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

Door de droogte in Zuid-Sudan ontstond in april enorme hongersnood. 
Met de opgehaalde € 4.972 hebben 62 kinderen noodvoeding ontvangen. 
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VOORWOORD 
Katwijk, 2 januari 2018 

Beste lezer, 

Via dit verslag informeren we je over het werk van Stichting Hands & Feet in 2017.  

Afgelopen jaar heeft Hands & Feet 20 projecten kunnen ondersteunen, waarbij we voor elf 
projecten actief fondsen hebben geworven via de mailings, onze website en Facebook. De 
andere negen projecten zijn bekostigd uit algemene giften.  

Ook dit jaar hebben we weer de jaarlijkse FietsSponsorTocht gereden. Een groep fietsers uit 
Rijnsburg en Katwijk hebben zich ingezet om fondsen te werven voor ‘Villa Ticca’ een project voor 
jongeren en tienermoeders in Quito, Ecuador. In Lekkerkerk heeft een ander enthousiast team 
een tocht gereden voor MAF in Bangladesh. Het resultaat van de gezamenlijke inzet mocht er 
zijn, in totaal is er bijna € 25.000 bij elkaar gefietst! 

Meer over de projecten, ons beleid en de financiën, vind je verderop in dit jaarverslag. We hopen 
op deze manier een helder inzicht te bieden in de wijze waarop Hands & Feet omgaat met de 
donaties die ons worden toevertrouwd.  

Met Hands & Feet willen we iets van de liefde en barmhartigheid doorgeven die we ontvangen in 
Jezus. Door Zijn liefde voor ons zijn wij gered! Ondanks dat we er geen recht op hebben, mogen 
we kind zijn van de Vader en vanuit die genade leven we. We mogen bouwen aan Zijn Koninkrijk 
door om te zien naar medemensen die het in vele opzichten beduidend minder hebben getroffen 
dan wij hier in Nederland.  

We beseffen ons dat we maar een beperkte rol spelen in het geheel. Het echte werk gebeurd 
binnen de projecten die we ondersteunen. Wij halen slechts geld op voor kachels in Roemenië, 
het zijn anderen die door structureel contact te hebben weten wie ze het hardst nodig hebben, er 
mee sjouwen en ze langsbrengen. Wij stappen slechts op de fiets, het zijn anderen die maanden 
van hun leven investeren om impact te hebben op kansarme jongeren in de armste wijk van 
Quito. Wij doen een gift, andere bezoeken drie keer per week de vele prostituees die in 
Nederlandse grote steden werken.   

We willen je bedanken voor jouw gebed, aandacht en financiële steun in het afgelopen jaar. We 
zijn dankbaar dat we samen met jou een instrument mogen zijn in de handen van de Heer. We 
danken Hem voor de zegen op ons werk!  

Ook in 2018 zetten we ons werk voort, waarin we iedere maand weer een concreet, kleinschalig 
project zullen uitlichten. Met jouw gift maak je werkelijk een verschil. We hopen daarom op je te 
kunnen blijven rekenen.  

Tot slot: Laat ons weten als je eens door wilt praten over het werk van Hands & Feet. Als je 
feedback op ons werk hebt of een projectidee hebt, neem gerust contact op!  

Met vriendelijke groet,  

Frank van Delft | Joost Mens | Mark Heemskerk 
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Heer, maak mij een instrument van Uw vrede

Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 
laat mij vergeven wie mij beledigde, 

verzoenen wie in onmin leven, 
geloof brengen aan wie twijfelt, 

waarheid brengen aan wie dwaalt, 
hoop brengen aan wie wanhoopt, 

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, niet 
begrepen te worden, maar te begrijpen, niet bemind te worden, 

maar te beminnen. 

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt door te 
verliezen, dat men vindt, 

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart, 
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen. 

St. Franciscus van Assisi 

(1182-1226) 
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Mensen toegang geboden tot 
medische hulp in de ontoegan- 
kelijke delen van Bangladesh.

Kilogram rijst voor 
straatkinderen in Tanzania. 

Rohingya vluchtelingen (123 
gezinnen) kregen onderdak in 
Bangladesh. 

Vrouwen in de prostitutie in 
o.a. Amsterdam ontvingen 
een kerstpakket. 

Schoolverlaters in de slechtste 
wijk van Kinshasa (DR Congo) 
leren een vak. 

Kinderen in de bush van 
Liberia ontvangen onderwijs.

Overlevingspakketten voor 
gezinnen op Sri Lanka, n.a.v. 
de orkaan. 

Vrouwen bevrijd uit slavernij 
in Bangladesh. 

Maanden gezonden maaltijden 
voor kinderen van de dagopvang 
van 'Het Arendsnest' in Oekraïne.  

Bezoeken van de Oekraïense 
Andri aan zijn geboortedorp 
(reiskosten en thuiszorg). 

Projecten 2017
In 2017 heeft Hands & Feet een totaalbedrag van € 63.965 

ontvangen. Hiermee konden we 20 projecten ondersteunen 
in 12 verschillende landen op 4 verschillende werelddelen. 

Kinderen in de armste wijk van 
Quito (Ecuador) krijgen 
begeleiding en coaching.  

Pakketjes noodvoeding voor kids 
in het door honger getroffen 
Zuid-Soedan.  

Bijdrage aan de koelwagen van 
de Voedselbank Katwijk. 

Hands & Feet in vogelvlucht

Projectlanden 2017

Reparatie aan het dak van huis 
van een dominee op Sint-
Maarten n.a.v. de orkaan. 
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Voetbalclub voor straatkinderen 
in Charkiv, Oekraïne, voorzien 
van voetbaltenues.

Vakantiekampen voor mensen 
met een beperking in Oekraïne.

Nieuwe houtkachels en 
stookhout voor 13 arme 
gezinnen in Roemenië. 

Dakloze jongeren ontvingen 
een week onderdak in een 
hostel in Rotterdam.

Kuren tegen antibiotica 
voor vluchtelingen op 
Lesbos, Griekenland.

Paar nieuwe schoenen voor 
meisjes op Sri Lanka, n.a.v. 
de orkaan. 

Albinokinderen in Tanzania zijn 
geholpen met nieuwe sanitaire 
voorzieningen in hun tehuis.



1.534 donaties ontvangen 
met een totaalbedrag van 
€ 63.965

Zij doneerden 50 transacties 
met een totaalbedrag van 
€ 23.376

Bedrijven doneerden € 5.744, 
goed voor 9% van de totale 
opbrengsten.

Kerken doneerden € 11.334 
(18%), scholen € 798 (1%) en 
stichtingen € 5.500 (5%).

