Jaarverslag 2016

IK HAD HONGER EN U GAF MIJ TE ETEN
[Matteüs 25:35]

Door de droogte in Ethiopië ontstond hongersnood.
Met de opgehaalde € 6.682,- zijn een maand lang
123 gezinnen (372 mensen) gevoed.

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 2016. Samen met jou hebben we het afgelopen jaar achttien
bijzondere projecten kunnen ondersteunen in o.a. Ethiopië, Griekenland, Haïti, Mongolië,
Thailand, Tanzania en Liberia. In totaal zijn er elf 30daysProjects gedaan, die allemaal een
prachtige opbrengst opleverden.
In juli deden 20 fietsers mee met de jaarlijkse FietsSponsorTocht. Dit jaar werd gefietst voor
kinderen met albinisme in Tanzania. Er werd bijna € 19.000 gedoneerd. Nooit eerder haalden
we zo veel geld op met een FietsSponsorTocht.
Tevens konden we in 2016 een zestal extra projecten opzetten/ondersteunen doordat we, net
als in 2015, 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
jouw donaties. Mochten er onverhoopt onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact met ons
op.
We willen je bedanken voor jouw gebed, aandacht en financiële steun in het afgelopen jaar!
Ook in 2017 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 2017 weer op jouw steun!
Katwijk, 2 januari 2017,
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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DEEL 1 – 2016 IN VOGELVLUCHT
In 2016 hebben we 1.197 donaties
ontvangen met een totaalbedrag van
€ 43.503

In 2016 ondersteunden we 18
projecten in 13 verschillende landen
uit 4 verschillende werelddelen

Medio 2016 zijn onze website en huisstijl
geheel vernieuwd:

Naast de bestuursleden en de fietsers waren
er in 2016 nog veel meer vrijwilligers actief.
Denk bijvoorbeeld aan de mensen die onze
hardcopy nieuwsbrief twee maal per jaar
rondbrengen. Of de jongens die onze website
in een nieuw jasje gestoken hebben.

Wij maken veel gebruik van
Facebook om onze acties een
boost te geven. In 2016
plaatsten we 37 berichten en
we hebben 291 volgers.

In het kader van ShareXperience hebben
we twee keer een inspiratiesessie
gehouden op het Christelijk Lyceum
Zandvliet in Den Haag.

35% van de donateurs maakt hun gift zelf
over via een bankoverschrijving, 43%
middels een machtiging en 22% via iDeal
65% van het totaalbedrag aan giften
ontvangen we via bankoverschrijving,
15% via incasso en 21% via iDeal

97% van onze donateurs is
particulier. In 2016 doneerden
zij in 1.163 transacties een
totaalbedrag van € 29.370. Dit
is 67% van onze totale baten
uit fondsenwerving.

Ongeveer 20% van onze
Facebookberichten heeft een bereik
van 1.000 mensen of meer. Het bericht
over het bereiken van de finish met de
FietsSponsorTocht had het grootste
bereik: ruim 3.000 bereikte personen.

De overige 3% van onze donateurs zijn
kerken, stichtingen, scholen en bedrijven.
In 2016 doneerden zij in 34 transacties een
totaalbedrag van € 14.098. Dit is 33% van
onze totale baten uit fondsenwerving.

Bedrijven doneerden in 2016 € 3.068, goed
voor 7% van de totale baten uit
fondsenwerving. Kerken, scholen en
stichtingen doneerden respectievelijk € 8.641
(20%), € 389 (1%) en € 2.000 (5%).
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In 2016 heeft Hands & Feet bijna 1.200 donaties ontvangen met een totaalbedrag van € 43.503,Hiermee zijn de volgende projecten gefinancierd:

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:

30daysProjects
30daysProjects 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. In 2016 werd de tiende editie 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 30daysProjects 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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…IK WAS ZIEK, EN U VERZORGDE MIJ
[Matteüs 25:36]

Sergi zorgt voor zwervers in de stad Choest, Oekraïne. Hands & Feet haalde
€ 1.215,- op om 6 maanden huur te betalen voor opvang en zorg voor daklozen.

DEEL 3 – FONDSENWERVING & PROJECTSELECTIE
BELEID FONDSENWERVING
Stichting Hands & Feet fungeert voor 30daysProjects 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
30daysProject 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 30daysProject 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 30daysProjects
“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
30daysProject. 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 30daysProjects 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 2016 werd deze tocht, goed voor € 18.800, gehouden
voor kinderen met albinisme in Tanzania. 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 8, 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
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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 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 9) 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 8)
- 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
1

Dit houdt niet in dat het project of de uitvoerende organisatie een christelijk karakter moet hebben.
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fondswerving vrijwel altijd hoger is dan benodigd en in die 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 12).
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‘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]

Met de Fietssponsortocht is € 18.801,- opgehaald
voor nieuw sanitair in een weeshuis voor kinderen
met albinisme in Tanzania.

