JAARVERSLAG 2018

"Weinig is veel in de handen van Jezus,
kleine gebaren van liefde zijn sterk.
Groot is de zegen als God aan het werk is:
minder wordt meer, door de hand van de Heer."

'IK WAS EEN
VREEMDELING,
EN JULLIE
NAMEN MIJ OP'
Matteüs 25:35

Stichting Bootvluchteling ontving € 1.516 voor 52 schoolboeken voor de door
hun opgezette 'School of Hope' in Kamp Moria (Lesbos, Griekenland)

VOORWOORD
Katwijk, 2 januari 2019
Beste lezer,
In dit jaarverslag delen we de projecten die we in 2018 hebben mogen ondersteunen. Achter deze
projecten zitten bijzondere mensen met een bijzonder verhaal. We vertellen je graag het
verhaal van Fineke, over de hoop die zij brengt in de levens van jongeren met een
verslaving in La Paz, Bolivia. Of het verhaal van Jan-Peter & Natasja in Bangkok, die toekomst
bieden aan kinderen en jongeren getroffen door HIV/Aids. Ook Anneke & Mambu hebben een
speciaal verhaal vanuit Liberia, waar veel geestelijke strijd gaande is. Ook dichterbij huis zijn er
mooie verhalen te vinden, zoals het werk van Annemieke en Jonneke die elke week in Leiden met
een groep vrijwilligers op pad gaan om dak- en thuislozen te ondersteunen.
Wat deze mensen gemeenschappelijk hebben? Een sterke motivatie om vol enthousiasme en
overgave te leven en te werken ten dienste van God en hun naaste. Als Hands & Feet zien we
het als onze rol om deze verhalen te delen. We hopen dat we op deze manier ook jou
inspireren om goed te doen aan de naaste in jouw omgeving, dichtbij of ver weg. Tegelijk
roepen we je op om de projecten van Hands & Feet financieel mogelijk te maken, zodat
we samen op een concrete manier hulp kunnen bieden aan onze medemens en zo de
mensen achter de verhalen hun werk kunnen laten doen.
Meer over de projecten, ons beleid en de financiën, vind je verderop in dit jaarverslag. We hopen
op deze manier een helder en transparant inzicht te bieden in de wijze waarop Hands & Feet
omgaat met de aan haar toevertrouwde donaties.
We willen je bedanken voor jouw gebed, aandacht en financiële steun in 2018. We zijn
dankbaar dat we samen met jou een instrument mogen zijn in de handen van de Heer. Hierbij
hebben we de overtuiging dat Jezus het zal vermenigvuldigen, net zoals hij deed in het
verhaal van het jongetje die de vijf broden en twee vissen aan Jezus gaf. Weinig is veel
door de hand van de Heer!
Ook in 2019 zetten we ons werk voort, waarin we iedere maand weer een concreet, kleinschalig
project zullen uitlichten. We zijn dankbaar voor jouw steun en hopen op je te kunnen blijven
rekenen!

Met vriendelijke groet,
Frank van Delft | Joost Mens | Mark Heemskerk
Ps. Wil je eens doorpraten over het werk van Hands & Feet of heb je feedback op ons werk?
We stellen je reactie erg op prijs!
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Weinig is veel

Weinig is veel in de handen van Jezus,
kleine gebaren van liefde zijn sterk.
Groot is de zegen als God aan het werk is:
minder wordt meer, door de hand van de Heer.

De mensen zaten hongerig
bij Jezus in het gras.
Hij zegende en brak het brood,
het beetje dat er was.

Hij gaf het aan de mensen
en zij deelden met elkaar.
het wonder van de overvloed
begint als klein gebaar.

Weinig is veel in de handen van Jezus,
kleine gebaren van liefde zijn sterk.
Groot is de zegen als God aan het werk is:
minder wordt meer door de hand van de Heer.

Schrijvers voor Gerechtigheid
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Hands & Feet in vogelvlucht
Projecten 2018
In 2018 heeft Hands & Feet een totaalbedrag van € 53.700 ontvangen.
Hiermee konden we 21 projecten ondersteunen in 12 landen op 4
werelddelen. Hiermee konden we op deze manier tot zegen zijn:
918

Kinderen naar de vakantieBijbelweek in de bush van
Liberia.

61

Hulpbehoevende kinderen in
Bolivia ontvangen een jaar
lang professionele zorg.

4

Nieuwe banden voor de
terreinwagen t.b.v. het werk van
Anneke en Mambu in Liberia.

800

Jongeren in Thaise jeugdgevangenissen krijgen HIV/Aids
voorlichting en voedsel.

54

Daklozen in Leiden mogen
voor nieuwe kleding
shoppen bij de Bristol.

1

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

244

Weeskinderen uit Guinee
maken gebruik van het nieuwe
sanitair op hun school.

47

Ouderen in Roemenië
ontvingen een bijdrage in
medische kosten.

1

Opknapbeurt voor het huis van
een zeer arm gezin in Roemenië.

152

Schoolboeken voor vluchtelingen
in Kamp Moria (Griekenland).

42

Door HIV/Aids getroffen
Thaise jongeren krijgen
een jaar lang onderwijs.

1

Dakloze man in Rotterdam
geholpen aan een ID-bewijs
en een week onderdak.

150

Schoolpakketten en 50 hygiënepakketten voor tienermeiden
in Ghana

40

Jonge Roma-moeders in
Bulgarije ontvangen een babybox voor een kleintje.

1

Terminale, eenzame man in
Rotterdam kon een dagje gaan
vissen op kosten van HNF.

80

'Bakstenen' voor de bouw van 3
klaslokalen voor een school voor
weeskinderen in Sierra Leone.

20

Kwetsbare kinderen in
Armenië krijgen een maand
lang naschoolse opvang.