97% particuliere donateurs,  
1.484 transacties met een 
totaalbedrag van € 40.589

De overige 3% zijn 
kerken, stichtingen, 
scholen en bedrijven.
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Mailings met gedrukte 
nieuwsbrieven worden 
verspreid, in januari en juni. 

Adressen ontvangen deze 
gedrukte nieuwsbrief.  

Vrijwilligers brengen 80% van 
de brieven rond. De rest gaat per 
post (buiten het dorp of regio). 

Postzegels worden jaarlijks 
bespaard door deze bezorgers.  

E-mailgeadresseerden 
ontvangen deze mailings. 

Mensen werden bereikt middels 
een  Facebookpost over de 
FietsSponsorTocht.  

Promotie in 2017
Om de supporters van Hands & Feet te bereiken maken we vooral gebruik 
van online communicatie door digitale mailings, Facebook en de website. 

Toch blijkt dat ook op een papieren nieuwsbrief goed wordt gereageerd. 

Personen volgen Hands & Feet 
op Facebook. 

Offline       Online
Digitale mailings zijn er 
verzonden om de 30daysProjects 
onder de aandacht te brengen. 
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ShareXperience
Onder de noemer 'ShareXpierence' wil Hands & Feet anderen motiveren om na 

te  denken waarom en hoe zij in actie kunnen komen voor mensen die het 
minder hebben getroffen. In 2017 hebben we de leerlingen van de Juliana- 

school Rijnsburg en de Farèlschool in Katwijk (totaal ca. 500 kinderen) 
bezocht. Daarnaast collecteerde Rijnsburgse Boys JO13-2 tijdens de 

thuiswedstrijd tegen ASWH voor hun leeftijdsgenootjes in Kharkiv, Oekraïne. 

Donateurs 2017



Matteüs 25:36 

        'IK WAS ZIEK, EN            
       U VERZORGDE MIJ'

In maart is € 1.867 opgehaald waarmee 53 vluchtelingen op Lesbos een 
antibioticakuur hebben ontvangen a € 35,- per stuk.
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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, 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 € 1.000 tot € 2.000) 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 voor 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 varieert van jaar tot jaar. De fietstocht wordt gereden op 
gewone stadsfietsen en heeft een lengte van minimaal 100 kilometer. In 2017 werden er voor 
het eerst twee tochten 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.



‘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 

Dankzij de opbrengst van de  FietsSponsorTocht (€ 15.597,-) is in Ecuador 
naast de bestaande kinderopvang een project gestart om tieners te begeleiden.
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• eenmalige giften die zijn ontvangen middels de gedrukte 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 € 1.000 tot € 2.000 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 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 
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. 

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. De 
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:
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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 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 fondswerving vrijwel altijd hoger 
is dan benodigd en in die gevallen waar dat niet het geval was, het resterend benodigde bedrag 
verwaarloosbaar was).  

1 Dit houdt niet in dat het project of de uitvoerende organisatie een christelijk karakter moet hebben.  
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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 13).  
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DEEL 4 - PROJECTEN 2017 
Hieronder is een samenvatting opgenomen van de uitgevoerde projecten in 2017 (inclusief de 
projecten die reeds vóór 2017 zijn gestart en in 2017 doorliepen). De volledige details van ieder 
project zijn terug te vinden op onze website. 

Andri (2013) 

Type fondswerving:  FietsSponsorTocht 2013 
Waar:  Oekraïne, Europa 
Geworven fondsen:  € 4.189 
Bestede gelden ‘13:  €    370 
Bestede gelden ‘14:   € 1.000 
Bestede gelden ‘15:   €    0 
Bestede gelden ‘16:   €    600 
Bestede gelden ‘17:   €    248 
Resterend saldo:  € 1.971 
Start project:    Mei 2013 
Status project:  Uitvoerende fase 

Al zeker 8 jaar verblijft Andri nu in het verzorgingstehuis in Vinogradiv, in het Westen van 
Oekraïne. Andri (35) 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. Na een 
aantal keer zonder resultaat geopereerd te zijn (2009) is het vooruitzicht in medisch opzicht niet 
rooskleurig. 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 behandeld aan zijn doorligwonden waar hij veel 
baat bij heeft. Frank zocht Andri in juli 2016 op. Er is toen gesproken over zelfstandig wonen. In 
april en september 2017 zijn van de geworven fondsen de reiskosten en thuiszorg betaald voor 
een bezoek van een paar weken aan zijn geboortedorp. De hoop is dat hij dit kan blijven doen en 
op den duur frequenter of geheel thuis kan gaan wonen.  
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Sanitaire voorzieningen voor kinderen met albinisme (2016) 

Type fondswerving: FietsSponsorTocht  
Waar:    Tanzania, Afrika 
Geworven fondsen: € 18.801 
Bestede gelden ‘16:  €   2.859 
Bestede gelden ‘17:  € 15.942 
Resterend saldo: €         0 
Start project:   Juni 2016 
Status project: Afgerond 

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 in haar tehuis. Ze geeft ze hoop en de zorg die ze nodig hebben. Met de 
opbrengst van de fietssponsortocht 2016 is in het voorjaar van 2017 een compleet sanitair 
gebouw neergezet, inclusief aan- en afvoer van water, riolering en elektriciteit op zonnepanelen. 
Ook zijn er diverse herstelwerkzaamheden verricht aan het tehuis. De totale kosten van alle 
werkzaamheden bedroegen rond de € 10.000. Het restant van de opbrengst wordt door de 
Nederlandse Stichting Inside The Same beheerd en is bestemd voor het onderhouden van het 
gebouw alsmede de noden rondom de werkzaamheden van Sister Helena. 

Niet meer in de kou in Roemenië 

Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Roemenië, Europa 
Geworven fondsen: €   2.210 
Bestede gelden: €   2.210 
Resterend saldo: €         0 
Start project:   Januari 2017 
Status project: Afgerond 

Met de 30days-opbrengst van januari hebben we 13 gezinnen in Dumbraveni, Roemenië kunnen 
voorzien van een nieuwe kachel inclusief stookhout. Op het moment van deze actie was het in 
Dumbraveni -28°C. Een kachel en brandstof is ’s winters dus keiharde noodzaak! Bovendien doet 
de kachel direct ook dienst als fornuis. Bij drie gezinnen hebben we het huisje kunnen voorzien 
van dubbelglas. Ook dit was hard nodig: bij deze huisjes werd de kou, wind en regen nog door 
een stukje plastic tegenhouden!  Dit mooie project hebben we uitgevoerd in samenwerking met 
Sponsorplan Roemenië (FSR). FSR biedt families hulp op maat, o.a. met kachels en hout. Bij veel 
gezinnen is in de winter de kachel het belangrijkste in huis; het geeft warmte, er wordt op gekookt 
en de kleding hangt er boven te drogen. Als een kachel echter slecht wordt blijft de rook binnen, 
waar kinderen en ouders het inademen. 
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Renovatie school Coffee Farm in Liberia 

