
JAARVERSLAG 2020

"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."



Alleenreizende, minderjarige 
vluchtelingen in Griekenland 
ontvangen hulp.*

Slaapzakken werden er 
uitgedeeld in Kamp Moria, 
Lesbos, Griekenland. 

Projecten 2020
In 2020 heeft Hands & Feet een totaalbedrag van € 113.157 
ontvangen. Hiermee konden we 18 projecten ondersteunen 
in 12 verschillende landen op 4 verschillende continenten. 

Tenten voor vluchtelingen op 
het eiland Samos in 
Griekenland.  

Hands & Feet in vogelvlucht

Projectlanden 2020

Voedselpakketten voor 
gezinnen in Oeganda

2421

310

286

270

149

1

1

Dagen opvang voor drie 
tienermoeders en hun kindje in 
het plaatsje Asbest, Rusland.

Noodhulppakketten en medische 
hulp n.a.v. de verwoestende 
explosie in Beiroet, Libanon

160

Nieuwe smartphone voor Andri, 
een gehandicapte jongen in 
Vinogradiv, Oekraïne 

1

Dagen 'online veldwerk' om 
prostituees te bereiken in Den 
Haag en omgeving. 

118
Bijdrage aan een vakantiekamp 
voor mensen met een handicap in 
Lavki, Oekraïne 

Hulppakketten voor Armeense 
vluchtelingen, n.a.v. de oorlog 
in Nagorno-Karabach. 

Bijdrage aan een kinderhuis 
in Oekraïne 

Gezinnen geholpen met voedsel-
pakketten en moestuinbegeleiding 
in Jeffreys Bay, Zuid-Afrika

112

100

1

Voedselpakketten voor gezinnen 
in de sloppenwijk van Port-au-
Prince, Haïti. 

101

40

* Zie voor meer details het verslag op pagina 20. 

Nieuw dak voor de jongens-
opvang voor straatjongeren            
in La Paz, Bolivia.

1

Fiets voor een asielzoeker
gevestigd in Duinrell, Wassenaar

1 Nieuwe bestrating voor het 
familiehuis van Andri en Alona 
in Pomichnaya, Oekraïne 

Daklozen in Medellín, Colombia, 
kregen een douchebeurt. 

350
Kerstcadeaus voor prostituees 
in Den Haag en omstreken.



Met de ingezamelde € 2.020 konden in juni 101 gezinnen in Port-au-Prince 
(Haïti) een maand lang van van eten en drinken worden voorzien.

IK HAD DORST EN U 
GAF MIJ TE DRINKEN 

Matteüs 25:35



2 

 Katwijk,  9  januari 2021
VOORWOORD 

Beste supporter van Hands & Feet, 

We zijn blij dat we het jaarverslag van 2020 aan je mogen laten lezen. In dit verslag laten we 
zien wat er is gedaan met de giften die we afgelopen jaar mochten ontvangen. 

Voor velen is 2020 een bewogen jaar geweest vanwege Covid-19. We zijn in Nederland 
beperkt in onze vrijheden, er zijn veel mensen ziek geweest en zelfs overleden. Sommige 
bedrijven konden het hoofd niet of maar net boven water houden, met alle gevolgen van dien. 
Een groot verschil met de vele landen waar we projecten hebben mogen ondersteunen, is 
dat daar nauwelijks ondersteuning is vanuit de overheid. Minder inkomen heeft daar direct 
invloed op noodzakelijke basisbehoeften zoals eten, drinken, huisvesting of medische zorg. 

De projecten in april, mei, juni hadden direct te maken met de gevolgen van Covid-19. 
Prostituees in Den Haag verloren hun inkomen en werden ondersteund. In de townships van 
Jeffreys Bay (Zuid-Afrika) ontvingen 100 gezinnen een voedselpakket. Hetzelfde gebeurde 
in Port-au-Prince (Haïti). Op deze manier werden de hongerigen gevoed en de dorstigen 
te drinken gegeven, waar Jezus over spreekt in Mattheus 25. 

Dit worden ook wel de ‘werken van barmhartigheid’ genoemd. Een ander werk dat Jezus 
noemt is het bijstaan van de zieken. Via Rania Haverkotte hebben we in het verleden hulp 
mogen verlenen aan vluchtelingen in Calais. Door haar Libanese roots, hebben we korte lijntjes 
met een Libanese hulporganisatie. Via hen kon medische noodhulp en noodpakketten worden 
bekostigd voor 160 slachtoffers.

De opbrengst van de FietsSponsorTocht in september was bestemd voor alleenreizende 
minderjarige vluchtelingen op Lesbos, Griekenland. De grote brand op 9 september heeft ertoe 
geleid dat we ruim € 60.000 mochten ophalen voor dit doel. Als Hands & Feet zijn we niet in 
staat om vreemdelingen op te nemen, wel mogen we het geld inzetten om de situatie van vele 
vluchtelingen te verbeteren. 

We zijn dankbaar voor alle mensen in het veld die met bevlogenheid en passie hun leven 
inzetten ten dienste van God en hun naaste. We hopen dat het werk van Hands & Feet -en 
dan in het bijzonder de mensen en projecten die we ondersteunen- je inspireren en aansporen 
om ook jouw handen en voeten in te zetten voor de ander, in Jezus' naam. 

Ook al is de schaal waarop wij werken relatief klein, we vertrouwen erop dat Jezus zelf het 
werk van onze handen 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!   

Bedankt voor je betrokkenheid en steun!

Hartelijke groet,

Frank van Delft | Joost Mens | Mark Heemskerk
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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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916 donateurs gaven via 
2.036 donaties een 
totaalbedrag van € 113.157

Bedrijven doneerden € 20.420 
(18% van alle giften) en een 
school  € 1.125 (2%)

Particuliere donateurs 
brachten via 1.958 donaties  
€ 73.756 binnen (65%)

Kerken en stichtingen 
gaven in totaal € 17.856 
(15%)

1

2

3

4

5

6

Adressen ontvangen deze 
gedrukte nieuwsbrief.  

