen fondsenwerving in % van baten eigen fondsenwerving 1,51% 1,46% 1,06% 0,67%
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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; 

Deze bedragen worden aangemerkt als giften “Projecten algemeen” en toegevoegd aan 
de “Bestemmingsfonds projecten HNF 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 & Fietssponsortocht 
Voor de 30days-projecten en de Fietssponsortocht 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 activiteit / 
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 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 
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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” (zie onder). 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 te allen tijde schriftelijk (e-mail is voldoende) te worden goedgekeurd door alle 
bestuursleden. 

Kosten 
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 wordt. 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 of activiteit in beginsel worden gedragen door de uitnodigende partij. 

De overheadkosten, zoals de kosten voor nieuwsbrieven, website 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.  

De begroting per jaar voor de overheadkosten is als volgt: 

Website hosting + onderhoud  €   50,- 
Hardcopy nieuwsbrief (2x)   € 350,- 
Kosten iDeal     € 100,- 
Bankkosten     € 250,-      
Totaal               € 750,- 

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

CONTINUÏTEIT 
Op financieel gebied staat de stichting nauwelijks bloot aan risico’s. Toezeggingen 
(voorafgaand aan de fondswervingscampagnes) worden niet door de stichting gedaan en 
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er worden alleen middelen aangewend die daadwerkelijk geworven zijn. Alle 
overheadkosten worden gedragen door de bestuursleden. Deze overheadkosten zijn 
dusdanig laag dat mag worden aangenomen dat discontinuïteit als gevolg van een gebrek 
aan financiën niet aan de orde zal zijn. Wanneer op enig moment blijkt dat binnen de 
achterban van de stichting er weinig animo meer is voor de projecten die worden 
aangedragen (bijvoorbeeld doordat de geworven middelen structureel lager zijn dan de 
beoogde doelstellingen), zal het bestuur kunnen besluiten de activiteiten stop te zetten. 
Dit lijkt voorlopig echter niet aan de orde.  
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DEEL 6 - 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. 

 



‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want 
het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ 

[Matteüs 19:14] 

Marco en Pauline Wagenaar werken bieden onderwijs aan kinderen 
in een arme fabriekswijk in Phnom Penn, Cambodja. Het 30days-project van 

augustus leverde € 3.298 op, waardoor 17 kinderen naar school kunnen. 