Type fondswerving: 30daysProject 
Waar:    Liberia, Afrika 
Geworven fondsen: € 2.278 
Bestede gelden: € 2.278 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Februari 2017 
Status project: Afgerond 

Het 30daysProject van februari leverde € 2.278 op, ruim boven de doelstelling van € 1.850! Het 
30daysProject werd gecombineerd met de ShareXperience actie op de Julianaschool in Rijnsburg, 
zijn de leerlingen het zendingsgeld gedurende drie maanden gaan inzamelen voor de renovatie 
van de school in Coffee Farm in Liberia. Coffee Farm is een afgelegen dorpje in de bush van 
Liberia. In hun zendings- en hulpverleningswerk komt de Nederlandse Anneke, die getrouwd is 
met Liberiaan Mambu, op diverse afgelegen plekken waar ze vaak helpen met heel primaire 
behoeften, zoals het slaan of renoveren van een waterput en ondersteunen/stimuleren van het 
opzetten van scholen. De school in Coffee Farm is daar een prachtig voorbeeld van. Echter, 
diverse delen van het gebouw waren hard aan renovatie toe, waaronder het dak. Ook zijn er 
nieuwe schoolmeubelen voor de oudere kinderen gemaakt. Mede door inzet van de leerlingen van 
de Julianaschool, waar € 789 aan zendingsgeld werd ingezameld, werd het doel dus ruimschoots 
gehaald en konden de kinderen en leraren van de school in Coffee Farm geholpen worden.  

 ShareXperience @ Julianaschool Rijnsburg 

Type fondswerving: Nvt 
Waar: Nederland, Europa 
Geworven fondsen: Nvt 
Bestede gelden: Nvt 
Resterend saldo: Nvt 
Start project:   Februari 2017 
Status project: Afgerond 

Maandag 6 februari 2017 waren Mark en Joost te gast op de Julianaschool in Rijnsburg. Het leuke 
is dat Sanne en Joah (kinderen van Joost) en Iris (nichtje van Mark) ook op deze school zitten. 
Dat maakt het extra bijzonder. Zoals in bovenstaand stuk beschreven, spaarde de Julianaschool 
voor het Februari project en met succes! Er werd een geweldig bedrag opgehaald: € 789! Bedankt 
kinderen, ouders en team van de Julianaschool! 
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Voetbaltenues voor straatkinderen 

Type fondswerving: Collecte 
Waar: Oekraïne, Europa 
Geworven fondsen: €      800 
Bestede gelden: €      800 
Resterend saldo: €    0 
Start project:   Februari 2017 
Status project: Afgerond 

Stichting Breath komt in diverse landen in Oost-Europa op voor straatkinderen. De combinatie 
van het bieden van eerste levensbehoeften en het beoefenen van sport is een basisbeginsel van 
Stichting Breath. Om georganiseerd sport te kunnen bieden voor deze jongeren en daarmee 
structuur en een doel in hun leven, is geld nodig. Daarom hield Hands & Feet, samen met het 
complete elftal van de JO13-2 van Rijnsburgse Boys, een collecte op Sportpark Middelmors. 
Uitgerust in hun geel-zwarte shirts met logo van Hands & Feet (JO 13-2 voetbalt sinds 2016 met 
het logo van Hands & Feet op hun shirt, gesponsord door een anonieme donateur) vroegen de 
tieners alle voorbijkomende voetballiefhebbers een bijdrage voor de straatkinderen in Oekraïne. 
Dit resulteerde in een prachtige opbrengst van maar liefst € 800. Mede dankzij deze bijdrage is 
het Breath gelukt om een voetbalclub, speciaal voor deze kansarme kinderen, op te zetten in 
Kharkiv. In april heeft de stichting, samen met oud-prof Yevgeni Levchenko, de aftrap van de 
voetbalclub verricht.  

Medische hulp Lesbos 

Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Griekenland, Europa 
Geworven fondsen: € 1.867 
Bestede gelden: € 1.867 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Maart 2017 
Status project: Afgerond 

In maart 2017 haalden we € 1.867 op om vluchtelingen op Lesbos een antibioticakuur te geven. 
Hiermee zijn infecties tegengegaan, een belangrijke medische prioriteit. 53 vluchtelingen 
ontvingen een kuur van € 35. Sebastiaan Meek (zoon van Ds. Meek uit Rijnsburg) werkt als arts 
voor Stichting Bootvluchteling en schreef: “Het is moeilijk woorden te geven aan de 
mensonterende situatie in vluchtelingenkamp Moria, Lesbos. De omstandigheden zijn er echt 
verschrikkelijk, maar toch blijft de kracht en energie van de mensen daar me het meeste bij.” 
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Voedsel Sudan 

Type fondswerving: 30daysProject  
Waar: Zuid-Sudan, Afrika 
Geworven fondsen: € 4.972 
Bestede gelden: € 4.972 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   April 2017 
Status project: Afgerond 

In april was de omvang van de hongersnood in een aantal delen van Afrika dusdanig groot, dat 
er miljarden nodig waren om de opvolgende maanden door te komen en niet duizenden of zelfs 
miljoenen mensen een vreselijke hongerdood te zien sterven!  Door mislukte oogsten en het 
aanhoudende geweld was er nauwelijks genoeg voedsel. Honger en malaria dreigden 
honderdduizenden mensen fataal te worden. Meer dan een miljoen kinderen waren ondervoed. 
Medair is een hulporganisatie die zich in gebieden begeeft waar de infrastructuur compleet is 
verdwenen of dusdanig verzwakt dat dit de problemen alleen maar verergert. De Nederlandse 
Diana, die enige tijd in Zuid-Sudan aan het werk is geweest, vertelde ons de verschrikkelijke 
verhalen over de ondervoede kinderen, maar vooral ook hoe zij en Medair deze kinderen met 
noodvoeding weer een boost konden geven en op die manier veel (kinder)levens konden redden. 
We wilden ons hard maken voor 50 kinderlevens, maar er werd goed op de actie gereageerd, 
waardoor er 62 kinderen geholpen konden worden middels deze actie.  