DEEL 4 ‐ PROJECTEN 2016
Hieronder is een samenvatting opgenomen van de uitgevoerde projecten in 2016 (inclusief de
projecten die reeds vóór 2016 zijn gestart en in 2016 doorliepen). De volledige details van ieder
project zijn terug te vinden op onze website.

Project Andri (2013)
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden ‘13:
Bestede gelden ‘14:
Bestede gelden ‘15:
Bestede gelden ‘16:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

FietsSponsorTocht 2013
Oekraïne, Europa
€ 3.989
€ 370
€ 1.000
€
0
€ 600
€ 2.019
Mei 2013
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. Bij een duik in ondiep water kreeg hij een
dwarslaesie, waardoor hij sindsdien 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 7 jaar in een verzorgingstehuis voor ouderen,
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. Een operatie om zijn rug steviger te krijgen teneinde beter te
kunnen revalideren is onderzocht, maar niet haalbaar gebleken. In 2014 is Andri in Kiev
geopereerd aan zijn doorligwonden waar hij veel baat bij heeft. Frank zocht Andri in juli 2016
op. Er is gesproken over zelfstandig wonen. In september en december 2016 is van de
geworven fondsen thuiszorg betaald, zodat hij een paar weken in zijn geboortedorp (waar hij
een huisje heeft) kon wonen. De hoop is dat hij dit kan blijven doen en op den duur frequenter
of geheel thuis kan gaan wonen. Daarnaast is een nieuwe laptop voor hem bekostigd.
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Hiv‐trainingen in Thailand
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Thailand, Azië
€ 1.005
€ 1.005
€
0
Januari 2016
Afgerond

Na Laos heeft Thailand de meeste tienerzwangerschappen in heel Azië. Één op de 20 meisjes
tussen de 15-19 wordt zwanger. Ook raken er jaarlijks duizenden tieners besmet met Hiv.
Ouders en docenten praten liever niet over seks en dus blijft het probleem bestaan. Jan-Peter
en Natasja Kelder werken in Thailand voor Siam-Care, een christelijke organisatie die zich inzet
voor families die geraakt zijn door hiv/aids. Dit doen zij o.a. door familiezorg, gevangeniswerk
en door training en voorlichting te geven. Met de opbrengst van het 30daysProject van januari
werd het team van Siam-Care in staat gesteld om 100 trainingen te geven aan onderwijzers,
kerkleiders en ouders in de sloppenwijken van Bangkok. Dit alles om het aantal nieuwe HIVbesmettingen zoveel mogelijk terug te dringen.

Dekens voor vluchtelingen
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Griekenland, Europa
€ 1.070
€ 1.070
€
0
Februari 2016
Afgerond

Het 30daysProject van februari leverde € 1.070 op, goed voor evenzoveel dekens die zijn
geschonken aan de Stichting Bootvluchteling. Deze stichting bekommert zich met hart en ziel
om het lot van bootvluchtelingen. Met deze 1.070 dekens en onze morele support hebben we de
vele vrijwilligers van Stichting Bootvluchteling een hart onder de riem kunnen steken. Deze
vrijwilligers doen hun uiterste best om in (dreigende) noodsituaties te handelen en te
voorkomen dat vluchtelingen verdrinken of onderkoeld raken!
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ShareXperience @ Zandvliet College Den Haag
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

Nvt
Nederland, Europa
Nvt
Nvt
Nvt
Februari en December 2016
Afgerond

Vrijdag 20 februari en vrijdag 16 december stonden 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 beide keren uitgenodigd. Het
werden inspirerende dagen, zowel voor de leerlingen als voor ons! In groepjes van zo’n twaalf
leerlingen, woonden ze de workshop bij, waar Mark, Frank en Joost vertelden over de tijd dat ze
in Oekraïne en Oeganda woonden en over wat ze motiveert en inspireert. De jongeren mochten
daarna zelf een 30daysProject uitwerken: wat raakt hun en waar willen ze hoe wat aan doen?
Erg inspirerende sessies waaruit mogelijk een toekomstig maandproject tot stand gekomen is.

Hulp voor ondervoede kids in Zimbabwe
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Zimbabwe, Afrika
€ 1.365
€ 1.365
€
0
Maart 2016
Afgerond

Zuidelijk Afrika ervoer begin 2016 de ergste droogte in meer dan 50 jaar. In Zimbabwe werd de
noodtoestand afgekondigd voor grote delen van het platteland. Door de aanhoudende droogte
ontstond een hongersnood waardoor zo’n 3 miljoen Zimbabwanen werden getroffen. Met de
opbrengst van ons 30daysProject in maart konden we 55 ondervoede kinderen aan laten
sterken in het Morgenster ziekenhuis in Zimbabwe. De kinderen konden hiermee twee weken
worden opgenomen en werden tijdens zo’n opname voorzien van extra voeding zodat ze weer
op krachten konden komen. De droogte in Zimbabwe heeft enorme gevolgen gehad en we
realiseren ons dat we met deze 55 kinderen slechts een zeer klein aantal kinderen konden
bereiken. Desalniettemin is ieder kind er één en vinden wij dat, hoe klein de hulp op het totaal
ook mag lijken, ogen sluiten geen optie is.
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Verrassingspakketten voor vluchtelingen
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Griekenland/Macedonië, Europa
€ 2.916
€ 2.916
€
0
April 2016
Afgerond

Onze april-actie leverde 2.916 euro op. Met deze opbrengst konden ruim 290 vluchtelingen
in Idomeni, Griekenland (grens met Macedonië) in het zonnetje worden gezet! Zij ontvingen
een pakket met iets leuks, iets lekkers, ondergoed en verzorging
zeep,

etc). Door

deze blijk

van

medeleven

in

hun

(Tandenborstel,

pasta,

misère hopen we hen een beetje

waardigheid, een beetje hoop en een beetje liefde te geven.