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

Postzegels zijn er bespaard 
door deze bezorgers.  

E-mailgeadresseerden 
ontvangen deze mailings. 

Mensen werden bereikt middels 
een  Facebookpost over de 
FietsSponsorTocht.  

Promotie in 2020
Om de supporters van Hands & Feet te bereiken maken we vooral gebruik van 

online communicatie door digitale mailings, Facebook en de website. Evengoed 
wordt ook op de offline (papieren) nieuwsbrief goed wordt gereageerd. 

Personen volgen Hands & Feet 
op Facebook. 

Offline
Mailing met een gedrukte 
nieuwsbrief rond de 
FietsSponsorTocht. 

Digitale mailings verzonden met 
30daysProjects en het jaarverslag 
van 2019.

Donateurs 2020

483

15

1

383

12

668

Wijze van doneren
Van de 2.036 donaties is in euro's 43% (€ 48.775) binnengekomen 

via een bankoverschrijving, 6% (€ 6.493) door automatische incasso 
en 46% (€ 51.802) door een betaling via iDEAL. 

Er kwamen 66 Tikkies binnen met een aandeel van 2% en een 
totaalbedrag van € 2.538. Het restant (3%) zijn 4 kerkcollecten met 

een gezamenlijk bedrag van € 3.549

Van de 916 donateurs zijn 
er 877 particulier (96%) en 
31 bedrijven (3%)

De gemiddelde donatie is 
€ 56 per keer en € 124 per 
donateur over heel 2020

398

2408

Online

6 



IK WAS ZIEK EN U 
ZOCHT MIJ OP
Matteüs 25:36 

Met de bijeengebrachte € 4.000 is er in augustus eten en drinken en 
medische noodhulp verstrekt aan 160 slachtoffers van de 

verwoestende explosie in Beiroet, Libanon.
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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 willen personen, kerken (diaconieën) en bedrijven motiveren 
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 is er een groot verlangen om iets te doen voor de armen en hen die door 
onvoldoende plaatselijke voorzieningen, hulp nodig hebben. Het gaat hier veelal om baby’s, 
jongeren, gehandicapten en ouderen. Ze zijn hierbij geïnspireerd door de Bijbeltekst uit 
Korinthiërs (1 Kor. 12:27), waaruit kan worden opgemaakt dat zij met u en vele anderen het 
lichaam van Christus zijn. 

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: 

30daysProject 
Een 30daysProject is een kleinschalig project (circa € 1.500 tot € 6.000) waarvoor Stichting 
Hands & Feet gedurende een maand aandacht vraagt via een mailing, social media en haar 
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 iedereen 
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 richt Hands & Feet zich vooral op het delen van verhalen van de mensen en 
projecten in binnen- en buitenland die Hands & Feet ondersteund. Het delen van hun passie en 
motivatie en daarmee aanzetten tot actie. De FietsSponsorTocht is een mooi voorbeeld, maar 
ook de workshops op scholen middel van workshops en presentaties, maar ook persoonlijke 
gesprekken mensen enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk en zendingswerk. 



10 

Tenslotte wil de Stichting op een actieve(re) manier gemeenten en diaconieën 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 anderen kan aanzetten om op zoek te gaan naar motivatie en actie om onze 
naaste te dienen. 

CONCRETE DOELEN 

1. Per jaar ondersteunt Hands & Feet minimaal tien 30daysProjects in diverse landen;
2. Elk jaar wordt vanuit MotivAction minimaal één FietsSponsorTocht georganiseerd;

FOCUS 

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

STRATEGIE 

1. Het realiseren en onderhouden van een mooie, duidelijke, steeds verversende website 
waarin per project de stand van de financiën realtime inzichtelijk is;

2. Het zoeken en vinden van aansprekende projecten;
3. Mensen motiveren projecten aan te dragen, minimaal vier per jaar;
4. Het actief benaderen van potentiële groepen gevers;
5. Het blijvend binden van donateurs door de resultaten van de projecten in woord en 

beeld terug te koppelen via de website.



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

Met het bedrag van € 3.013 ontvingen in mei 101 gezinnen in 
Jeffreys Bay (Zuid-Afrika) een voedselpakket.
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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 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 tien tot 
twaalf 30daysProjects van circa € 1.500 tot € 6.000 euro te realiseren. 

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 ingegaan op deze 
projecten. 

In het kader van MotivAction kunnen bijeenkomsten, presentaties, workshops en andere 
activiteiten worden georganiseerd. 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.  

DOELGROEP & 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 
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achterban zich in de Duin- en Bollenstreek (Zuid-Holland). Middels de mailings 
worden maandelijks een kleine 700 geadresseerden bereikt. Naast deze achterban tracht Hands 
& Feet middels haar website en social media (Facebook en 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 of niet hebben juist motiveren dit wel te doen. 

PROJECTSELECTIE & RISICOBEHEER 

Het bestuur beoordeelt van iedere binnenkomende projectaanvraag of het betreffende project 
past binnen de doelen 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 ervan 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 

1 Dit houdt niet in dat het project of de uitvoerende organisatie een christelijk karakter moet hebben.  
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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).  

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 éénmaal 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 2020 

Hieronder is een samenvatting opgenomen van de uitgevoerde projecten in 2020 (inclusief de 
projecten die reeds vóór 2020 zijn gestart en in 2020 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:  € 4.789 
Bestede gelden:  € 3.001 
Resterend saldo:  € 1.788 
Start project:    Mei 2013 
Status project:  Uitvoerende fase 

Andri is een oude bekende uit de tijd dat Frank in Oekraïne woonde. Al 11 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 
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 de 
FietsSponsorTocht van 2013 en enkele individuele giften wordt nu gebruikt om het leven Andri 
wat aangenamer te maken.  