Bevrijd van Slavernij 

Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Bangladesh, Azië 
Geworven fondsen: € 2.438 
Bestede gelden: € 2.438 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Mei 2017 
Status project: Afgerond 

In mei hebben we fondsen geworven voor Elly de Visser uit Lisse, die in september mee heeft 
gedaan met de Freedom Challenge. Hiermee is zij in Peru een grote fysieke uitdaging aangegaan 
om aandacht te vragen en fondsen te werven voor het verborgen leed van de handel in vrouwen 
en kinderen. Voor duizenden vrouwen en kinderen is seksuele uitbuiting de gruwelijke realiteit 
van hun dagelijks leven. Met het opgehaalde bedrag van € 2.438 zijn 17 vrouwen bevrijd uit 
slavernij.   
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Schoenen voor meisjes in Sri Lanka 

Type fondswerving: Giften zonder oormerk 
Waar:    Sri Lanka, Azië 
Geworven fondsen: €     0 
Bestede gelden: € 500 
Resterend saldo: €     0 
Start project:   Juni 2017 
Status project: Afgerond 

In mei 2017 werd Sri Lanka geteisterd door enorme overstromingen. Via een betrouwbaar contact 
op het eiland hebben we iets kunnen betekenen voor de mensen op het eiland. In de stad Masara 
is een grote meisjesschool. Daar hebben de 50 armste meisjes een nieuw paar schoenen gekregen 
van circa € 5 per paar. Van de andere € 250 zijn overlevingspakketten gekocht voor getroffen 
families.  

Vluchten voor MAF Bangladesh 

Type fondswerving: FietsSponsorTocht 
Waar:    Bangladesh, Azië 
Geworven fondsen: €   9.000 
Bestede gelden: €   9.000 
Resterend saldo: €         0 
Start project:   Juli 2017 
Status project: Afgerond 

Dit jaar waren we in de gelukkig omstandigheid dat er, naast de gebruikelijke fietstocht vanuit 
onze eigen regio, ook een fietstocht werd georganiseerd door oud-deelnemers Albert Nobel en 
Erik Verhoeff uit Lekkerkerk. Op deze manier konden we ons deze zomer hard maken voor twee 
prachtige projecten. Het doel voor de FietsSponsorTocht vanuit Lekkerkerk was om een tocht 
naar de grens met België en terug te volbrengen en zo een mooi bedrag op te halen voor de MAF 
(Mission Aviation Fellowship), die vluchten uitvoert in gebieden waar de reguliere luchtvaart of 
überhaupt ander transport slecht of nauwelijks mogelijk is. Specifiek is het geld bedoeld om 
medische teams van de organisatie Friendship te vervoeren naar gebieden waar ze met de 
auto/boot weken over doen om ter plaatse te komen. Een prachtig doel, waarbij we vooral van 
mening zijn dat steun aan een (grote) organisatie als MAF enorm belangrijk is, omdat zij door 
hun omvang in staat zijn om middels een enorm kostbaar iets, zoals vliegen, op diverse 
ontoegankelijke plekken een verschil te maken. De fietsers uit Lekkerkerk hebben, samen met 
de giften via de website en te verdelen collectes, een enorm bedrag bijeen getrapt! Bedankt! 
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Opzet tieneropvang in Quito 

Type fondswerving: FietsSponsorTocht 
Waar: Ecuador, Zuid-Amerika 
Geworven fondsen: € 15.597 
Bestede gelden: € 15.597 
Resterend saldo: €         0 
Start project:   Augustus 2017 
Status project: Afgerond 

Op 26 augustus fietsten we met 16 mannen vanuit Rijnsburg naar de Dom in Utrecht en weer 
terug. Dit alles om aandacht te vragen en geld op te halen voor de opzet van een tieneropvang 
in Ecuador. Die tieneropvang wordt op dit moment gerealiseerd door Villa Ticca. Sinds 2003 
ondersteunen zij alleenstaande tienermoeders door hen een professionele dagopvang te bieden. 
Hierdoor hebben de moeders de mogelijkheid een opleiding te volgen of te werken. Dit voorkomt 
dat deze moeders in bijvoorbeeld de prostitutie terecht komen of hun heil zoeken in verdovende 
middelen. Na 13 jaar zijn de eerste kinderen pubers geworden. In deze cruciale levensfase wil 
Villa Ticca hen goede begeleiding blijven geven. Met de financiën, samengebracht door de fietsers 
en alle gulle donateurs wordt geïnvesteerd in een dagopvang voor deze jongeren. Ze worden 
begeleid in hun studiekeuze, ontvangen een studiebijdrage en worden gemotiveerd vol te blijven 
houden. De Nederlandse Mara Vloedgraven is verantwoordelijk voor de realisatie van dit project. 
Zij is in augustus verhuisd naar Ecuador en heeft er voor zorg gedragen dat dit project 
voortvarend uit de startblokken is gekomen. Inmiddels is de tieneropvang gelegaliseerd 
en worden er reeds 32 tieners opgevangen. Dit project wordt door Hands & Feet voor één jaar 
ondersteund, 

Gehandicaptenkamp West‐Oekraïne 

Type fondswerving: Incidentele giften en zonder oormerk 
Waar: Oekraïne, Europa 
Geworven fondsen: €      375 
Bestede gelden: €      875 
Resterend saldo: €    0 
Start project:   Juli 2017 
Status project: Afgerond 

We hebben een bijdrage geleverd aan de realisatie van vakantiekampen voor mensen met een 
fysieke beperking in de bergen van Mukachevo, West-Oekraïne. In 2011 is Frank betrokken 
geweest bij dit evenement. Het vakantiekamp is voor veel gehandicapten een welkome 
afwisseling op de dagelijkse sleur, want veel voorzieningen zijn er voor deze doelgroep niet. De 
kampen duurden een week, bestaat uit sport & spel, Bijbelstudie, kennisuitwisselingen en 
kampvuuravonden. In mei en september 2017 hebben deze kampen plaatsgevonden.  
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Dropouts Congo 

Type fondswerving: 30daysProject 
Waar:    Congo, Afrika 
Geworven fondsen: € 2.718 
Bestede gelden: € 2.718 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   September 2017 
Status project: Afgerond 

We hadden al enige tijd contact met Mieke Rang, 78 jaar (!), die zich vanuit Nederland nog altijd 
dagelijks hard maakt voor de mensen in Congo en in het bijzonder voor de jeugd van de wijk 
Mikondo, in hoofdstad Kinshasa. In deze wijk is met Nederlandse hulp de school La Tulipe opgezet, 
om door onderwijs voor kansarme kinderen en jeugd toekomst te bieden! Helaas is Congo een 
instabiel land, waar vaak ongeregeldheden zijn en juist daardoor de arme groep nog meer de 
dupe is. Dwars door alle ellende en zorgen heen investeert Mieke, met o.a. de in Parijs 
woonachtige Congolees Papy en zeer toegewijde locals, in schoolgaande jongeren en in zgn. 
‘drop-outs’, schoolverlaters zonder diploma. Voor de laatstgenoemde doelgroep, de ‘drop-outs’ is 
een vakschool opgestart waar zij kunnen leren timmeren, metselen, tegelzetten, kapper of 
naaister kunnen worden. Een cursus duurt 3 of 6 maanden en wordt afgesloten met een examen 
en diploma. Hands & Feet ging ervoor om 100 jongeren een vak te laten leren, dat werden er 
aanzienlijk meer, bijna het dubbele aantal! 