Voetbaltenues voor straatkinderen
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Oekraïne, Europa
€ 845
€ 845
€ 0
Mei 2016
Voorbereidende fase

In mei haalden we een mooi bedrag van € 845,- op voor voetbaltenues voor straatkinderen in
Kharkiv, Oekraïne. Hands & Feet heeft contact met Stichting Breath, die in diverse landen in
Oost-Europa opkomt voor weeskinderen. De combinatie van het bieden van eerste
levensbehoeften en het beoefenen van sport is een basisbeginsel van Stichting Breath. Tijdens
het EK in Polen en Oekraine, heeft de stichting zich, samen met de KNVB, hard gemaakt voor
een voetbalveldje voor deze wees- en straatkinderen die wonen in een internaat in Kharkiv. Om
georganiseerd sport te kunnen bieden voor deze jongeren en daarmee structuur en een doel in
hun leven, is geld nodig. Hands & Feet heeft het maandbedrag overgemaakt voor tenues.
Breath is hard bezig om met andere (sport)clubs de jaarbegroting rond te krijgen, voornemen is
om in het voorjaar van 2017 met een net aangekleed elftal van start te gaan!
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Sanitaire voorzieningen voor kinderen met albinisme
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

FietsSponsorTocht
Tanzania, Afrika
€ 18.801
€ 2.859
€ 15.942
Juni 2016
Uitvoerende fase

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli reden 21 deelnemers de jaarlijkse FietsSponsorTocht. Er werd
18.801 euro bij elkaar getrapt voor kinderen met albinisme in Tanzania. In Tanzania wijdt een
bijzondere vrouw haar leven aan de zorg voor en bescherming van kinderen met albinisme.
Deze sister Helena, een plaatselijke non, vangt meer dan 50 kinderen met albinisme liefdevol
op, geeft ze hoop en zorg die ze nodig hebben. Sister Helena bezoekt ook geregeld
staatskampen en werkt om betere opvang te regelen. Hetzij in haar eigen huis, hetzij bij andere
organisaties. Haar zorg en liefde voor deze kinderen is niet zonder gevaren. Er is weinig kennis
over albinisme. Er is veel bijgeloof, waardoor veel mensen geloven dat albino kinderen, duivels
zijn. Desalniettemin beloven plaatselijke ‘witch doctors’ dat afgehakte ledematen van albino’s
geluk en voorspoed brengen. Te bizar voor woorden! Met de recordopbrengst van bijna €
19.000 zal in het voorjaar van 2017 een sanitair gebouw worden neergezet waar de ruim 50
kinderen zorg kunnen dragen voor een goede hygiëne. Ook worden er diverse
herstelwerkzaamheden verricht aan het tehuis. De begrote kosten liggen rond de € 15.000. Het
eventueel resterende geld zal worden ingezet voor noden rondom de werkzaamheden van
Sister Helena.

Gehandicaptenkamp West‐Oekraïne
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

Giften zonder oormerk + HNF 1.0
Oekraïne, Europa
€
0
€
800
€
0
Juli 2016
Afgerond

In de zomer hebben we een bijdrage geleverd aan de realisatie van 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. In september 2016 is een tweede
kamp georganiseerd. De bijdrage van € 800 is voor € 410 betaald uit het Bestemmingsfonds
projecten HNF 1.0 (zie pag. 26) en voor € 390 uit het “Bestemmingsfonds HNF 2.0” zodat
we een mooi rond bedrag als bijdrage aan het gehandicaptenkamp konden doneren.
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Hulp voor vluchtelingen in Libanon
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

Giften vaste donateurs
Libanon, Midden-Oosten
€
725
€
725
€
0
Juli 2016
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 actief 30daysProject opgezet. Door de
vaste periodieke giften van een aantal donateurs konden we echter wel bijdragen aan een mooi
project in Libanon. Rania Haverkotte is naar Libanon gegaan om een container met
hulpgoederen te lossen en de goederen, met name kinderkleding, uit te delen onder de
vluchtelingen daar. Daarnaast heeft ze Engelse les gegeven voor de kinderen in de
vluchtelingkampen.