1

Vakantiekamp voor mensen
met een handicap in
Oekraïne.

65

Kerst/voedselpakketten voor de
'allerarmsten' in Roemenië.

10

Leraren in het straatarme
Congo ontvangen bijscholing,
incl. studiemateriaal.

1

Bijdrage aan het
levensonderhoud van een
vrijwilliger actief in Oekraïne.

Projectlanden 2018
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Dankzij de opbrengst van de FietsSponsorTocht (€ 16.742) gaan 42 Thaise
kinderen (uit door HIV/Aids getroffen gezinnen) een jaar lang naar school.

‘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

Promotie in 2018
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.
Offline
2
513
15
800

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).

Online
14

Digitale mailings zijn er
verzonden om de 30daysProjects
onder de aandacht te brengen.

548

E-mailgeadresseerden
ontvangen deze mailings.

359

Personen volgen Hands & Feet
op Facebook.

Postzegels worden jaarlijks
bespaard door deze bezorgers.

Donateurs 2018
1.348 donaties ontvangen
met een totaalbedrag
van € 53.762
Particuliere donateurs
brachten via 1.291 donaties
€ 31.603 binnen (60%)

1

4

2

De overige 40% zijn
bedrijven, stichtingen,
kerken en een school.

Zij doneerden in 57
transacties een bedrag
van € 22.159

5
3

6

Kerken doneerden € 8.593
(16%), stichtingen € 9.450
(17%) en een school € 350 (1%)

Bedrijven doneerden € 3.766
goed voor 7% van alle
opbrengsten.

Wijze van doneren
Van de 1.348 donaties is in euro's 64% (€ 33.641) binnengekomen door
bankoverschrijving, 12% (€ 6.843) door automatische incasso en
24% (€ 13.278) door middel van een Idealbetaling.
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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, kerken (diaconieën) en bedrijven om projecten
en mensen in nood 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. Terug
in Nederland bleef het 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 1 Korinthiërs
12 vers 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, kerken en bedrijven, ziet zij om naar de medemens. Dit
uit zich in de volgende activiteiten:

30daysProjects

Een ‘30daysProject’ is een relatief kleinschalig project (circa € 1.500) waarvoor Stichting
Hands & Feet gedurende een maand aandacht vraagt via een mailing, social media en publicatie
op de website, met als doel om voldoende financiering te verkrijgen, mensen aan te zetten tot
gebed en het meedenken over de uitvoering van zo’n project. Deze projecten kunnen door een
ieder worden aangedragen. Het bestuur beoordeelt de aanvraag op haalbaarheid. Naast de
bovengenoemde werving, probeert de stichting personen, bedrijven, kerken (diaconieën)
en stichtingen, aan zich te binden met als doel om betrokkenheid te creëren,
structureel (periodiek/projectgericht) fondsen te werven en haar bereik daarmee te vergroten.

MotivAction

Met MotivAction, voorheen ShareXperience, wil Stichting Hands & Feet zich vooral richt op
het delen van verhalen van de mensen en projecten in binnen- en buitenland, waarvoor
Hands & Feet zich inzet. Het delen van hun passie en motivatie en daarmee aanzetten
tot actie. De FietsSponsorTocht is een mooi voorbeeld, maar ook door middel van
workshops en presentaties en middels persoonlijke gesprekken probeert de stichting
mensen te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk en zendingswerk. Tenslotte wil Hands
& Feet kerkelijke gemeenten en diaconieën meer deelgenoot maken van de projecten, door
samen met hen te kijken hoe we het verhaal van de verschillende initiatieven
dichterbij
de
gemeenteleden
kunnen brengen. We geloven dat de aansprekende
persoonlijkheden, motivatie en behoefte om recht te doen, tot de verbeelding spreekt en
inspireert.
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CONCRETE DOELEN
1.
2.
3.

Per jaar ondersteunt Hands & Feet minimaal tien 30daysProjects in diverse landen;
Elk jaar wordt vanuit MotivAction minimaal één FietsSponsorTocht georganiseerd;
In 2019 start Hands & Feet met het benaderen van de drie diaconieën, van de gemeenten
waar de bestuursleden zelf lid zijn, met een concept om de gemeente meer deelgenoot van
een aantal projectdoelen te maken; Het uitwerken van dit concept is een subdoelstelling voor
2019

FOCUS
Stichting Hands & Feet heeft een duidelijke keuze gemaakt voor kleinschaligheid.
Overzichtelijke projecten die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van individuen of
kleine groepen bevorderen en het realiseren van voorzieningen die het leven van hen die
onder erbarmelijke omstandigheden leven, iets dragelijker te maken.

STRATEGIE

Het realiseren en onderhouden van een aantrekkeiljke, duidelijke, actuele website waarin per
project de stand van de financiën realtime inzichtelijk is;
1. Het zoeken en vinden van aansprekende projecten;
2. Mensen motiveren projecten aan te dragen, minimaal vier per jaar;
3. Het actief benaderen van potentiële groepen gevers;
4. Het blijvend binden van donateurs door de resultaten van de projecten in woord en beeld
terug te koppelen via de website.
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'IK WAS ZIEK, EN U VERZORGDE MIJ'
Matteüs 25:36

Van de opgehaalde € 1.649 kregen
47 Roemeense ouderen een medische behandeling.

DEEL 3 - FONDSENWERING EN 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:
• éénmalige 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 € 30.000 te werven teneinde 10 tot
12 maandprojecten van circa € 1.500 te realiseren (met incidenteel hogere bedragen).
Daarnaast wordt jaarlijks een FietsSponsorTocht gehouden waarbij de doelstelling is om minimaal
€ 15.000 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 MotivAction 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 fondsenwervingsactiviteiten 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 MotivAction-activiteit te organiseren.