ShareXperience @ Farèlschool Katwijk 

Type fondswerving: ShareXperience 
Waar:    Congo, Afrika 
Geworven fondsen: €     0 
Bestede gelden: €     0 
Resterend saldo: €     0 
Start project:   September 2017 
Status project: Afgerond 

Maandag 2 oktober was Joost, samen met zijn dochter Anouk, te gast op de Farèlschool in Katwijk 
aan Zee. Juf Gerstine is werkzaam op deze protestants christelijke basisschool en heeft Stichting 
Hands & Feet benaderd voor een mooi doel. Na overleg over het doel, heeft de school zich tot 
doel gesteld om gedurende de periode tot de kerstvakantie de zending te wijden aan een 
schoolproject waar de kinderen het een stuk minder hebben. Hoe mooi is het dat wij met hen 
mochten delen hoe je, soms met enkele euro’s, het verschil kunt maken. Voor de kinderen op La 
Tulipe is het gebruik van een ‘leitje’ (krijtbordje) dé manier om te leren schrijven en andere 
vaardigheden op te doen. Ondanks dat op het moment van schrijven het exacte bedrag nog niet 
bekend is, heeft de school toegezegd sowieso het doel te hebben behaald, waardoor alle kinderen 
van de jongste groepen een nieuw leitje krijgen. Goed gedaan kinderen, ouders en team van de 
Farèlschool! Bedankt namens de kinderen van La Tulipe.   
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Onderdak Rohingya‐vluchtelingen 

Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Myanmar/Bangladesh, Azië 
Geworven fondsen: € 9.134 
Bestede gelden: € 9.134 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Oktober 2017 
Status project: Afgerond 

In het najaar werden we geconfronteerd met het geweld waar de Rohingya in Myanmar mee te 
maken hebben. Bij het zien van de beelden van duizenden mensen op de vlucht naar buurland 
Bangladesh, werden we geraakt door hun nood onder deze mensen, waaronder ouderen en 
kinderen. We hebben daarom besloten de lat deze maand hoger te leggen dan gewoonlijk. Medair 
is aanwezig in Bangladesh en verspreidt hygiëne- en onderdakpakketten. Daarmee helpen ze 
gevluchte families. Met de actie van Hands & Feet konden circa 123 gezinnen worden geholpen, 
wat neerkomt om meer dan 700 vluchtelingen. Door de geboden hulp, biedt men bescherming 
tegen de regens, de kou en kunnen de verspreiding van ziekten zoals cholera worden voorkomen. 

Rijst Tanzania 

Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Tanzania, Afrika 
Geworven fondsen: € 2.100 
Bestede gelden: € 2.100 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   November 2017 
Status project: Afgerond 

Stichting Upendo Daima (onvoorwaardelijke liefde) geeft kinderen in Tanzania een veilig 
onderdak, eten en biedt hen kans op een betere toekomst. De Nederlandse Marga is dit project 
in 2003 gestart en verzorgt met haar Tanzaniaanse team dagelijks de maaltijden voor de circa 
75 kinderen. Voor Marga en haar team is het een grote uitdaging om voldoende voedzaam eten 
te kopen. Van opbrengst van € 2.100 is ca. 2.100 kg voedzame rijst gekocht.   
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Exploitatie bus Voedselbank Katwijk  

Type fondswerving: Giften zonder oormerk 
Waar: Nederland, Europa 
Geworven fondsen: €    0 
Bestede gelden: €     1.000 
Resterend saldo: €            0 
Start project:   November 2017 
Status project: Afgerond 

Naast de projecten die Stichting Hands & Feet (ver) over de grens ondersteund, kijken we ook 
naar aanvragen die vanuit Nederland voorbij komen. De Voedselbank Katwijk verzorgt met zo’n 
80 vrijwilligers voor wekelijks ruim 550 klanten een voedselpakket. Een breed landelijk gedragen 
initiatief, dat helaas lokaal ook hard nodig is. Middels een oproep in de Rijnsburgse kerken half 
november, werd gevraagd om bij te dragen in de exploitatie van de nieuwe koelwagen. Mede 
door dit vervoer kunnen deze gezinnen wekelijks worden voorzien van een broodnodig pakket 
met levensmiddelen. We hebben besloten hierin een steentje bij te dragen om op deze manier 
ook een brug te slaan tussen arm en rijk in onze eigen regio. Door deze bijdrage komt ook het 
logo van de stichting op de koelwagen. 

Reparatie daken op St. Maarten na Orkaan 

Type fondswerving: Incidentele giften en Giften zonder oormerk 
Waar:    St. Maarten, Zuid-Amerika 
Geworven fondsen: €     2.500 
Bestede gelden: €     3.500 
Resterend saldo: €            0 
Start project:   November 2017 
Status project: Afgerond 

Net na de ramp met de Orkaan in St. Maarten hoorde Joost op GrootNieuwsRadio een interview 
met ex-marinier Willem Hoogenraad. Willem is christen en getroffen door het leed van de Orkaan. 
Willem voelde dat hij iets moest doen, dat hij naar St. Maarten moest gaan om te helpen. Met de 
Stichting Marines 4 Christ zijn er teams naar St. Maarten gegaan om de handen uit de mouwen 
te steken en de bevolking een hart onder de riem te steken. Medio november kwamen we via 
Willem in contact met Reina Koetsier, die toen op het eiland verbleef. De groep is ter plaatse 
betrokken geraakt bij de New Testament Baptist Church en het gezin van de pastor van deze 
kerk. De kerk en het huis van de pastor hebben veel schade. Men heeft eerst het dak van de 
woning gerepareerd, wat zo'n € 5.500 heeft gekost. Hands & Feet heeft hierin €1.000 bijgedragen. 
Stichting Lydia heeft in de genoemde periode eveneens een bijdrage gedaan, welke is besteedt 
door de opvolgers van Reina, Karel en Jorian. Samen met de pastor hebben zij gekeken waar de 
hulp het beste terecht zou komen. Zo is met een bijdrage van € 2.500 een structurele oplossing 
voor dakbedekking gekomen voor nog eens twee woningen.  
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Onderdak voor dakloze straatjongeren Rotterdam  

Type fondswerving: Giften zonder oormerk 
Waar: Nederland, Europa 
Geworven fondsen: €     0 
Bestede gelden: €     414 
Resterend saldo: €        0 
Start project:   December 2017 
Status project: Afgerond 

Tijdens een ronde met de soepbus van het Leger des Heils in Rotterdam ontmoette Frank een 19-
jarige jongen uit Rotterdam-Zuid. Die bleek al twee maanden op straat te zwerven. Naast het 
geven van een slaapzak voor de nacht, die hij doorbracht in een parkeergarage, gaf Frank ook 
zijn telefoonnummer. De volgende dag belde hij op. Voor een periode van een week is voor hem 
en voor een vriend een slaapplaats in een hostel bekostigd, inclusief ontbijt. Er is gezocht naar 
een structurele oplossing, maar de problemen blijken erg complex. Er is contact geweest met 
professionele hulpverleners die de twee jongens begeleiden, maar daar zijn ze voorlopig niet meer 
welkom. Via veldwerk van het Leger des Heils probeert Frank contact te houden.  