De medische situatie blijft namelijk uitzichtloos, er is menselijkerwijs geen verbetering te 
verwachten. Ondanks zijn slechte fysieke gesteldheid en het ontbreken van perspectief blijft hij 
wel opgewekt en maakt het er het beste van. We blijven contact met hem houden en hem 
ondersteunen.  

In 2020 heeft Hands & Feet een nieuwe Samsung smartphone bekostigd. In een telefoongesprek 
met Frank liet hij zijn blijdschap duidelijk merken. Daarvoor had hij nog een simpele telefoon met 
druktoetsen, maar nu ervaart hij wat de smartphone voor mogelijkheden heeft. Het biedt hem 
de nodige afleiding en er gaat een wereld voor hem open. Afgelopen jaar heeft Andri helaas 
niet naar zijn huisje in de bergen kunnen gaan. Begin 2021 is dat gelukkig wel weer het geval. 
We zijn blij hier als Hands & Feet aan bij te dragen.    
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Beschutting voor vluchtelingen op Samos 
Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Griekenland, Europa 
Geworven fondsen: €   7.431 
Bestede gelden: €   7.431 
Resterend saldo: €         0 
Start project:   Januari 2020 
Status project: Afgerond 

Begin 2020 brandde op Samos de opslag met tenten, slaapzakken en kleding helemaal uit. 
Dat was een extra tegenslag omdat de autoriteiten op Samos de hulpverlening 
tegenhoudt waar zij kunnen. Het is tot op heden niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is. 
Wel duidelijk is dat de vluchtelingen hier extreem de dupe van zijn. Sommige new arrivals 
overnachten vervolgens in de buitenlucht, kinderen inclusief. Volgens Leo Monster van Take 
Care Of Your Neighbor waren tenten, zeilen en pallets het meest urgent, zodat zij in ieder 
geval beschut konden zitten. Deze maand zamelde Hands & Feet met het maandproject geld in 
voor 149 tenten.  

Douches voor daklozen Colombia 
Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Colombia, Zuid-Amerika 
Geworven fondsen: € 1.548 
Bestede gelden: € 1.548 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Februari 2020 
Status project: Afgerond 

In 2019 zijn Johan-Krijn & Astrid Klaasse met hun vier kinderen door de Gereformeerde 
Zendings Bond (GZB), vanuit de Protestantse Gemeente in Rijnsburg uitgezonden om aan de 
slag te gaan bij de Presbyteriaanse Kerk in Colombia en het kerkzijn daar meer vorm te geven. 
Door collega-zendelingen is het programma ‘Somos Diáconos’ – ‘Wij zijn diakenen’ – uit 
voortgekomen. Overal in het land zijn trainingen gegeven om kerken op weg te helpen met de 
vraag: wat kunnen wij doen voor mensen in onze omgeving waar niemand oog voor heeft? Het 
programma heeft grote impact. Overal zijn Somos Diáconos teams gevormd en projecten 
opgestart. Een voorbeeld is het wel heel bijzondere project van de kerk in de stad Medellín. 
Regelmatig gaat men de straat op met een constructie van 6 douchecabines om mensen 
die wonen en leven op straat de mogelijkheid te bieden zich te kunnen douchen. Ook 
wordt van tevoren kleding ingezameld dat wordt uitgedeeld aan de zwervers. Mensen waar 
niemand naar omkijkt worden gezien en mogen zich weer even mens voelen. Eén van de 
mannen die op die manier werd geholpen kreeg daardoor zo’n positieve impuls dat hij weer 
naar zijn gezin is teruggekeerd. Zo’n douchebeurt kost € 5. Door de opbrengst van dit project 
konden 310 mensen gebruik maken van douches. 
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Moeder en kind opvang in Asbest 
Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Rusland, Europa 
Geworven fondsen: €     2.700 
Bestede gelden: €     2.700 
Resterend saldo: €           0 
Start project:   Maart 2020 
Status project: Afgerond 

Hulp aan vrouwen in de seksindustrie 
Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Nederland, Europa 
Geworven fondsen: € 1.772 
Bestede gelden: € 1.772 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   April 2020 
Status project: Afgerond 

Als gevolg van Covid-19 werd op 15 maart 2020 besloten dat ook alle prostitutiestraten, 
seksclubs en bordelen hun deuren moesten sluiten. Onverwacht hadden duizenden vrouwen geen 
inkomsten meer. Voor veel vrouwen is deze crisis een onverwacht keerpunt. Ineens zien ze 
mogelijkheden om uit te stappen. Veldwerkers van De Haven bezoeken meerdere keren 
per week de prostitutiestraten in Den Haag. Tijdens dit veldwerk worden de eerste contacten 
gelegd en wordt er gewerkt aan vertrouwen. Vanuit dit contact worden vrouwen 
doorverwezen naar maatschappelijk werkers van De Haven, o.a. over onderwerpen als 
huisvesting, financiën of hulp bij uitstappen. Vrouwen zoeken echter ook alternatieven om hun 
‘diensten’ aan te bieden, met alle gevaren van dien. Om deze ontwikkelingen te 
volgen is De Haven gestart met online veldwerk. Het online veldwerk kost € 15 per 
dag. Hands & Feet bekostigde met de opbrengst van dit maandproject 118 dagen online 
veldwerk. 