Reparatie schoolgebouw Liberia
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

Giften zonder oormerk
Liberia, Afrika
€
0
€ 1.250
€
0
Augustus 2016
Afgerond

In juli ontvingen wij het verzoek van Stichting Manneka om hen te ondersteunen bij de
reparatie van Joe Village School, een kleine community school die ooit gestart is door de
bewoners van dit kleine bushdorp. Men begon heel simpel met een kleuterschool die gehouden
werd in een palavahut. Door de jaren heen is de school uitgegroeid tot een school met vier
klaslokalen en een bibliotheek, gebouwd met lokale materialen uit de bush. Met een bijdrage
van € 1.250 (aangewend vanuit het Bestemmingsfonds HNF 2.0) konden alle deuren en enkele
zinken platen in het dak worden vervangen. Ook konden de gaten in de vloer worden
gerepareerd en kreeg de school een nieuw likje verf.
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Voedselhulp Ethiopië
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Ethiopië, Afrika
€ 6.682
€ 6.682
€
0
Augustus 2016
Afgerond

In augustus haalden we, mede dankzij de collecte tijdens openluchtdienst in Rijnsburg en een
gift vanuit de Hervormde diaconie, een bedrag van € 6.682 op voor voedselhulp in Ethiopië. Het
land is hard getroffen door de extreme droogte tijdens het regenseizoen vorig jaar. hierdoor
waren er medio 2016 meer dan 10 miljoen mensen in hongersnood. Vanuit Hand & Feet hebben
we contact gelegd met medewerkers van Royal Mission, die ter plaatse ondersteuning bieden in
een gebied dat zwaar getroffen is. Op zaterdag 17 september is het geld ingezet voor de
voedseldistributie. We hebben 123 huishoudens van eten kunnen voorzien, wat neer komt op
372 mensen. Het gaat dan om 15 kg meel, 3,5 kg bonen en 1 liter olie per persoon. Daarmee
heeft deze groep mensen voor vier weken voldoende te eten gekregen.

Opvang zwervers
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Oekraïne, Europa
€ 1.215
€ 1.215
€
0
September 2016
Uitvoerende fase

Sergi zorgt voor zwervers in de stad Choest. Vanuit christelijke naastenliefde bereikt hij hen
door wekelijks op straat te staan met koffie en thee. Door oprechte liefde en aandacht is bij hun
thuis een huisgroep ontstaan waar wordt gezongen, gebeden en uit de Bijbel wordt verteld.
Daarnaast helpt Sergi door hun wonden te verzorgen of te zorgen voor eten of drinken.
Voorheen kwamen de mensen bij hem thuis, maar hierdoor liepen zijn eigen kinderen kans op
besmetting met Tuberculose en Hepatitis. Sinds kort huurt Sergi daarom een apart huis voor
deze mensen. Hier vinden de samenkomsten plaats én het dient als nachtopvang voor
daklozen. Met de opbrengst van het 30daysProject van september konden we Sergi in staat
stellen om ook deze winter zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren.
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Een veilige plek voor kansarme jeugd
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Mongolië, Azië
€ 1.353
€ 1.353
€
0
Oktober 2016
Uitvoerende fase

De Nederlanders Sylvia & Aphrezo wonen met hun drie kinderen Reuben, Rasivor & Ryan in
Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. Hun missie is er te zijn voor onbevoorrechtte jongeren
uit kansarme gezinnen en hen God’s liefde te geven. Veel van deze jongeren, soms wees of
komende uit arme of gebroken gezinnen, missen leiding in hun leven en belanden in het harde
straatleven, met alle risico’s van dien. Concreet doen Aprhezo en Sylvia dit door wekelijks
voetbalwedstrijden te organiseren en runnen zij jeugdcentrum Het Net. Samen vangen ze ca.
50 jongeren op. Om ook in de winter deze veilige plek te kunnen bieden is er € 1.353
gedoneerd. Hiermee wordt het jeugdcentrum open gehouden en de gymzaal gehuurd.

Gezonde maaltijden voor Oekraïense kinderen
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

Spaarproject Kindernevendienst
Oekraïne, Europa
€
959
€
959
€
0
November 2016
Uitvoerende fase

Van oktober 2015 tot en met september 2016 spaarden de kinderen van de kindernevendienst
van de Vredeskerk te Katwijk voor de kinderen van het Arendsnest in Beregowo. In totaal
brachten ze € 959 bij elkaar waarmee het Arendsnest ook dit schooljaar (2016-2017) dagelijks
naschools kinderen op kan vangen en hen kan voorzien van een voedzame maaltijd. Dagelijks
eten ze gezamenlijk 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
voedzame maaltijden is 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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Geef een geit voor Haïti
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Haïti, Zuid-Amerika
€ 1.594
€ 1.594
€
0
November 2016
Afgerond

Orkaan Matthew bereikte begin oktober de kust van Haïti en liet een spoor van vernieling
achter. Meer dan 1.000 mensen zijn verdronken, 20.000 Haïtianen hebben geen huis meer.
Nederlander Johan Smoorenburg woont en werkt al 35 jaar in Haïti en leidt een opvangdorp
voor kinderen. Namens Stichting Hart voor Haïti biedt hij gerichte hulp. Eerst als noodhulp,
maar daarna ook structurele hulp zodat de gezinnen weer kunnen voorzien in het dagelijks
levensonderhoud. Zo levert bijvoorbeeld een geit melk, vlees en inkomen op. Met de opbrengst
van het 30daysProject van november konden we het werk van Johan en Stichting Hart voor
Haïti ondersteunen met 53 geiten.