DOELGROEP EN WERKGEBIED FONDSENWERVING
De voornaamste doelgroep betreft de opgebouwde achterban sinds 2013. 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. Daarnaast richt de stichting zich (primair) op de diaconieën van de ‘eigen’ lokale
kerkelijke gemeenten en op diaconieën van gemeenten in Nederland in het algemeen
(secundair). De 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 Duin- en Bollenstreek (Zuid-Holland). Middels de mailings
worden maandelijks ca. 550 geadresseerden bereikt.
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Naast deze achterban tracht Hands & Feet middels haar website en social media (Facebook en
andere media zoals Twitter en (nog op te zetten Instagram) 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
vanzelfsprekend vinden juist motiveren dit wel te doen.

PROJECTSELECTIE EN RISICOBEHEER
Het bestuur beoordeelt van iedere binnenkomende projectaanvraag of het betreffende project
past binnen één van de drie concrete doelen (zie pagina 10) 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 9)
- 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. In de praktijk is dit
overigens nog nooit 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 emails, foto’s, telefonisch overleg en projectverslagen en in enkele gevallen worden de projecten
door de bestuursleden (op eigen kosten) bezocht.
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. Het bestuur is
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).

14

DEEL 4 - PROJECTEN 2018
Hieronder is een samenvatting opgenomen van de uitgevoerde projecten in 2018 (inclusief de
projecten die reeds vóór 2018 zijn gestart en in 2018 doorliepen). De volledige details van ieder
project zijn terug te vinden op onze website.

Andri (2013)
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

FietsSponsorTocht 2013
Oekraïne, Europa
€ 4.389
€ 2.416
€ 1.973
Mei 2013
Uitvoerende fase

Andri is een oude bekende uit de tijd dat Frank in Oekraïne woonde. Bijna 10 jaar verblijft Andri
nu in een verzorgingstehuis in Vinogradiv, in het Westen van Oekraïne. 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 is er in medisch opzicht
geen verbetering te verwachten. Een operatie om zijn rug steviger te krijgen teneinde beter te
kunnen revalideren is onderzocht, maar niet haalbaar gebleken. Het sponsorgeld opgebracht
door acties rondom de FietsSponsorTocht van 2013 en enkele individuele giften wordt nu
gebruikt om Andri een zelfstandiger(er) bestaan te geven. Hij is in 2018 twee keer een
aantal weken naar zijn geboortedorp gegaan. Hands & Feet heeft de reiskosten en de ‘hulp aan
bed’ bekostigd. In februari 2019 zal Frank Andri weer bezoeken en wordt besproken of er
mogelijkheden of noden zijn waarin wij kunnen voorzien. Nadien zullen we besluiten of dit geld
voor Andri blijven reserveren of zullen besteden aan andere gehandicapte personen in Oekraïne.
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Medische hulp voor Roemenië
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Roemenië, Europa
€ 1.649
€ 1.649
€
0
Januari 2018
Afgerond

Ziek zijn in Roemenië is een hard gelag. Bij wet is de gezondheidszorg gratis, in de praktijk moet
je overal voor betalen. Heb je geen geld? Dan krijg je geen medicijnen, geen infuus of wordt je
niet geopereerd. Ani Foit en haar collega's van Familie Sponsorplan Roemenië (FSR) zien om naar
mensen die medische zorg hard nodig hebben, maar dit vanwege geldgebrek niet kunnen betalen.
De medische hulp bestaat in allerlei vormen: een bijdrage in de kosten van medicijnen, medisch
onderzoek, behandelingen, tandartskosten, fysiotherapie, logopedie, brillen, rolstoelen, etc.. Door
de vele jaren hulpverlening in het noorden van Roemenië (regio Oradea) kan FSR steeds rekenen
op twee betrouwbare medische specialisten. Deze mensen zijn veelal bereid gratis medische zorg
te verlenen aan de mensen die dit niet kunnen bekostigen. Ze doen dit vaak naast hun normale
baan, bijzonder mooi dat ze dit doen. Met de opbrengst van januari kon de medische hulp van 47
mensen worden bekostigd.

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

30daysProject
Griekenland, Europa
€ 1.516
€ 1.516
€
0
Februari 2018
Afgerond

Duizenden vluchtelingen zitten vast in overvolle kampen op Lesbos. In kamp Moria zitten 6.000
vluchtelingen, terwijl het kamp voor maar 700 geschikt is. De onzekerheid over het verloop van
hun asielprocedure, het gebrek aan goede zorg, het slapen in de kou en het gebrek aan sanitaire
voorzieningen doet veel met mensen. Onder de vluchtelingen zijn ook veel kinderen. Voor deze
kinderen heeft Stichting Bootvluchteling een school opgezet, genaamd Moria's School of Hope.
Vijf ochtenden per week worden er in de school lessen aangeboden aan kinderen tussen de zes
en tien jaar. Deze kinderen krijgen les in hun moedertaal, Engels en wiskunde. De lessen worden
verzorgt door zes docenten, die ook vluchtelingen zijn en in kamp Moria wonen. De vrijwilligers
van Stichting Bootvluchteling helpen de docenten met hun dagelijkse werkzaamheden. Met de
februari-opbrengst konden 152 boeken voor dit mooie schooltje worden aangeschaft.
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Toekomst voor tienermeisjes
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Ghana, Afrika
€
2.501
€
2.501
€
0
Maart 2018
Afgerond

In Accra heeft Lifeline, een project van World Servants, een oude fabriek omgebouwd tot
school en internaat. Hier wonen 30 tot 50 tiener meisjes die een vakopleiding volgen tot kok,
kapster of naaister. De tieners wonen daar een jaar intern. Zonder opleiding zijn hun kansen
beduidend minder en is de kans op uitbuiting groter. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van
extreem zware lasten in de levendige straathandel of terechtkomen in de prostitutie van
Accra. Naast het beroepsonderwijs is er een school voor kleine meisjes, van twee tot zes jaar.
Een enthousiast team begeleid en verzorgt hen dagelijks. Met het geld van Hands & Feet zijn
onder meer 150 schoolpakketten, 50 hygiënepakketten en een fornuis aangeschaft.