Gezonde maaltijden voor Oekraïense kinderen 

Type fondswerving: Spaarproject Kindernevendienst 
Waar:    Oekraïne, Europa 
Geworven fondsen: €     446 
Bestede gelden: €     446 
Resterend saldo: €        0 
Start project:   December 2017 
Status project: Uitvoerende fase 

Van oktober 2016 tot en met september 2017 spaarden de kinderen van de kindernevendienst 
van de Vredeskerk te Katwijk voor de kinderen van het Arendsnest in Beregowo. In totaal 
brachten ze € 446 bij elkaar. Dit geld wordt ingezet voor de naschoolse opvang. Dagelijks vangt 
het Arendsnest naschools kinderen op en voorziet hen van een voedzame maaltijd. Na de 
gezamenlijke maaltijd krijgen de kinderen 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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Kerstcadeau en kerstbezoek aan prostituees  

Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Nederland, Europa 
Geworven fondsen: €     3.419 
Bestede gelden: €     3.419 
Resterend saldo: €            0 
Start project:   December 2017 
Status project: Afgerond 

Scharlaken Koord is een christelijke hulpverleningsorganisatie voor prostituees, slachtoffers van 
mensenhandel en voor meisjes die met loverboys te maken hebben. Hands & Feet heeft 
de Kerstactie van Scharlaken Koord ondersteund. Van de opbrengst zijn in december circa 
500 prostituees bezocht. Zij ontvingen daarnaast een kerstkaart, cadeautje en brochure 
met hoopvolle verhalen van vrouwen die de prostitutie uit zijn gegaan. Het is vaak de enige 
kaart die ze krijgen, maar met een prachtige boodschap over de geboorte van Jezus hun Redder.
Er is meer opgehaald dan de 2.500 die benodigd was voor die actie. De resterende gelden 
worden besteed aan andere doeleinden van dezelfde doelgroep. 



'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.

Voor 738 Rohingya vluchtelingen (123 gezinnen) in Bangladesh is 
noodonderdak bekostigd a € 74,- per onderkomen.
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JAARREKENING 2017 

Balans per 31‐12‐2017 (na resultaatsbestemming) 

Staat van baten en lasten 2017 

Activa 2017 2016 Passiva 2017 2016

Vorderingen 70€              43€             Continuïteitsreserve 22€              28€     

Liquide Middelen 3.289€        19.756€          Bestemmingsfonds FST 2013 1.971€             2.019€     

Bestemmingsfonds FST 2016 ‐€             15.942€         

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 1.312€             1.751€     

Nog te betalen bedragen 55€              60€     

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

3.359€        19.799€          3.359€             19.799€         

Staat van baten en lasten Werkelijk 2017 Begroot 2017 Afwijking Afwijking % Werkelijk 2016

Som der baten 63.965€       27.360€     36.605€      134% 44.312€      

Besteed aan doelstelling ‐79.459€      ‐43.000€      ‐36.459€      85% ‐28.822€       

‐15.494€      ‐15.640€      146€      ‐1% 15.491€      

Kosten werving baten ‐482€      ‐450€      ‐32€      7% ‐459€       

Kosten beheer & administratie ‐459€      ‐400€      ‐59€      15% ‐383€       

Resultaat voor resultaatbestemming ‐16.435€      ‐16.490€      55€        0% 14.648€      

Resultaatbestemming; toevoeging aan: Werkelijk 2017 Werkelijk 2016

Continuïteitseserve ‐6€       ‐34€    

Bestemmingsfonds FST 2013 ‐48€     ‐350€     

Bestemmingsfonds FST 2016 ‐15.942€      15.942€    

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 ‐439€      ‐500€     

Bestemmingsfonds projecten HNF 1.0 ‐€     ‐410€     

‐16.435€      14.648€    

DEEL 5 – FINANCIEN 
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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).  
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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 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 giften inzake projecten betreffen giften (toezeggingen en giften via iDeal) eind 
december 2017 die pas begin 2018 op onze bankrekening bijgeschreven. 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

Conform de Richtlijn Financieel Beheer van VFI brancheorganisatie van goede doelen, bedraagt 
de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie (de som 
van de kosten werving baten en de kosten beheer & administratie). Voor 2017 zou dit voor 
Stichting Hands & Feet uitkomen op (1,5 x € 941 = ) € 1.412.  

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

FST 2013 - Revalidatie Andri 
In 2017 is er € 248 uitgegeven voor Andri. Eind 2017 ontvingen we een gift van € 200, bestemd 
voor de ondersteuning van Andri. Zie verder pagina 15. 

A) Vorderingen 31‐12‐2017 31‐12‐2016

Te ontvangen rente Triodos Bank ‐€         8€             

Te ontvangen giften inzake projecten 70€          35€                    

Totaal vorderingen 70€          43€                    

B) Liquide Middelen 31‐12‐2017 31‐12‐2016

Betaalrekening 1.289€         756€       

Spaarrekenng 2.000€         19.000€         

Totaal liquide middelen 3.289€         19.756€         

C) Continuïteitsreserve Verloop 2017 Verloop 2016

Stand per 1 januari 28€      62€             

Toevoeging 935€       809€      

Onttrekking ‐941€      ‐842€        

Stand per 31 december 22€      28€             

D) Bestemmingsfondsen 31‐12‐2016 Toevoeging Onttrekking 31‐12‐2017

Bestemmingsfonds FST 2013 2.019€     200€      ‐248€      1.971€      

Bestemmingsfonds FST 2016 15.942€       ‐€      ‐15.942€      0€       

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 1.751€     2.975€        ‐3.414€       1.312€      

19.711€       3.175€        ‐19.604€      3.283€      
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FST 2016 - Sanitaire voorzieningen voor kinderen met albinisme 
Met de FietsSponsorTocht werd in 2016 maar liefst € 18.801 bijeen gefietst. Een deel van deze 
gelden (€ 2.859) is reeds in 2016 overgemaakt naar de Nederlandse stichting Inside The Same 
waar we voor dit project mee samenwerkten. In het voorjaar van 2017 heeft Inside The Same, 
samen met een Italiaanse stichting, een sanitair gebouw neergezet waar de ruim 50 kinderen in 
het tehuis van Sister Helena zorg kunnen dragen voor een goede hygiëne. Ook zijn er diverse 
herstelwerkzaamheden verricht aan het tehuis. De totale kosten lagen rond de € 10.000. Het 
resterende geld wordt door Inside The Same beheerd en is bestemd voor het onderhouden van 
het gebouw alsmede de noden rondom de werkzaamheden van Sister Helena. Zie verder pagina 
16. 