Hulp aan Roemenië
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

Spaaractie basisschool + Giften zonder oormerk
Roemenië, Europa
€ 389
€ 1.565
€
0
Heel 2016
Afgerond

In januari kwam de P.C.O.K. Marnixschool uit Katwijk in
actie voor zigeuners in Roemenië. De Marnixschool sloot
met deze actie aan op het 30daysProject van december 2015. De kinderen brachten € 389 bij
elkaar waarmee 2 extra huisjes konden worden voorzien van dubbelglas. Nu liggen de kinderen
niet meer op de tocht! Het zetten van de ramen gebeurde onder het toeziend oog van Karin
Muller. Zij 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. Via haar doneerden
we dit jaar ook € 200 voor medicijnen, € 376 voor het organiseren van een kerstdiner voor
kansarme moeders en € 600 voor de ondersteuning van haar werkzaamheden. Deze gelden
werden betaald vanuit het Bestemmingsfonds HNF 2.0.
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Undercoverwerk IJM
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
India, Azië
€ 1.940
€ 1.940
€
0
December 2016
Uitvoerende fase

International Justice Mission (IJM) zet zich in voor de mensenrechten van de allerarmsten. Met
experts op het gebied van met name juridische hulp zetten zij zich in om de deze mensen te
beschermen tegen onderdrukking, landjepik en slavernij. Helaas zijn dit soort taferelen nog aan
de orde van de dag. Zo worden (naar schatting) wereldwijd bijna 46 miljoen mensen
vastgehouden in slavernij, wordt één op de vijf vrouwen in haar leven slachtoffer van
aanranding of verkrachting en worden bijna 2 miljoen kinderen uitgebuit in de sekshandel. Met
de opbrengst van onze december-campagne kunnen we het belangrijke werk van IJM ruim twee
maanden ondersteunen.
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IK WAS EEN VREEMDELING, EN JULLIE
NAMEN MIJ OP
[Matteüs 25:35]

Het 30daysProject van februari leverde € 1.070 op,
waarvan 1.070 nooddekens zijn gekocht voor
bootvluchtelingen op Lesbos, Griekenland.

DEEL 5 – FINANCIEN
JAARREKENING 2016
Balans per 31‐12‐2016 (na resultaatsbestemming)
Activa
Vorderingen
Liquide Middelen

2015 Passiva
11 Continuïteitsreserve
5.126 Bestemmingsfonds FST 2013
Bestemmingsfonds FST 2016
Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0
Bestemmingsfonds projecten HNF 1.0
Nog te betalen bedragen
========
========
€
19.799 €
5.137
€
€

2016
43 €
19.756 €

2016
28
2.019
15.942
1.751
‐
60
========
€
19.799
€
€
€
€
€
€

2015
62
2.369
‐
2.251
410
46
========
€
5.137

€
€
€
€
€
€

Staat van baten en lasten 2016
Staat van baten en lasten
Som der baten
Besteed aan doelstelling

Kosten werving baten
Kosten beheer & administratie
Resultaat voor resultaatbestemming
Resultaatbestemming; toevoeging aan:
Continuïteitseserve
Bestemmingsfonds FST 2013
Bestemmingsfonds FST 2016
Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0
Bestemmingsfonds projecten HNF 1.0

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

Werkelijk 2016 Begroot 2016 Afwijking Afwijking %
44.312 €
27.260 € 17.052
63%
‐28.822 €
‐27.500 € ‐1.322
5%
15.491 €
‐240 € 15.731
‐6554%
‐460 €
‐383 €
14.648 €
Werkelijk 2016
‐34
‐350
15.942
‐500
‐410
14.648

‐400 €
‐350 €
‐990 €

‐60
‐33
15.638

Werkelijk 2015
€
36.437
€
‐35.656
€
781

15% €
9% €
‐1580% €

‐520
‐317
‐55

Werkelijk 2015
€
‐26
€
250
€
‐
€
‐279
€
‐
€
‐55
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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
de
de
de

besteding van de middelen.
fondsenwerving en de daarmee samenhangende kosten.
kosten van beheer en administratie.
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).
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Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen ontstaan door middelen waaraan derden een specifieke doel/bestemming
hebben gegeven (geoormerkte gelden). De toevoegingen aan en de onttrekkingen uit de
bestemmingsfondsen dienen te geschieden vanuit de resultaatbestemming.
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
onkostenvergoeding(en).

ontvangen

geen

salaris.