Babybox voor jonge Roma-moeders
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Bulgarije, Europa
€ 2.000
€ 2.000
€
0
April 2018
Afgerond

Bulgaarse Roma-meisjes behoren tot de meest kwetsbare mensen in Oost-Europa. Armoede drijft
hen tot bedelen, stelen en prostitutie. Het is voor de ouders een last om voor hun dochters te
zorgen, zodat ze zo vroeg mogelijk worden uitgehuwelijkt. De meeste Roma-meisjes worden
moeder wanneer ze (jonge) tieners zijn. Tijdens de zwangerschap krijgen ze meestal geen
instructies over de gezondheidszorg of het ouderschap. Meestal komen ze voor het in eerst in
contact met de medische zorg als hun kindje is geboren. Met de opbrengst van het 30daysProject
van april hebben we Stichting Mission Possible in staat kunnen stellen om 40 moeders te kunnen
begeleiden. Zij ontvingen een doos met benodigdheden voor hun baby’s en voor henzelf.
Daarnaast worden de moeders getraind om andere moeders in hun omgeving tot steun te zijn.
De Babyboxen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding voor de baby, maar ook
educatief materiaal voor de moeder. Ook medische zorg, voorlichting over opvoeden van
kinderen, hygiëne en voeding zijn belangrijke onderdelen van het project.
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Basisonderwijs weeskinderen
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Sierra Leone, Afrika
€ 1.211
€ 1.211
€
0
Mei 2018
Afgerond

De basisschool Josephine Bakitha in Lunsar heeft op dit moment 9 klaslokalen, waarvan een
aantal veel te klein zijn voor het aantal leerlingen dat op de school zit. Hierdoor kunnen er geen
nieuwe kinderen naar de school en gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit. De school wil
voor zoveel mogelijk weeskinderen en kinderen van blinde bedelaars onderwijs bieden, waardoor
uitbreiding van de school noodzakelijk is. Mede door de bijdrage van Hands & Feet konden er 3
klaslokalen bijgebouwd worden. Door meer klaslokalen te bouwen, zitten minder leerlingen in één
lokaal en verbetert de kwaliteit van het onderwijs.

Huisje voor Roma-gezin
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Roemenië, Europa
€ 1.001
€ 1.001
€
0
Juli 2018
Afgerond

Al enige jaren doen we onder andere samen met Karin Muller projecten in Roemenië. Zo vroeg
Karin ons afgelopen zomer om hulp voor het jonge echtpaar Dana & Ianos en hun dochtertje. De
nood was hoog voor dit gezin, omdat er geen woonruimte was. Ianos doet goed zijn best werk te
vinden en te houden, om op deze manier voor zijn gezin te kunnen zorgen. Hoe mooi is het om
dit jonge gezin de helpende hand te bieden en een bijdrage te leveren, zodat ze een dak boven
hun hoofd konden krijgen. Een vaste basis voor hun gezin, een vaste basis om te bouwen aan
een mooie toekomst samen.
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Vakantiebijbelclub Liberia
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Liberia, Afrika
€ 5.506
€ 5.506
€
0
Augustus 2018
Afgerond

De Nederlandse Anneke en haar man Mambu startten 9 jaar geleden met hun eerste Kinderbijbelclub programma in de bush van Liberia. Op zo’n evenement wordt zowel over zaken als hygiëne
als ook over het Evangelie verteld. Uit alle omliggende dorpen in de bush komen kinderen en
vaak ook hun ouders mee om dit evenement mee te maken. Tijdens het evenement worden de
kinderen in vier leeftijdsgroepen verdeeld. Op hun eigen niveau horen zij dan een verhaal uit de
Bijbel, maken zij knutselwerkjes en doen ze sport en spel. Uiteraard is er genoeg eten en drinken
voor alle kinderen. Tot nu toe werd dit in één regio gedaan, maar al lange tijd hadden Mambu en
Anneke de wens dit uit te breiden naar een tweede. Met de prachtige opbrengst van het augustusproject, dat mede door de collecte van de open-lucht-dienst tijdens de feestweek in Rijnsburg zo
hoog was, ging deze wens in vervulling.

Naar de WC in Guinee
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Guinee, Afrika
€ 1.711
€ 1.711
€
0
September 2018
In afrondende fase

Guinee, gelegen in West-Afrika, is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. De overheid
doet niet veel op het gebied van onderwijs en educatie van kinderen. Voor wees- en
straatkinderen is er al bijna helemaal geen onderwijs mogelijk. Veel kinderen leven op straat en
moeten bedelen om te overleven. Sommige hebben geluk en kunnen terecht in pleeggezinnen,
maar dan komt het vaak voor dat ze zwaar huishoudelijk werk verrichten en de straat op moeten
om spullen te gaan verkopen voor hun pleeggezin. In ruil daarvoor krijgen ze alleen maar een
plekje in huis, vaak niet meer dan een dun matje op de grond om te slapen en ‘s avonds een
beetje eten. De Jerome Damey Foundation uit Arnhem wil daar verandering in brengen en bouwt
een school in het zuiden van Guinee. Dit vergroot de kansen van de kinderen om een vak te leren
en uiteindelijk een goede rol in de maatschappij te vervullen. In november 2017 is de fundering
gelegd van de eerste vier klaslokalen, in 2018 en begin 2019 worden de lokalen verder
afgebouwd. Met de maandopbrengst van september kon Hands & Feet de toiletgroep bekostigen.
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Naschoolse opvang Armenië
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Armenië, Europa
€ 1.647
€ 1.647
€
0
Oktober 2018
Afgerond