In het Russische plaatsje Asbest -nabij de grootste asbestmijn ter wereld- vangt Mission Possible 
tienermoeders en hun kleintjes op. Ze waren verslaafd aan drugs of alcohol en hadden vaak ruzie 
met hun familie. De mensen van Mission Possible helpen de jonge moeders om hun problemen te 
overwinnen. Voor de vrouwen is hun kindje vaak de belangrijkste reden het oude, destructieve 
leven vaarwel te zeggen. Hier in Asbest is het programma gericht op het bijstaan van de moeder 
en kind. Gemiddeld duurt een behandeling zo’n twaalf maanden. Als de vrouwen ‘slagen’ voor 
hun rehabilitatie laat Mission Possible hen niet aan hun lot over. Omdat veel vrouwen tijd nodig 
hebben om vanuit het familiehuis hun eigen leven op orde te krijgen, heeft Mission Possible in 
Asbest een appartement aangeschaft. Vrouwen kunnen hier maximaal een jaar terecht, terwijl ze 
intussen actief zoeken naar eigen woonruimte en een baan. Hands & Feet bracht deze maand de 
kosten 270 dagen opvang bijeen, waardoor drie moeders met hun kinderen drie maanden in de 
opvang van Mission Possible zijn verbleven.
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Voedselpakketten voor sloppenwijken ZAF 
Type fondswerving: 30daysProject  
Waar: Zuid-Afrika, Afrika 
Geworven fondsen: € 3.013 
Bestede gelden: € 3.013 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Mei 2020 
Status project: Afgerond 

Kock & Rianne uit Katwijk zijn betrokken bij het werk van Christian Surfers. Met Christian Surfers 
Holland zetten zij zich in om geld in te zamelen voor voedselpakketten. Zij hebben de handen 
ineengeslagen met Groundswell Aid en Aleph Surf voor hulp aan de allerarmsten en ondersteunen 
ontwikkelingsprojecten in onderontwikkelde surfgemeenschappen in o.a. Zuid-Afrika. Aleph Surf 
werkt al vele jaren in de townships van Jeffreys Bay. Zij geven jeugd en hun gezinnen die zonder 
perspectief leven de kans om uit de negatieve cirkel te stappen, er is nauwelijks hulp voor deze 
gezinnen en hebben dringend eten nodig. Vanwege Covid-19 kwamen veel mensen in de 
problemen. Om in de eerste nood te voorzien, helpt Aleph Surf deze mensen met 
voedselpakketten. Daarnaast zijn ze gestart met het leveren van zgn. moestuinen. De gezinnen 
krijgen begeleiding in het verzorgen van de moestuin, zodat zij zelf in hun eten kunnen 
voorzien. Een voedselpakket voor een gezin kost per week € 30,- een moestuin plus begeleiding 
kost € 50,-. Met de opbrengst konden zo’n 100 gezinnen geholpen worden. 

Voedsel voor gezinnen in Haïti 

Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Haïti, Midden-Amerika 
Geworven fondsen: € 2.020 
Bestede gelden: € 2.020 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Juni 2020 
Status project: Afgerond 

Leontine van Dijk uit Rijnsburg is betrokken bij het werk van Hart voor Haïti. Deze stichting 
heeft een ‘dorp’ gebouwd in de hoofdstad, met daarin een school, een kerk en opvang 
voor (wees)kinderen. Op het moment van deze actie had Covid-19 het dorp nog niet bereikt, 
maar de gevolgen waren groot in de stad. Er mocht niet worden gewerkt en dus was er geen 
inkomen. Geen inkomen betekent met een lege maag naar bed. De kwetsbare economie ligt 
volledig op zijn gat. Om de ergste nood te verlichten, zette Hart voor Haïti zich in door 
voedselpakketten uit te delen aan de armste gezinnen van Port-au-Prince. In zo’n pakket zit 
rijst, meel, olie, bonen, zeep… de essentiële dingen waar een gezin met zes personen een 
maand van kan leven. Een pakket kost 20 euro. Hands & Feet kon het werk van Hart voor 
Haïti ondersteunen door 101 gezinnen van voedsel te voor zien.  



19 

Slaapzakken voor vluchtelingen op Lesbos 
Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Griekenland, Europa 
Geworven fondsen: € 3.719 
Bestede gelden: € 3.719 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Juli 2020 
Status project: Afgerond 

Because We Carry (BWC) gelooft dat je zelf de verandering moet zijn die je graag ziet in de 
wereld. BWC houdt van daadkrachtige naastenliefde en hun motto is dan 
ook #nietlullenmaarpoetsen. Op Lesbos kwamen sinds half juni na de eerste lockdown vanwege 
Covid-19 weer bootjes aan. Mensen op de vlucht voor geweld in hun thuisland en geen veiligheid 
gevonden in Turkije. Aangekomen op Lesbos is het nog niet veel beter, en ontbreekt het aan de 
eerste basisbehoeften. Veelal slapen zij de eerste nachten onder de sterrenhemel, zwangeren en 
kinderen inclusief. Because We Carry postte op Facebook: ”… mensen hebben onze hulp nodig 
qua basic needs, zoals water, eten, luiers en slaapzakken. Onze laatste slaapzakken hebben we 
gister aan moeders met kinderen gegeven en we willen graag een nieuwe stock inslaan zodat we 
altijd achter de hand hebben voor nood.” Hands & Feet zamelde geld in voor 286 slaapzakken. 
Wanneer mensen, vaak nat, aankwamen geholpen konden worden met een droge slaapzak voor 
de nacht.  