Ook

ontvangen

zij

geen

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

A) Vorderingen
Te ontvangen rente Triodos Bank
Te ontvangen iDeal donaties Targetpay
Totaal vorderingen

31‐12‐2016
31‐12‐2015
8 €
11
35 €
‐
43 €
11

€
€
€

De te ontvangen rente betreft de in januari 2017 ontvangen rente over het banktegoed in 2016.
De te ontvangen iDeal donaties betreffen giften via iDeal eind december 2016. Deze zijn begin
2017 op onze bankrekening bijgeschreven.

B) Liquide Middelen
Betaalrekening
Spaarrekenng
Totaal liquide middelen

31‐12‐2016
31‐12‐2015
€
756 €
126
€
19.000 €
5.000
€
19.756 €
5.126

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

C) Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

€
€
€
€

Verloop 2016
62
809
‐842
28

Verloop 2015
€
88
€
811
€
‐837
€
62

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 2016 zou dit voor
Stichting Hands & Feet uitkomen op (1,5 x € 842 = ) € 1.263.
Steeds wanneer de continuïteitsreserve een stand lager dan € 0 bereikt, wordt door de
bestuursleden geld gedoneerd met als oormerk "Giften bestemd voor kosten werkorganisatie".

D) Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds FST 2013
Bestemmingsfonds FST 2016
Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0
Bestemmingsfonds projecten HNF 1.0

€
€
€
€
€

31‐12‐2015
2.369
‐
2.251
410
5.029

€
€
€
€
€

Toevoeging
250
18.801
2.397
‐
21.448

Onttrekking
€
‐600
€
‐2.859
€
‐2.897
€
‐410
€
‐6.766

31‐12‐2016
€
2.019
€
15.942
€
1.751
€
‐
€
19.711
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FST 2013 - Revalidatie Andri
In 2016 is er € 600 uitgegeven voor Andri, waarvan ruim de helft voor kosten omtrent thuiszorg
(€ 330). Het resterende deel (€ 270) is aangewend voor een nieuwe laptop. Eind 2016
ontvingen we een gift van € 250, bestemd voor de ondersteuning van Andri. Zie verder
pagina 15.
FST 2016 - Sanitaire voorzieningen voor kinderen met albinisme
Met de FietsSponsorTocht werd afgelopen zomer maar liefst € 18.801 bijeen gefietst. Een deel
van deze gelden (€ 2.859) is reeds overgemaakt naar de Nederlandse stichting Inside The
Same waar we voor dit project mee samenwerken. In het voorjaar van 2017 zal Inside The
Same, samen met een Italiaanse stichting, een sanitair gebouw neerzetten waar de ruim 50
kinderen in het tehuis van Sister Helena zorg kunnen dragen voor een goede hygiëne. Ook
worden er diverse herstelwerkzaamheden verricht aan het tehuis. De begrote kosten liggen
rond de € 15.000. Het eventueel resterende geld zal worden ingezet voor noden rondom de
werkzaamheden van Sister Helena. De verwachting is derhalve dat alle geworven gelden in
2017 zullen worden ingezet. Zie verder pagina 19.
Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0
In 2016 is € 2.397 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 het bestemmingsfonds voor projecten HNF 2.0. Van de middelen
uit dit fonds is in 2016 € 2.897 aangewend voor de volgende vijf projecten:
1. Medicijnen Roemenië (februari, € 200 - zie pagina 23)
2. Gehandicaptenkamp West-Oekraïne (juli, € 390 - zie pagina 19)
3. Reparatie bolderkar Oekraïne (maart, € 81)
4. Reparatie Joe Village School (juli, € 1.250 - zie pagina 20)
5. Kerstdiner voor arme moeders Roemenië (december, € 376 – zie pagina 23)
6. Ondersteuning zendingswerk Karin Muller (december, € 600 – zie pagina 23)
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 is in 2016 ingezet voor het project Ukraine Moves (Gehandicaptenkamp WestOekraïne).
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E) Nog te betalen bedragen
Nog te betalen bankkosten
Totaal Nog te betalen

31‐12‐2016
31‐12‐2015
€
60 €
46
€
60 €
46

De nog te betalen bedragen ultimo 2016 bestaan volledig uit de nog te betalen bankkosten over
het vierde kwartaal van 2016 (€ 60). Dit bedrag is begin januari 2017 betaald. De schuld heeft
per 31 december 2016 derhalve een kortlopend karakter.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten
A) Baten uit eigen fondsenwerving

Pagina

Geoormerkte donaties
Hiv‐trainingen in Thailand
Dekens voor vluchtelingen ‐ Griekenland
Hulp voor ondervoede kids in Zimbabwe
Verrassingspakketten vluchtelingen Macedonië
Voetbaltenues voor straatkinderen Oekraïne
Sanitaire voorzieningen voor kids met albinisme
Hulp voor vluchtelingen in Libanon
Voedselhulp Ethiopië
Opvang zwervers Oekraïne
Een veilige plek voor kansarme jeugd ‐ Mongolië
Gezonde maaltijden voor Oekraïense kinderen
Geef een geit voor Haïti
Hulp aan Roemenië
Undercoverwerk IJM India
Projecten algemeen
Totaal baten uit eigen fondsenwerving