De regio Nagorno Karabach ligt tussen Armenië en Azerbeidzjan en is sinds het uiteenvallen van
de Sovjet Unie het toneel van schermutselingen die soms oplopen tot bloedig geweld. Het gevolg
is dat de hele regio geconfronteerd wordt met ernstige sociaaleconomische problemen. De
meerderheid van de bevolking krijgt nauwelijks ondersteuning. Er zijn veel kansarme gezinnen
met werkloosheid, sociaalpsychologische problemen en beperkte ouderlijke vaardigheden.
Mission Possible ondersteunt een dagopvangcentrum. De missie van dit dagopvangcentrum is om
kwetsbare kinderen sociale vaardigheden en kennis mee te geven. Dit is een belangrijk
hulpmiddel om op te groeien tot zelfstandige burgers, waardoor de armoedecyclus kan worden
verbroken. Met de opbrengst van oktober hebben we 20 kinderen een maand lang iedere dag
naar deze opvang kunnen laten gaan.

Kinderen in de knel - Bolivia
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Bolivia, Zuid-Amerika
€ 6.123
€ 6.123
€
0
November 2018
Afgerond

Fineke Janssen is als zendelinge sinds 1989 actief in Bolivia. Vanuit Mission Adulam runt zij o.a.
het project Jesed, een programma voor kwetsbare kinderen die klem lopen omdat ze
problemen hebben waar op school geen aandacht aan gegeven wordt. Het doel van Jesed is hen
te begeleiden en handreikingen te geven om sociaal te kunnen functioneren. Er komen zo’n 60
kinderen op diverse dagen en tijden, voor begeleiding. Het team bestaat o.a. uit een pedagoge,
SPH’er, logopediste, psychologe, maatschappelijk werkster en arts. De kinderen komen bij hen
op verzoek van scholen of de kinderbescherming, soms direct via hun (groot)ouder(s). Alle
kinderen worden gescreend waarbij getracht wordt een inschatting te maken van hun problemen
(denk aan Asperger, autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie, etc). De kinderen hebben de leeftijd
van 5 tot 17 jaar. Ook met de (groot)ouder(s) wordt gewerkt om hen te helpen hun (klein)kind
beter te begeleiden en te kunnen helpen waar mogelijk. In Bolivia is dit soort ondersteuning niet
gratis. Mission Adulam helpt daar waar zij kan, zonder families hun verantwoordelijkheid te
ontnemen. Met de opbrengst van ruim € 6.100 is Jesed in staat gesteld de tests en hulpmiddelen
die voor dit belangrijke werk nodig zijn, naar een professioneel niveau te tillen.
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Hulp voor dak- en thuislozen in Leiden
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

30daysProject
Nederland, Europa
€ 2.156
€ 1.536
€ 620
December 2018
Deels afgerond

Al ruim vijf jaar zetten Jonneke en Annemieke uit Rijnsburg zich in voor dak- en thuislozen in
Leiden. Elke woensdagavond regelen zij dat er diverse warme gerechten naar Leiden gaan om te
worden uitgedeeld. “De woensdagvrienden, zoals we ze noemen, zijn van verschillende pluimage.
Maar vaak hebben ze een ding met elkaar gemeen: weinig tot geen sociaal vangnet. Veel van
deze mensen komen dan ook zeker voor een praatje of een luisterend oor. Problemen die spelen,
of een opeenstapeling daarvan zoals verslaving, schulden, werkloosheid, psychische problemen
en vaak ook gewoon pech. Met de kerst en de winter in aantocht wilden Jonneke en Annemieke
graag wat extra’s doen. Vlak voor kerst konden hun gasten zich in het nieuw steken. Na een
succesvolle inzamelingsactie via Hands & Feet hadden Annemieke en Jonneke en het team van
vrijwilligers na de maaltijd een verrassing in petto voor hun tientallen gasten. Want hun gasten
zijn veelal daklozen en eenzame mensen, die de decembermaand vaak helemaal niet zo feestelijk
vinden. Alle mochten zij voor 50 euro kleding uitzoeken en omdat Bristol ook nog korting gaf,
konden ze aardig winkelen. Uiteindelijk werd er veel meer dan de begrote € 1.600 opgehaald.
Het restant zal worden ingezet in 2019.

Onderwijs voor kinderen met HIV/Aids - Thailand
Type fondswerving: FietsSponsorTocht
Waar:
Thailand, Azië
Geworven fondsen: € 16.742
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

€ 16.742
€
0
Juni 2018
Afgerond

De Nederlandse Jan-Peter en Natasja Kelder vechten met hun team van Stichting Siam-Care voor
gelijke rechten, kansen en behandeling voor kinderen en hun families die geraakt zijn door
HIV/Aids. Naast voorlichting en behandeling is onderwijs een belangrijk onderdeel van hun werk.
Om dit belangrijke werk te ondersteunen, stapten we op 30 juni met 16 man op de fiets om een
rondje van 125 km door Nederland te fietsen. Uiteraard met als doel om zoveel mogelijk geld op
te halen voor de kinderen in Thailand. En dat is aardig gelukt! Met de prachtige opbrengst van de
fietssponsortocht konden we Siam-Care in staat stellen om 42 kinderen en jongeren een jaar naar
school te laten gaan en/of een opleiding te laten volgen.
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Hulp aan gevangenen - Thailand
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

Incidentele giften met oormerk
Thailand, Azië
€ 2.500
€ 2.500
€
0
December 2018
Afgerond