Noodhulp voor slachtoffers explosie Beirut 
Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Libanon, Midden-Oosten 
Geworven fondsen: €   4.000 
Bestede gelden: €   4.000 
Resterend saldo: €         0 
Start project:   Augustus 2020 
Status project: Afgerond 

Libanon, een klein land in het Midden-Oosten, werd begin augustus opgeschrikt door een explosie 
van ammoniumnitraat, die zijn weerga niet kende. De helft van de stad lag in puin, ziekenhuizen, 
graansilo’s en vele gebouwen werden verwoest. Er vielen bijna 200 doden, 6.500 gewonden en 
meer dan 300.000 mensen raakten dakloos. Er ontstond een voedseltekort door de geraakte 
silo’s. Het is een catastrofe in een land dat al geteisterd werd door meerdere oorlogen, corruptie, 
hoge werkloosheid, Covid-19 en meer dan anderhalve miljoen vluchtelingen uit Syrië. Dan kan je 
niets anders doen dan de lichtpuntjes te zoeken in de duisternis voor de Libanezen. En een van 
die lichtpuntjes is humanitaire organisatie IRAP vlakbij Beiroet, die al 60 jaar hart en ziel inzet 
om kinderen, tieners en volwassenen met een handicap, en mensen in nood, te helpen, o.a. met 
medische hulp. Met ons augustus-project stelden we IRAP in staat om 160 noodhulppakketten en 
medische noodhulp te verstrekken aan de slachtoffers van deze ramp.  
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Hulp voor vluchtelingen op Lesbos 
Type fondswerving: FietsSponsorTocht 
Waar: Griekenland, Europa 
Geworven fondsen: € 60.635 
Bestede gelden: € 10.000 
Resterend saldo: € 50.635 
Start project:   September 
Status project: Lopend 

FietsSponsorTocht 2020: Bijzonder in vele opzichten
Op zaterdag 26 september werd de 14e editie van de FietsSponsorTocht verreden. Door het 
grote aantal van 26 deelnemers besloten we de groep in tweeën te delen en fietsten beide 
groepen op 10 minuten afstand van elkaar. Op de lunchlocatie konden we buiten lunchen en 
gelukkig sloeg het weer op het laatste moment wonderbaarlijk om, waardoor het een 
prachtige dag werd en het nagenoeg de hele dag droog bleef.  

Nooit fietsten we met zoveel mensen. Velen waren geraakt door de nood van de vluchtelingen 
op Lesbos. Niet alleen de fietsers waren geraakt en wilden zich graag inzetten, ook 
de sponsors waren vrijgevig, waardoor er een -voor Hands & Feet normen- ongekend bedrag 
werd opgehaald. We zijn dankbaar voor het vertrouwen, maar tegelijk is het een 
grote verantwoordelijkheid om de juiste projecten te vinden. Iets waarmee we na de 
fietstocht tot het schrijven van dit jaarverslag mee bezig zijn geweest. 

Achtergrond 
Het aanvankeiljke doel was om € 15.000 in te zamelen voor projecten gericht op 
alleenreizende minderjarige vluchtelingen. Vrijwel gelijktijdig aan de aftrap van de campagne, 
werd Kamp Moria getroffen door een allesverwoestende brand. Dit zorgde voor veel (media) 
aandacht. Diverse landen deden beloftes om kinderen en kwetsbare gezinnen versneld op te 
nemen. Dit maakte ook dat ons projectdoel ineens niet meer actueel was. Organisaties die ter 
plekke werkzaam waren, heroriënteerden zich op de nieuw ontstane situatie. Kortom veel 
onduidelijkheid, terwijl de nood hoog was en er ook veel (politiek) rumoer was rond de opzet 
van een nieuw Kamp Moria.  

 Ontwikkelingen Tirza en Better Days
Als Hands & Feet moesten we schakelen in een situatie die ineens veel onduidelijkheid gaf 
over de beoogde projectdoelstelling. Duidelijk was dat we ons graag bleven inzetten voor de 
nood van de mensen ter plekke. Gezien de nood, bestond er geen enkele twijfel over goede 
besteding van de gelden. Daarbij hadden we ‘oren en ogen’ ter plaatse. In de persoon van Tirza 
van der Linden hoorden we uit eerste hand hoe het er in Lesbos voor stond. Tijdens het bepalen 
van de projectdoelen werkte Tirza voor Better Days. Na de brand is zij voor Movement on the 
Ground gaan werken. Door de hierboven genoemde rumoer rondom de bouw van een nieuw 
Kamp Moria, heeft Better Days het standpunt ingenomen niet mee te werken          
aan/op het kamp. Reden hiervoor is dat de fundamentele rechten en                             
vrijheden van vluchtelingen in de vorm zoals voorzien, niet kunnen
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worden gerespecteerd. Een respectabel standpunt, maar een die gevolgen bleek te hebben 
voor mogelijke samenwerking met Hands & Feet. Better Days wilde alleen geld aannemen, als zij 
het gehele geworven bedrag kregen, of wij ons strikt zouden houden aan het genoemde standpunt 
in de besluitvorming van het toekennen van fondsen. Als bestuur respecteren wij het standpunt 
van Better Days, maar zijn wij van mening dat we mensen in nood in elke situatie moeten kunnen 
helpen, op of naast het kamp. Daarop besloot Better Days zich terugtrekken.   

Bijstellen wervingsdoelstelling 
Tijdens de wervingsperiode hebben we de wervingsdoelstelling een aantal keer omhoog 
bijgesteld. Het contact met Tirza is ontstaan via Leo en Margriet Monster uit Puttershoek, die 
via hun Stichting ‘Take care of your Neighbour’ actief zijn 
voor vluchtelingen op Lesbos. Zo waren Leo en Margriet 
bij de afsluiting van de FietsSponsorTocht in Herberg 
Welgelegen. Zij vertelden uit eigen ervaring over 
de situatie op het eiland en bedankten de fietsers. Met 
hun stichting zamelden zij zo’n € 5.000 in, waarmee het 
totaal op € 60.635 terechtkwam. 

Besteding Projectgelden 

Direct na de FietsSponsorTocht zijn we als bestuur intensief aan de slag gegaan om de juiste 
besteding te zoeken voor de geworven fondsen. We hebben, zoals hiervoor beschreven allereerst 
geschakeld met Tirza en Better Days. Parallel kregen we eveneens aanvragen van andere 
organisaties. Zo konden we een aanvraag voor wiegjes voor jonge moeders honoreren.  