16
16
17
18
18
19
20
21
21
22
22
23
23
24
nvt

Werkelijk 2016 Begroot 2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.005
1.070
1.365
2.916
845
18.801
725
6.682
1.215
1.353
959
1.594
389
1.940
2.397
43.504

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000
1.000
1.250
1.750
1.000
10.000
750
2.750
1.200
1.300
‐
1.500
‐
1.500
1.500
26.500

Afwijking Afwijking %
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5
70
115
1.166
‐155
8.801
‐25
3.932
15
53
959
94
389
440
897
17.004

0%
7%
9%
67%
‐16%
88%
‐3%
143%
1%
4%
100%
6%
100%
29%
60%
64%

De baten uit eigen fondsenwerving waren fors hoger (€ 17.004 / 64%) dan begroot. Deze
hogere baten werden deels (€8.801) veroorzaakt door het overweldigende succes van de
FietsSponsorTocht voor kinderen met albinisme in Tanzania. Bij de 30daysProjects zien we dat
actualiteiten invloed (kunnen) hebben op de baten uit fondsenwerving. Zo werd er ruim
gedoneerd voor de vluchtelingen in Idomeni. Na alle (landelijke) media-aandacht voor de
schrijnende situatie in dit vluchtelingenkamp, is er in Rijnsburg een plaatselijk initiatief
ontstaan, waar we middels een 30daysProject op actieve wijze aan konden bijdragen.
Het uitgebreid delen van berichten via Facebook bleek effectief en leidde tot extra
opbrengsten. De hoge opbrengst voor voedselhulp in Ethiopië wordt verklaard door een
extreem hoge collecte-opbrengst (€ 5.123) 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 (zie pag. 30).

B) Overige baten
Giften bestemd voor algemene kosten
Rentebaten
Totaal overige baten
TOTAAL BATEN

Werkelijk 2016 Begroot 2016
€
800 €
750 €
€
9 €
10 €
€
809 €
760 €
€

44.312 €

27.260 €

Afwijking Afwijking %
50
7%
‐1
‐14%
49
6%
17.052

Werkelijk 2015
€
800
€
11
€
244

63% €

36.437
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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.

C) Kosten projecten
Pagina
15
Revalidatie Andri
16
Hiv‐trainingen in Thailand
16
Dekens voor vluchtelingen ‐ Griekenland
17
Hulp voor ondervoede kids in Zimbabwe
Verrassingspakketten vluchtelingen Macedonië 18
18
Voetbaltenues voor straatkinderen Oekraïne
19
Sanitaire voorzieningen voor kids met albinisme
19
Gehandicaptenkamp Oekraïne
20
Hulp voor vluchtelingen in Libanon
20
Reparatie Joe Village School Liberia
21
Voedselhulp Ethiopië
21
Opvang zwervers Oekraïne
22
Een veilige plek voor kansarme jeugd ‐ Mongolië
22
Gezonde maaltijden voor Oekraïense kinderen
23
Geef een geit voor Haïti
23
Hulp aan Roemenië
24
Undercoverwerk IJM India
nvt
Opknappen bolderkar Oekraïne
Totaal kosten projecten

Werkelijk 2016
€
600
€
1.005
€
1.070
€
1.365
€
2.916
€
845
€
2.859
€
800
€
725
€
1.250
€
6.682
€
1.215
€
1.353
€
959
€
1.594
€
1.565
€
1.940
€
81
€
28.822

Begroot 2016
€
500
€
1.000
€
1.000
€
1.250
€
1.750
€
1.000
€
10.000
€
750
€
750
€
1.250
€
2.750
€
1.200
€
1.300
€
‐
€
1.500
€
‐
€
1.500
€
‐
€
27.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Afwijking Afwijking %
100
20%
5
0%
70
7%
115
9%
1.166
67%
‐155
‐16%
‐7.141
‐71%
50
7%
‐25
‐3%
‐
0%
3.932
143%
15
1%
53
4%
959
100%
94
6%
1.565
100%
440
29%
81
100%
1.322
5%

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 een extra kind voorzien kan
worden van hulp. Zodoende zijn de uitgaven met betrekking tot de individuele projecten in de
meeste gevallen gelijk aan de inkomsten geworven voor deze projecten. Desalniettemin is
in 2016 minder uitgegeven dan ontvangen. Dit heeft alles te maken met de aanwending van
de ontvangen gelden inzake de FietsSponsorTocht in het voorjaar van 2017 (zie pag. 19 en 30).
D) Kosten werving baten
Kosten Nieuwsbrief, website & overige PR
Totaal kosten werving baten

Werkelijk 2016 Begroot 2016
€
459 €
400 €
€
459 €
400 €

Afwijking Afwijking % Werkelijk 2015
59
15% €
520
59
15% €
520

E) Kosten beheer & administratie
Bankkosten
Totaal kosten beheer & administratie

Werkelijk 2016 Begroot 2016
€
383 €
350 €
€
383 €
350 €

Afwijking Afwijking % Werkelijk 2015
33
9% €
317
33
9% €
317

De kosten werving baten zijn hoger dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de totale
vernieuwing van onze website en huisstijl. Alle werkzaamheden hiervoor zijn verricht door
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vrijwilligers, echter voor de aanschaf van enkele features zijn kosten gemaakt. De bankkosten
zijn 9% hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal
banktransacties is toegenomen en de kosten per transactie zijn gestegen.
De overheadkosten (kosten werving baten kosten beheer & administratie) worden gedekt door
giften van de bestuursleden. Hiermee realiseren we dat alle inkomsten van derden voor 100%
worden aangewend voor het uiteindelijke doel.