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 
In 2017 is € 2.975 aan baten ontvangen die niet voor een specifiek project bedoeld waren. Dit 
bedrag is toegevoegd aan het bestemmingsfonds voor projecten HNF 2.0. Van de middelen uit 
dit fonds is in 2017 € 3.414 aangewend voor de volgende vijf projecten: 

1. Hulp Sri Lanka (juli, € 500 – zie pagina 20)
2. Gehandicaptenkamp West-Oekraïne (juli, € 500 - zie pagina 21)
3. Exploitatie bus voedselbank (november, € 1.000 – zie pagina 24)
4. Dakreparaties Sint-Maarten (december, € 1.000 – zie pagina 24)
5. Hulp aan straatjongeren Rotterdam (december, € 414 – zie pagina 25)

De nog te betalen bedragen ultimo 2017 bestaan volledig uit de nog te betalen bankkosten over 
het vierde kwartaal van 2017 (€ 55). Dit bedrag is begin januari 2018 betaald. De schuld heeft 
per 31 december 2017 derhalve een kortlopend karakter.  

E) Nog te betalen bedragen 31‐12‐2017 31‐12‐2016

Nog te betalen bankkosten 55€                     60€                    

Totaal Nog te betalen 55€                     60€                    
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Toelichting op de Staat van baten en lasten 

De baten uit eigen fondsenwerving waren ruim twee maal zo hoog als begroot. Deze hogere baten 
werden deels veroorzaakt doordat in 2017 voor het eerst twee fietssponsortochten zijn gereden 
met een gezamenlijke opbrengst van bijna € 25.000, waar slechts € 11.500 begroot was. Bij de 
30daysProjects zien we dat actualiteiten invloed (kunnen) hebben op de baten uit 
fondsenwerving. Zo werd er ruim gedoneerd voor de Rohinghya-vluchtelingen en de voedselhulp 
voor Zuid-Sudan. Ook ontvangen we steeds meer giften van stichtingen en kerken, waarschijnlijk 
als gevolg van de naamsbekendheid en het vertrouwen dat we de afgelopen jaren hebben 
opgebouwed. 

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 pagina 32). 

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 

A) Baten uit eigen fondsenwerving Pagina Werkelijk 2017 Begroot 2017 Afwijking Afwijking %

Revalidatie Andri ‐ Oekraine 15 200€                     ‐€      200€              ‐  

Kachels en ramen ‐ Roemenië 16 2.210€                  1.500€               710€              47%

Renovatie school ‐ Liberia 17 2.278€                  1.500€               778€              52%

Collecte RBB ‐ Stg Breath ‐ Oekraine 18 800€                     ‐€      800€              ‐  

Medische hulp Lesbos ‐ Griekenland 18 1.867€                  1.500€               367€              24%

Voedselhulp ‐ Sudan 19 4.972€                  1.500€               3.472€          231%

Bevrijd van slavernij ‐ Bangladesh 19 2.438€                  1.500€               938€              63%

Medische hulp ‐ Bangladesh 20 9.000€                  1.500€               7.500€          500%

Dagopvang tieners ‐ Ecuador 21 15.597€               10.000€            5.597€          56%

Gehandicaptenkamp ‐ Oekraïne 21 375€                     ‐€      375€              ‐  

Scholing voor dropouts ‐ Congo 22 2.718€                  1.500€               1.218€          81%

Onderdak Rohinghya‐vluchtelingen ‐ Bangladesh 23 9.134€                  1.500€               7.634€          509%

Rijst ‐ Tanzania 23 2.100€                  1.500€               600€              40%

Reparatie daken ‐ Sint Maarten 24 2.500€                  ‐€                   2.500€          ‐  

Opvang tieners ‐ Oekraïne 24 446€                     ‐€                   446€              ‐  

Kerst presentje voor prostituées ‐ Nederland 25 3.419€                  1.500€               1.919€          128%

Projecten algemeen nvt 2.975€                  1.500€               1.475€          98%

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 63.030€               26.500€            36.530€        138%

B) Overige baten Werkelijk 2017 Begroot 2017 Afwijking Afwijking % 2016

Giften bestemd voor algemene kosten 935€              850€                     85€                    10% 800€            

Rentebaten 0€                  10€                       ‐10€                   ‐100% 9€                 

Totaal overige baten 935€              860€                     75€                    9% 809€            

TOTAAL BATEN 63.965€        27.360€               36.605€            134% 44.312€       
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te dekken. Hiermee realiseren we dat alle inkomsten van derden voor 100% worden aangewend 
voor het uiteindelijke doel.  

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 
2017 meer uitgegeven dan ontvangen. Dit heeft alles te maken met de aanwending van de 
ontvangen gelden inzake de FietsSponsorTocht 2016 in het voorjaar van 2017 (zie pagina 16 en 
32). 

De kosten werving baten liggen in lijn met de begroting. De bankkosten zijn 15% hoger 

C) Kosten projecten Pagina Werkelijk 2017 Begroot 2017 Afwijking Afwijking %

Revalidatie Andri ‐ Oekraine 15 248€                     500€                  ‐252€            ‐50%

Sanitaire voorzieningen voor kids met albinisme 16 15.942€               16.000€            ‐58€              0%

Kachels en ramen ‐ Roemenië 16 2.210€                  1.500€               710€              47%

Renovatie school ‐ Liberia 17 2.278€                  1.500€               778€              52%

Collecte RBB ‐ Stg Breath ‐ Oekraine 18 800€                     ‐€      800€              ‐  

Medische hulp Lesbos ‐ Griekenland 18 1.867€                  1.500€               367€              24%

Voedselhulp ‐ Sudan 19 4.972€                  1.500€               3.472€          231%

Bevrijd van slavernij ‐ Bangladesh 19 2.438€                  1.500€               938€              63%