Tirza was inmiddels in dienst getreden bij Movement on the Ground. Zo kwam er via haar een 
verzoek voor kachels voor gezinnen. Later bleek dat in deze behoefte reeds met andere middelen 
was voorzien. Onze zoektocht begon grotendeels weer van vooraf aan, aangezien we nog veel 
middelen beschikbaar hadden. Uiteindelijk kwamen we via Kerk in Actie en One Happy Family bij 
verschillende initiatieven uit. We hebben contact gelegd met de verschillende organisaties, 
waarna we uiteindelijk tot de volgende verdeling kwamen: 

1. Wiegjes voor jonge moeders (Because we Carry) | € 10.000 (reeds besteed)
2. Scholing & Psychische ondersteuning UAM’s (Movement on the Ground) | € 16.500
3. Sport & Psychische ondersteuning UAM’s (KSPM Greece, via Kerk in Actie) | € 15.000
4. Eerste opvang van vluchtelingen, rechtsbijstand, onderwijs voor UAM’s (Borderline Lesvos,

via Kerk in Actie) | € 5.000
5. Voetbaltafel, hygiënematerialen, materialen voor scholing en schilderlessen

(One Happy Family) | € 5.000
6. Ondersteunen Wasserette voor bewoners Kamp Moria (The Lava Project) | € 9.135
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Bestrating kindertehuis in Oekraïne 
Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Oekraïne, Europa 
Geworven fondsen: € 1.023 
Bestede gelden: € 1.023 
Start project:   Oktober 2020 
Status project: Afgerond 

Andrej en Alona, schoonzoon en dochter van Sveta en Vadiem van het Ouderenhuis 
Beregowo zijn een familiehuis gestart in Pomichnaja, regio Kirovograd, Oekraïne. De 
Nederlandse Stefanie de Wildt is erg betrokken bij het gezin en familiehuis, zij schrijft: 
“De 8 kinderen van het familiehuis in Oekraïne waren heel erg enthousiast toen ze hoorde 
dat er bestrating zou komen. Ze kijken er nu al erg naar uit om in het voorjaar buiten te kunnen 
fietsen en skeeleren enzovoort. De biologische ouders van deze kinderen verwaarloosde hen en 
zo kwamen zij in het kindertehuis terecht. Maar het leven in het kindertehuis is niet (veel) 
beter. Een jaar geleden werden deze kinderen opgenomen in een liefdevol gezin van een 
Oekraïens echtpaar. Nu mogen zij ouders hebben die van ze houden en in veilige omgeving 
opgroeien.”  

Hulppakketten voor vluchtelingen in Armenië 
Type fondswerving: 30daysProject  
Waar:  Armenië, Europa 
Geworven fondsen: € 2.550 
Bestede gelden: € 2.550 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   November 2020 
Status project: Afgerond 

Eind september braken er gevechten uit tussen Azerbeidzjan en Armenië over de regio Nagorno-
Karabach. Ondanks verschillende wapenstilstanden is er veel gevochten. Intussen er er vrede en 
een Russische vredesmacht, maar duizenden militairen verloren het leven, evenals vele burgers. 
Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen naar Armenië. Anderen, veelal ouderen en 
gezinnen die niet konden vertrekken, bleven achter. Zij schuilden in kelders onder flatgebouwen. 
In samenwerking met een lokale organisatie AMAA ondersteunt Mission Possible deze mensen 
met voedsel. Met de opbrengst van november heeft Hands & Feet Mission Possible en AMAA in 
staat gesteld om 112 gezinnen een hulppakket te geven. De samenstelling van de pakketten is 
afgestemd op de behoefte. Het ene gezin heeft behoefte aan kleding, het andere aan babyspullen 
en weer een ander aan schoolspullen. 



23 

Hoop voor vrouwen in de seksindustrie 
Type fondswerving: 30daysProject 
Waar: Nederland, Europa 
Geworven fondsen: € 3.500 
Bestede gelden: € 3.500 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   December 2020 
Status project: Afgerond 

In Den Haag en omstreken werken 3.000 tot 4.000 vrouwen in de seksindustrie. Vaak door 
armoede gedwongen en geleid door valse beloftes zijn zij hier beland en werken zij soms 7 dagen 
achter elkaar achter het raam. Stichting De Haven is er voor deze vrouwen. De Haven biedt 
veldwerk, maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat. Veel vrouwen in de 
seksindustrie ervaren eenzaamheid, juist tijdens de kerstdagen. Hands & Feet bracht met het 
decemberproject geld bij elkaar om 350 kerstcadeaus voor deze vrouwen te bekostigen. Op deze 
manier willen wij een helder licht laten schijnen. Door middel van een bezoek, een gesprek en 
een cadeau laten we zien dat deze moeders, dochters en zussen er niet alleen voor staan! Bij dit 
cadeautje ontving elke vrouw in haar eigen taal een kerstkaart van De Haven. Met de 
bemoedigende kerstboodschap Light, Peace, Joy upon you en informatie over het werk van De 
Haven. 