Gevangenen bemoedigen en het geven van seksuele voorlichting en training op het gebied van
HIV en medicatie. Dat is het doel van het programma dat Siam-Care heeft opgezet in
gevangenissen in Thailand. Opkomen voor jongeren die, vaak gedwongen door armoede, een
verkeerde keuze hebben gemaakt en daarom in de gevangenis zitten. Opkomen voor hen die
uitgekotst en veroordeeld werden door hun omgeving, vanwege onhandige keuzes in hun
leven. De meeste gevangenen waar de medewerkers van Siam-Care mee werken, zitten vast
vanwege gebruik of handel in drugs. Een zwaar vergrijp in Thailand, ter vergelijk: Dit wordt
zwaarder bestraft dan moord of verkrachting! De Thaise maatschappij veroordeelt
gevangenen hard en heeft geen interesse meer in hen. Gevangenen voelen zich laag,
slecht en buitengewoon ongeliefd. De medewerkers proberen hen gevoel voor eigenwaarde
terug te geven, te laten zien dat ze waardevol zijn. Een pittige maar dankbare taak. Het geven
van voedsel, in gesprek gaan en voorlichting op het gebied van HIV, zijn een greep uit het werk
in de gevangenissen.

Bijscholing docenten La Tulipe
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

Incidentele giften met oormerk
Congo, Afrika
€ 2.500
€ 2.500
€
0
November 2018
Afgerond

De school La Tulipe in Congo is de enige school in wijde omtrek waar kinderen van onvermogende
families hartelijk welkom zijn. De ouders dragen bij naar vermogen, maar dat zijn heel kleine
bedragen of diensten. Op de school krijgen ca 1.250 kinderen van 4 tot 20 jaar les in een veilige
omgeving met bevoegde leraren. Hier wordt kwaliteitsonderwijs geboden voor de Congolese
jeugd die anders geen toegang tot onderwijs zou hebben. De Congolese overheid heeft in het
najaar een onderwijsvernieuwing ingevoerd. Daarvoor moesten nieuwe leerboeken aangeschaft
worden en de leraren moeten 45 dagen bijscholingscursussen volgen. Een kostenpost waarvoor
La Tulipe niet zomaar de middelen heeft. Een gulle donateur van Hands & Feet zorgde er echter
voor dat La Tulipe zich geen zorgen meer hoefde te maken over de kosten voor de bijscholing.
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Voedselpakketten Kerst
Type fondswerving:
Waar:
Geworven fondsen:
Bestede gelden:
Resterend saldo:
Start project:
Status project:

Incidentele giften met oormerk
Roemenië, Europa
€
1.000
€
1.000
€
0
December 2018
Afgerond

Na vele jaren van hulp die Karin Muller bij haar werk in Roemenië heeft mogen ervaren, lopen de
fondsen helaas terug. Afgelopen december deelde Karin over haar werk, hoe zij tot zegen mag
zijn voor haar omgeving en de mensen voor wie haar hulp en aandacht echt verschil maken.
Middels een grote donatie aan Hands & Feet konden we Karin verblijden met een gift van
€1.000. Op de vraag waar dit geld het hardst nodig was, reageerde Karin dat dat voor
voedselpakketten voor arme gezinnen zou zijn. Zodoende kon zij alsnog op pad om vele
gezinnen blij te maken met een mooi voedselpakket rond de kerstperiode. Dankbaar!
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Door een gift van € 2.500 krijgen 800 jongeren in een jeugdgevangenis in
Bangkok, Thailand, voorlichting over HIV/Aids, bezoek en voedsel.

'IK ZAT GEVANGEN,
EN JULLIE KWAMEN
JULLIE NAAR MIJ TOE'
Matteüs 19:36

DEEL 5 - FINANCIEN
JAARREKENING 2018
Balans per 31-12-2018 (na resultaatsbestemming)
Activa
Vorderingen
Liquide Middelen

2017 Passiva
70 Continuïteitsreserve
3.289 Bestemmingsfonds FST 2013
Bestemmingsfonds 30Daysprojects
Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0
Nog te betalen bedragen
========
========
€
5.165 €
3.359
€
€

2018
349 €
4.816 €

2018
90
1.973
620
2.422
60
========
€
5.165
€
€
€
€
€

€
€

2017
22
1.971

€
€

1.312
55
========
€
3.359

Staat van baten en lasten 2018
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 30daysProjects
Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

Werkelijk 2018
Begroot 2018
Afwijking Afwijking %
55.147 €
50.000 €
5.147
10%
-52.029 €
-58.000 €
5.971
-10%
3.118 €
-8.000 € 11.118
-720 €
-597 €
1.800 €
Werkelijk 2018
68
3
620
1.110
1.800

-750 €
-450 €
-9.200 €

30
-147
11.001

Werkelijk 2017
€
63.965
€
-79.459
€
-15.494

-4% €
33% €
-120% €

-482
-459
-16.435

Werkelijk 2018
€
-6
€
-48
€
-15.942
€
€
-439
€
-16.435
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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).
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.
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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 giften inzake projecten
Totaal vorderingen

€
€
€

31-12-2018
31-12-2017
€
349 €
70
349 €
70

De te ontvangen giften inzake projecten betreft hoofdzakelijk een in 2018 gehouden collecte
door een lokale kerk die eind 2018 nog niet op onze bankrekening is bijgeschreven.