Begroting en kengetallen
Begroting

Begroot 2017 Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015

Inkomsten 30days‐projecten
Inkomsten Revalidatie Andri
Inkomsten Fietssponsortocht
Inkomsten Projecten algemeen
Inkomsten Incidentele projecten
Giften bestemd voor algemene kosten
Rentebaten

€
€
€
€
€
€
€

15.000
‐
10.000
1.000
500
850
10

Totale inkomsten

€

27.360 €

44.312 €

Uitgaven 30days‐projecten

€

15.000 €

Uitgaven Fietssponsortocht

€

10.000 €

Uitgaven Revalidatie Andri (t.l.v. bestemmingsfonds)

€

500 €

Uitgaven Kinderen met albinisme (t.l.v. bestemmingsfonds)

€

16.000 €

Uitgaven overige projecten (t.l.v. bestemmingsfonds)

€

1.000 €

3.307 €

Uitgaven Incidentele projecten

€

500 €

1.348 €

Uitgaven kosten werving baten

€

450 €

459 €

Uitgaven kosten beheer & administratie
Totale uitgaven
Besteed aan doelstelling
Totaal kosten werving baten
Totaal kosten beheer & administratie

€
€
€
€
€

Besteed in % van de totale lasten aan
Doelbesteding (bestedingsratio)
Kosten werving baten
Kosten beheer & administratie
Totaal

Begroot 2017 Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015
98,06%
97,16%
97,35%
97,71%
1,03%
1,55%
1,42%
1,43%
0,91%
1,29%
1,24%
0,87%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

400
43.850
43.000
450
400

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

20.708
250
18.801
2.397
1.348
800
9

€
€
€
€
€
€
€

17.156
250
13.671
2.289
2.260
800
11

27.260 €

36.437

20.708 €

15.000 €

18.717

2.859 €

10.000 €

13.671

600 €

500 €

‐

‐

‐

‐

383
29.664
28.822
459
383

€
€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€
€

15.000
‐
10.000
1.500
‐
750
10

€

2.000 €
‐

1.008

€

2.260

400 €

520

350
28.250
27.500
400
350

€
€
€
€
€

317
36.493
35.656
520
317

Het bestedingsratio (ten opzichte van de lasten, 97,16%) ligt in lijn met de begroting (97,35%).
Voor de komende jaren hanteren we een streefpercentage van minimaal 97%.
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Besteed in % van de totale baten aan
Doelstelling (bestedingsratio)
Onttrekking/dotatie aan bestemmingsfondsen
Totaal voor doelstelling
Kosten werving baten
Kosten beheer & administratie
Dotatie aan continuïteitsreserve
Totaal

Begroot 2017 Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015
157,16%
65,04%
100,88%
97,86%
‐60,31%
33,13%
‐3,67%
‐0,08%
96,86%
98,18%
97,21%
97,78%
1,64%
1,04%
1,47%
1,43%
1,46%
0,86%
1,28%
0,87%
0,04%
‐0,08%
0,04%
‐0,07%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Het bestedingsratio (ten opzichte van de baten, 98,18%) ligt in lijn met de begroting (97,21%).
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.

Kosten eigen fonsdenwerving
Kosten eigen fondsenwerving in % van baten eigen

Begroot 2017 Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015
1,70%
1,06%
1,51%
1,46%

In 2016 bedroegen de kosten van eigen fondsenwerving iets meer dan 1% 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.
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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
30daysProject 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 30daysProject 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.

30daysProjects & FietsSponsorTocht
Voor de 30daysProjects 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
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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” (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 30daysProjects “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 30daysProjects 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
Hardcopy nieuwsbrief (2x)
Kosten iDeal
Bankkosten
Totaal

€ 100,€ 350,€ 125,€ 275,€ 850,-

BEZOLDIGING
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Ook ontvangen zij geen onkostenvergoeding. Dit
geldt ook voor vrijwilligers. Stichting Hands & Feet heeft geen personeelsleden.
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CONTINUÏTEIT
Op financieel gebied staat de stichting nauwelijks bloot aan risico’s. Toezeggingen (voorafgaand
aan de fondswervingscampagnes) worden niet door de stichting gedaan en 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.

38

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 wij doen)
Een financiële verantwoording (Wat wij doen)

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
Penningmeester
Secretaris

: Frank van Delft
: Mark Heemskerk
: Joost Mens

Het fiscaal nummer van de stichting is 852679026.
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