Schoenen voor meisjes ‐ Sri Lanka 20 500€                     500€                  ‐€              0%

Medische hulp ‐ Bangladesh 20 9.000€                  1.500€               7.500€          500%

Dagopvang tieners ‐ Ecuador 21 15.597€               10.000€            5.597€          56%

Gehandicaptenkamp ‐ Oekraïne 21 875€                     ‐€      875€              ‐  

Scholing voor dropouts ‐ Congo 22 2.718€                  1.500€               1.218€          81%

Onderdak Rohinghya‐vluchtelingen ‐ Bangladesh 23 9.134€                  1.500€               7.634€          509%

Rijst ‐ Tanzania 23 2.100€                  1.500€               600€              40%

Vervoer Voedselbank ‐ Nederland 24 1.000€                  500€                  500€              100%

Reparatie daken ‐ Sint Maarten 24 3.500€                  500€                  3.000€          600%

Naschoolse opvang ‐ Oekraïne 25 446€                     ‐€      446€              ‐  

Onderdak voor straatjongeren ‐ Nederland 25 414€                     ‐€      414€              ‐  

Kerst presentje voor prostituées ‐ Nederland 26 3.419€                  1.500€               1.919€          100%

Totaal kosten projecten 79.459€               43.000€            36.459€        85%

D) Kosten werving baten Werkelijk 2017 Begroot 2017 Afwijking Afwijking % erkelijk 2016

Kosten Nieuwsbrief, website & overige PR 482€              450€                     32€                    7% 520€            

Totaal kosten werving baten 482€              450€                     32€                    7% 520€            

E) Kosten beheer & administratie Werkelijk 2017 Begroot 2017 Afwijking Afwijking % erkelijk 2016

Bankkosten 459€              400€                     59€                    15% 317€            

Totaal kosten beheer & administratie 459€              400€                     59€                    15% 317€            
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uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal banktransacties is toegenomen 
als gevolg van de fors hogere inkomsten. 

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 

Het bestedingsratio (ten opzichte van de lasten, 98,83%) is hoger dan de begroot (96,95%), 
voornamelijk als gevolg van het feit dat de inkomsten fors zijn gestegen en de kosten van werving 
(nieuwsbrieven en onderhoud website) niet navenant stijgen. Tevens zien we een stijging van de 
gemiddelde omvang van een donatie: € 42 in 2017 waar dit in 2016 nog € 36 was). De 
transactiekosten per gedoneerde euro zijn lager naarmate de donaties een grotere omvang 
kennen. Voor de komende jaren hanteren we een streefpercentage van minimaal 97%.  

Begroting Begroot 2018 Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Inkomsten 30days‐projecten 26.000€           31.137€              15.000€     20.708€       

Inkomsten Revalidatie Andri 300€           200€        ‐€             250€       

Inkomsten Fietssponsortochten 15.000€           24.597€              10.000€     18.801€       

Inkomsten ongeoormerkt (t.g.v. bestemmingsfonds HNF 2.0) 2.500€        2.975€          1.000€             2.397€         

Inkomsten Incidentele projecten 5.000€        4.122€          500€           1.348€         

Giften bestemd voor algemene kosten 1.200€        935€        850€           800€       

Rentebaten ‐€      0€           10€       9€          

Totale inkomsten 50.000€           63.965€              27.360€     44.312€       

Uitgaven 30days‐projecten 26.000€           31.137€              15.000€     20.708€       

Uitgaven Fietssponsortochten 15.000€           24.597€              10.000€     2.859€         

Uitgaven Kinderen met albinisme (t.l.v. bestemmingsfonds) ‐€      15.942€              16.000€     ‐€              

Uitgaven Revalidatie Andri (t.l.v. bestemmingsfonds) 500€           248€        500€           600€       

Uitgaven overige projecten (t.l.v. bestemmingsfonds) 3.500€        2.914€          1.000€             3.307€         

Uitgaven Incidentele projecten 5.000€        4.622€          500€           1.348€         

Uitgaven kosten werving baten 750€           482€        450€           459€       

Uitgaven kosten beheer & administratie 450€           459€        400€           383€       

Totale uitgaven 51.200€           80.400€              43.850€     29.664€       

Besteed aan doelstelling 50.000€           79.459€              43.000€     28.822€       

Totaal kosten werving baten 750€           482€        450€           459€       

Totaal kosten beheer & administratie 450€           459€        400€           383€       

Besteed in % van de totale lasten aan Begroot 2018 Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Doelbesteding (bestedingsratio) 97,66% 98,83% 98,06% 97,16%

Kosten werving baten 1,46% 0,60% 1,03% 1,55%

Kosten beheer & administratie 0,88% 0,57% 0,91% 1,29%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Het bestedingsratio (ten opzichte van de baten, 98,54%) is hoger dan begroot (96,86%) om 
dezelfde redenen als hierboven vermeld. 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 2017 bedroegen de kosten van eigen fondsenwerving minder 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. 

Besteed in  % van de totale baten aan Begroot 2018 Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Doelstelling (bestedingsratio) 100,00% 124,22% 157,16% 65,04%

Onttrekking/dotatie aan bestemmingsfondsen ‐2,40% ‐25,68% ‐60,31% 33,13%

Totaal voor doelstelling 97,60% 98,54% 96,86% 98,18%

Kosten werving baten 1,50% 0,75% 1,64% 1,04%

Kosten beheer & administratie 0,90% 0,72% 1,46% 0,86%

Dotatie aan continuïteitsreserve 0,00% ‐0,01% 0,04% ‐0,08%

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

Kosten eigen fonsdenwerving  Begroot 2018 Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Kosten eigen fondsenwerving in % van baten eigen 

fondsenwerving 1,54% 0,77% 1,70% 1,06%

Ontwikkeling Ontvangsten in 2013‐2017 2017 2016 2015 2014 2013

Ontvangsten 63.965€           44.312€              36.437€           32.559€              21.245€          

Mutatie tov voorgaand jaar in EUR 19.653€           7.875€                3.878€             11.314€             

Mutatie tov voorgaand jaar in % 44% 22% 12% 53%
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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 
vertrouwenskring van de bestuursleden, hebben de bestuursleden unaniem besloten om de 
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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 2018 voor de overheadkosten is als volgt: 

Website hosting + onderhoud  € 300,- 
Betaalde campagnes social media  € 100,- 
Hardcopy nieuwsbrief (2x)  € 350,- 
Kosten iDeal  € 175,- 
Bankkosten  € 275,- 
Totaal          € 1.200,- 

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. 
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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 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 : Frank van Delft 
 Penningmeester : Mark Heemskerk 
 Secretaris : Joost Mens 

Het fiscaal nummer van de stichting is 852679026. 
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