Hulp aan gevangenen - Thailand 
Type fondswerving: Incidentele giften met oormerk 
Waar:  Thailand, Az ië 
Geworven fondsen: € 2.500 
Bestede gelden: € 2.500 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   April 2020 
Status project: Afgerond 

Natasja van Siam Care schrijft dat zij met haar gezin al zes maanden vast in Nederland zitten, 
omdat Thailand de grenzen nog niet heeft geopend voor mensen met een werkvergunning voor 
NGO’s. Dus de afgelopen maanden hebben wij op afstand de boel moeten runnen. Inmiddels 
hebben we zicht op terugkeer naar Thailand op een toeristenvisum in Januari, dus dat is een hoop 
geregel maar wel erg fijn. In Thailand heeft op twee maanden na (april en mei) het werk niet 
stilgelegen. Met nauwelijks coronabesmettingen is Thailand er wat dat betreft, tot nu toe, goed 
vanaf gekomen. Maar de enorme gevolgen voor de, al kwetsbare families is enorm. Gelukkig 
heeft het gevangeniswerk grotendeels kunnen plaatsvinden zoals gepland. Dus dat is fijn. We zijn 
inmiddels weer uitgebreid van zes naar acht jeugdgevangenissen, waaronder nu ook een speciale 
shelter voor meisjes die te maken hebben gehad met mensenhandel. Daarnaast hebben veel 
jongeren geen familie kunnen zien, omdat bezoek niet mocht i.v.m. coronamaatregelen. We 
hebben daarom wat extra aandacht aan de jongeren besteed. En veel pakketjes uitgedeeld met 
papier, enveloppen en postzegels om het contact met de families te kunnen onderhouden. 
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Mission Adulam - Bolivia 
Type fondswerving: Incidentele giften met oormerk  
Waar:  Boliv Zia, uid-Amerika 
Geworven fondsen: € 2.500 
Bestede gelden: € 2.500 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Oktober 2020 
Status project: Afgerond 

Mission Adulam doet heeft verschillende panden om haar hulp te kunnen verlenen. Deze panden 
zijn al enige tijd toe aan groot onderhoud. Met ondersteuning vanuit Stichting Lydia kunnen zij 
gedurende twee jaar rekenen op een bedrag van € 2.500,- voor dit onderhoud. Dit jaar is het 
tweede bedrag overgemaakt en zijn de werkzaamheden aan het jongenshuis ‘Adulam’ uitgevoerd. 
Tineke schrijft in een update dat de plannen voor opknappen van diverse zaken in Adulam niet 
zo soepel gelopen als ze had gehoopt. De meesterbouwvakker die met z’n mannetjes eerder voor 
hen werkte is overleden door Covid-19. Na flink zoeken is wel een ander gevonden, maar die 
komt pas in januari. Het is best wel een specialistisch klusje waar je niet iedereen aan kunt zetten. 
Deze klus gaat over het verhogen en versterken van de muur om het plein van Adulam. We 
hebben ondertussen namelijk de transparante dakplaten moeten vervangen (regentijd laat de 
problemen zien). En in de laatste week van december beginnen ze in de douche waar de 
achterwand volledig nat bleek en de tegels loslaten. Dat wordt opnieuw gestukt en getegeld. 

Voedselhulp Oeganda tijdens Covid-19 crisis
Type fondswerving: Incidentele giften met oormerk 
Waar:  Oeganda, Af rika 
Geworven fondsen: € 1.000 
Bestede gelden: € 1.000 
Resterend saldo: €       0 
Start project:   Juni 2020 
Status project: Afgerond 

De gevolgen van de maatregelen vanwege Covid-19 zijn in ieder land heftig. Zo zijn er om ons 
heen mensen hun baan verloren of op een andere manier een deel van hun inkomen misgelopen. 
In een land als Oeganda hebben deze maatregelen vaak nog heftigere gevolgen. Door het 
ontbreken van een door de overheid gereguleerd vangnet zoals wij dat in Nederland kennen, 
heeft het verliezen van je baan in Oeganda in veel gevallen direct invloed op de mogelijkheid om 
je gezin van eten te voorzien. Middels een gift van één van onze donoren hebben we via onze 
partnerorganisatie Serve Direct 40 gezinnen kunnen voorzien van een voedselpakket. 



Door de opbrengst van € 2.550 ontvingen 112 Armeense 
vluchtelingengezinnen uit de regio Nagorno-Karabach een hulppakket.

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

Rosita Varkevisser 
met een meisje in het 

Yendi Municipal Hospital.
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DEEL 5 – FINANCIEN 

JAARREKENING 2020 

Balans per 31‐12‐2020 (na resultaatsbestemming) 

Staat van baten en lasten 2020 

Activa 2020 2019 Passiva 2020 2019

Liquide Middelen 64.964€           3.476€            Continuïteitsreserve 18€          19€             

Bestemmingsfonds FST 2013 1.788€         1.844€           

Bestemmingsfonds FST 2020 50.635€       ‐€            

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 12.449€       1.553€           

Te betalen bankkosten 74€          60€             

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

64.964€           3.476€            64.964€       3.476€           

Staat van baten en lasten Werkelijk 2020 Begroot 2020 Afwijking Afwijking % Werkelijk 2019

Som der baten 113.157€      61.250€         51.907€      85% 78.557€       

Besteed aan doelstelling ‐50.622€       ‐115.985€        65.363€      ‐56% ‐79.506€     

62.535€     ‐54.735€       117.270€      ‐ ‐949€     

Kosten werving baten ‐421€     ‐525€       104€      ‐20% ‐253€     

Kosten beheer & administratie ‐640€     ‐525€       ‐115€       22% ‐488€     

Resultaat voor resultaatbestemming 61.474€     ‐55.785€       117.259€      ‐210% ‐1.690€       

Resultaatbestemming; toevoeging aan: Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Continuïteitseserve ‐1€      ‐71€        

Bestemmingsfonds FST 2013 ‐56€       ‐130€      

Bestemmingsfonds FST 2020 50.635€     ‐€        

Bestemmingsfonds 30daysProjecten 0€     ‐620€      

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 10.896€     ‐869€      

61.474€     ‐1.690€      



27 

GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

Richtlijnen 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen, 
zoals gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In de jaarrekening is ook de richtlijn 
‘Financieel beheer goede doelen’ gevolgd, van VFI brancheorganisatie van goede doelen. Deze 
aanvullende richtlijn geeft onder andere aan hoe goede doelen om moeten gaan met reserves en 
fondsen, en het verantwoord beheer daarvan. De richtlijnen en deze jaarrekening hebben tot doel 
belanghebbenden een meer transparant inzicht te geven in: 

- de besteding van de middelen.
- de fondsenwerving en de daarmee samenhangende kosten.
- de kosten van beheer en administratie.
- de financiële positie van Stichting Hands & Feet.