B) Liquide Middelen
Betaalrekening
Spaarrekenng
Totaal liquide middelen

31-12-2018
31-12-2017
€
2.816 €
1.289
€
2.000 €
2.000
€
4.816 €
3.289

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

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

Verloop 2018
€
22
€
1.385
€
-1.317
€
90

Verloop 2017
€
28
€
935
€
-941
€
22

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 2018 zou dit voor
Stichting Hands & Feet uitkomen op (1,5 x € 1.317 = ) € 1.975.
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 Dak- en thuislozen Leiden
Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0

€
€
€
€

31-12-2017
1.971
1.312
3.283

€
€
€
€

Toevoeging
200
2.156
3.025
5.381

Onttrekking
-197
€
€
-1.536
€
-1.915
€
-3.648

31-12-2018
€
1.974
€
620
€
2.422
€
5.016

Bestemmingsfonds FST 2013 - Revalidatie Andri
In 2018 is er € 197 uitgegeven voor Andri. Eind 2018 ontvingen we een gift van € 200,
bestemd voor de ondersteuning van Andri. Meer hierover op pagina 15.
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Bestemmingsfonds Dak- en thuislozen Leiden
In december 2018 hielden we een actie voor dak- en thuislozen in Leiden (zie pagina 21). Met
deze actie werd er veel meer dan de begrote € 1.600 opgehaald. Het restant van € 620 zal in
2019 worden ingezet voor dak- en thuislozen in Leiden.
Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0
In 2018 is € 3.025 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 2018 € 1.915 aangewend voor de volgende vier doelen:
1. Hulp aan straatjongeren en daklozen Rotterdam (februari, € 446)
2. Gehandicaptenkamp West-Oekraïne (april, € 500)
3. Bijdrage levensonderhoud vrijwilligster in Oekraïne (juni, € 500)
4. Aanschaf laptop voor vrijwilligersechtpaar in Liberia (augustus, € 469)

E) Nog te betalen bedragen
Nog te betalen bankkosten
Totaal Nog te betalen

€
€

31-12-2018
31-12-2017
60 €
55
60 €
55

De nog te betalen bedragen ultimo 2018 bestaan uit de nog te betalen bankkosten over het vierde
kwartaal van 2018 (€ 60). Dit bedrag zal begin 2019 betaald worden. De schuld heeft per 31
december 2018 derhalve een kortlopend karakter.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten
A) Baten uit eigen fondsenwerving
Revalidatie Andri - Oekraine
Medische zorg - Roemenië
School of Hope Moria - Griekenland
Toekomst voor tienermeisjes - Ghana
Babybox roma-moeders - Bulgarije
Basisonderwijs weeskinderen - Sierra Leone
Huisje voor Roma-gezin - Roemenië
Vakantiebijbelclub - Liberia
Naar de WC in Guinne
Naschoolse opvang - Armenië
Kinderen in de knel - Bolivia
Hulp voor dak- en thuislozen - Nederland
Onderwijs aidskinderen - Thailand
Zorg voor gevangenen - Thailand
Bijscholing leraren La Tulipe - Congo
Voedselpakket voor kerst - Roemenië
Overige projecten met specifieke donor
Projecten algemeen
Totaal baten uit eigen fondsenwerving
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Werkelijk 2018
200
€
€
1.649
€
1.516
€
2.501
€
2.000
€
1.211
€
1.001
€
5.506
€
1.711
€
1.647
€
6.123
€
2.156
€
16.742
€
2.500
€
2.500
€
1.000
774
€
€
3.025
€
53.762

Begroot 2018
€
300
€
1.600
€
1.500
€
2.500
€
2.000
€
1.200
€
1.000
€
5.500
€
1.500
€
1.600
€
6.000
€
1.600
€
15.000
€
2.500
€
2.500
€
€
€
2.500
€
48.800

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Afwijking Afwijking %
-100
-33%
49
3%
16
1%
1
0%
0
0%
11
1%
1
0%
6
0%
211
14%
47
3%
123
2%
556
35%
1.742
12%
0%
0%
1.000
100%
774
100%
525
21%
4.962
10%

De baten uit eigen fondsenwerving liggen op totaalniveau zo’n 10% hoger dan de begroting. Dit
komt voornamelijk door een hoger dan begrote opbrengst voor de fietssponsortocht en enkele
grote ongeoormerkte en geoormerkte giften aan het einde van het jaar. Ook het decemberproject voor dak- en thuislozen in Leiden bracht ruim € 500 meer op dan begroot.
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 29).

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

Werkelijk 2018
Begroot 2018
€
1.385 €
1.200 €
€
€
0 €
€
1.385 €
1.200 €
€

55.147 €

50.000 €

Afwijking Afwijking %
185
15% €
0
0% €
185
15% €
5.147

10% €

2017
935
0
935
63.965

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.
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C) Kosten projecten
Revalidatie Andri - Oekraine
Medische zorg - Roemenië
School of Hope Moria - Griekenland
Toekomst voor tienermeisjes - Ghana
Babybox roma-moeders - Bulgarije
Basisonderwijs weeskinderen - Sierra Leone
Huisje voor Roma-gezin - Roemenië
Vakantiebijbelclub - Liberia
Naar de WC in Guinne
Naschoolse opvang - Armenië
Kinderen in de knel - Bolivia
Hulp voor dak- en thuislozen - Nederland
Onderwijs aidskinderen - Thailand
Zorg voor gevangenen - Thailand
Bijscholing leraren La Tulipe - Congo
Voedselpakket voor kerst - Roemenië
Overige projecten met specifieke donor
Kleine projecten betaald met ongeoormerkt geld
Totaal kosten projecten
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Werkelijk 2018
€
197
€
1.649
€
1.516
€
2.501
€
2.000
€
1.211
€
1.001
€
5.506
€
1.711
€
1.647
€
6.123
€
1.536
€
16.742
€
2.500
€
2.500
€
1.000
€
774
€
1.915
€
52.029

Begroot 2018
€
500
€
1.600
€
1.500
€
2.500
€
2.000
€
1.200
€
1.000
€
5.500
€
1.500
€
1.600
€
6.000
€
1.600
€
15.000
€
2.500
€
2.500
€
€
€
3.500
€
50.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Afwijking Afwijking %
-303
-61%
49
3%
16
1%
1
0%
0%
11
1%
1
0%
6
0%
211
14%
47
3%
123
2%
-64
-4%
1.742
12%
0%
0%
1.000
100%
774
100%
-1.585
-45%
2.029
4%

Net als de inkomsten, liggen de kosten iets hoger dan de begroting. De aard van de projecten
leent zich er veelal uitstekend voor om eventuele 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. In de laatste paar dagen van 2018 ontvingen we nog enkele grote
giften die we in 2019 zullen aanwenden voor mooie projecten.
D) Kosten werving baten
Kosten Nieuwsbrief, website & overige PR
Totaal kosten werving baten

Werkelijk 2018
Begroot 2018
€
720 €
750 €
€
720 €
750 €

Afwijking Afwijking %Werkelijk 2017
-30
-4% €
482
-30
-4% €
482

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

Werkelijk 2018
Begroot 2018
€
418 €
450 €
€
179 €
€
€
597 €
450 €

Afwijking Afwijking %Werkelijk 2017
-32
-7% €
459
179
100% €
147
33% €
459

De kosten werving baten en de bankkosten liggen in lijn met de begroting. In 2018 hebben we
€ 179 uitgegeven inzake een niet-begrote 'heisessie'. Dit betreffen kosten voor
vergaderfaciliteiten bij 50/50 Hotel Belmont van het Leger des Heils. De primaire functie van
dit hotel is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren of werkervaring te
laten opdoen.
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.
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Begroting en kengetallen
Begroting

Begroot 2019 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Inkomsten 30daysProjects
Inkomsten Revalidatie Andri
Inkomsten Fietssponsortochten
Inkomsten ongeoormerkt (t.g.v. bestemmingsfonds HNF 2.0)
Inkomsten Incidentele projecten
Giften bestemd voor algemene kosten
Rentebaten

€
€
€
€
€
€
€

30.000
200
15.000
5.000
7.500
1.150
-

Totale inkomsten

€

58.850 €

€
€
€
€
€
€
€

27.021
200
16.742
3.025
6.774
1.385
0

€
€
€
€
€
€
€

55.147 €

26.000
300
15.000
2.500
5.000
1.200
-

€
€
€
€
€
€
€

31.137
200
24.597
2.975
4.122
935
0

50.000 €

63.965

Uitgaven 30projecten

€

30.000 €

26.401 €

26.000 €

31.137

Uitgaven Fietssponsortochten

€

15.000 €

16.742 €

15.000 €

24.597

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

€

-

€

-

€

-

€

15.942

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

€

500 €

197 €

500 €

248

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

€

5.000 €

1.915 €

3.500 €

2.914

Uitgaven Incidentele projecten

€

7.500 €

6.774 €

5.000 €

4.622

Uitgaven kosten werving baten

€

750 €

720 €

750 €

482

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 2019 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017
97,97%
97,53%
97,66%
98,83%
1,27%
1,35%
1,46%
0,60%
0,76%
1,12%
0,88%
0,57%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

450
59.200
58.000
750
450

€
€
€
€
€

597
53.346
52.029
720
597

€
€
€
€
€

450
51.200
50.000
750
450

€
€
€
€
€

459
80.400
79.459
482
459

Het bestedingsratio 2018 (ten opzichte van de lasten, 97,53%) ligt in lijn met de begroting
(97,66%). Voor de komende jaren hanteren we een streefpercentage van minimaal 97%.

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 2019 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017
98,56%
94,35%
100,00%
124,22%
-0,51%
3,14%
-2,40%
-25,68%
98,05%
97,49%
97,60%
98,54%
1,27%
1,31%
1,50%
0,75%
0,76%
1,08%
0,90%
0,72%
-0,08%
0,12%
0,00%
-0,01%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Het bestedingsratio 2018 (ten opzichte van de baten, 97,49%) ligt in lijn met de begroting
(97,60%). 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.
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Kosten eigen fonsdenwerving
Kosten eigen fondsenwerving in % van baten eigen
fondsenwerving

Begroot 2019 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017
1,30%

1,34%

1,54%

0,77%

In 2018 bedroegen de kosten van eigen fondsenwerving 1,3% 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.

Ontwikkeling Ontvangsten in 2013-2018
Ontvangsten
€
Mutatie tov voorgaand jaar in EUR
€
Mutatie tov voorgaand jaar in %

2018
55.147 €
-8.819 €
-14%

2017
63.965 €
19.653 €
44%

2016
44.312 €
7.875 €
22%

2015
36.437 €
3.878 €
12%

2014
32.559 €
11.314
53%

2013
21.245
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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.
Naast het interne toezicht door het jaar heen, vindt er aan het einde van het jaar ook extern
toezicht plaats in de vorm van een kascontrole die wordt uitgevoerd door een vrijwilliger.

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 en 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).

MotivAction
Voor activiteiten rondom MotivAction geldt dat de kosten van een bijeenkomst, presentatie of
workshop in beginsel worden gedragen door de uitnodigende partij. Wel kan het bestuur, bij een
meerderheid van stemmen, besluiten om de kosten voor zo’n 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 activiteiten onder Motivaction 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 2019 voor de overheadkosten is als volgt:
Website hosting + onderhoud
Hardcopy nieuwsbrief (2x)
Kosten iDeal
Bankkosten
Totaal

€ 400,€ 350,€ 175,€ 275,€ 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 fondsenwervingscampagnes) 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
Penningmeester
Secretaris

: Frank van Delft
: Mark Heemskerk
: Joost Mens

Het fiscaal nummer van de stichting is 852679026.
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Weinig is veel in de handen van Jezus,
kleine gebaren van liefde zijn sterk.
Groot is de zegen als God aan het werk is:
minder wordt meer, door de hand van de Heer.