Stelselwijzigingen 
Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen stelselwijzigingen voorgedaan. 

Toelichting grondslagen 
Activa en verplichtingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de vermogensopstelling en de staat van baten en lasten zijn verwijzingen 
opgenomen die naar de respectievelijke toelichtingen verwijzen. 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde), onder 
aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Het totaal 
van de vorderingen en de overlopende activa heeft een resterende looptijd korter dan een jaar. 

Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en 
staan ter vrije beschikking van de stichting. 

Continuïteitsreserve 
Deze reserve staat ter vrije beschikking van de stichting en dient ter dekking van risico’s op korte 
termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan 
voldoen. De toevoegingen aan de reserve dienen te geschieden vanuit giften door bestuursleden. 
De onttrekkingen aan deze reserve dienen ter dekking van de overheadkosten (werving, beheer 
en administratie).  

Bestemmingsfondsen  
Bestemmingsfondsen ontstaan door middelen waaraan derden een specifieke doel/bestemming 
hebben gegeven (geoormerkte gelden). De toevoegingen aan en de 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 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 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 2020 zou dit voor 
Stichting Hands & Feet uitkomen op (1,5 x € 1.061 = ) € 1.591.  

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

Bestemmingsfonds FST 2013 - Revalidatie Andri 
In 2020 is er € 255 uitgegeven voor Andri. Eind 2020 ontvingen we een gift van € 200, bestemd 
voor de ondersteuning van Andri. Zie verder pagina 15. 

Bestemmingsfonds FST 2020 - Lesbos 
In 2020 is met de FietsSponsortocht ruim € 60.000 opgehaald. Hoewel er eind 2020 
reeds afspraken gemaakt zijn met onze partnerorganisaties op Lesbos, wordt het meeste 
geld pas begin 2021 overgemaakt. Zie verder pagina 20. 

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 
In 2020 is € 13.374 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 2020 € 2.478 aangewend voor de volgende vijf doelen: 

1. Extra bijdrage aan 30daysProject Moeder en Kind in Rusland (maart, € 335)

A) Liquide Middelen 31‐12‐2020 31‐12‐2019

Betaalrekening 64.964€      3.476€        

Totaal liquide middelen 64.964€      3.476€        

B) Continuïteitsreserve Verloop 2020 Verloop 2019

Stand per 1 januari 19€      90€     

Toevoeging 1.060€      670€     

Onttrekking ‐1.061€       ‐741€    

Stand per 31 december 18€      19€     

C) Bestemmingsfondsen 31‐12‐2019 Toevoeging Onttrekking 31‐12‐2020

Bestemmingsfonds FST 2013 1.844€      200€     ‐255€       1.788€     

Bestemmingsfonds FST 2020 ‐€      60.635€      ‐10.000€      50.635€     

Bestemmingsfonds projecten HNF 2.0 1.553€      13.374€      ‐2.478€      12.449€     

3.397€      74.209€      ‐12.733€      64.873€     



30 

2. Gehandicaptenkamp West-Oekraïne (april, € 500)
3. Bijdrage aan Stichting Breath voor Covid-19 project (april, € 250)
4. Fiets voor een asielzoeker in Nederland (juli, € 100)
5. Extra bijdrage aan 30daysProject Kerstgeschenk prostituees in Nederland (december, €

1.293)

De nog te betalen bedragen ultimo 2020 bestaan uit de nog te betalen bankkosten over het vierde 
kwartaal van 2020 (€ 74). Dit bedrag zal begin 2021 betaald worden. De schuld heeft per 31 
december 2020 derhalve een kortlopend karakter.  

D) Nog te betalen bedragen 31‐12‐2020 31‐12‐2019

Nog te betalen bankkosten 74€   60€  

Totaal Nog te betalen 74€ 60€
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De baten uit eigen fondsenwerving liggen op totaalniveau bijna twee keer zo hoog als de 
begroting. Dit komt voornamelijk door de extreem hoge opbrengst voor de fietssponsortocht 
(+304%). Waar we jaren net boven de € 15.000 uitkwamen, passeerden we in 2019 voor het 
eerst de grens van € 20.000. Dat we in 2020 ruim € 60.000 op zouden halen hadden we nooit 
voor mogelijk gehouden. We zijn dankbaar voor deze vrijgevigheid, maar we realiseren ons ook 
dat deze hoge opbrengst een gevolg is van de erbarmelijke omstandigheden in de kampen en de 
onmacht die onze achterban daarbij voelt. Eind 2020 ontvingen we een zeer royale gift zonder 
oormerk waardoor ook de inkomsten zonder oormerk fors boven begroting zijn uitgekomen. De 
geoormerkte giften bleven met € 6.200 daarentegen ruim achter op de begroting. De opbrengsten 
voor 30days-projecten liggen in lijn met de begroting. 

A) Baten uit eigen fondsenwerving Pagina Werkelijk 2020 Begroot 2020 Afwijking Afw.%

Inkomsten 30daysProjecten

Beschutting vluchtelingen Samos ‐ Griekenland 16 7.431€      5.000€     2.431€      49%

Douches voor daklozen ‐ Colombia 16 1.548€      1.500€     48€      3%

Moeder en kind opvang ‐ Rusland 17 2.365€      2.700€     ‐335€      ‐12%

Hulp aan vrouwen in seksindustrie ‐ Nederland 17 1.772€      1.500€     272€      18%

Voedselpakketten ‐ Zuid Afrika 18 3.013€      3.000€     13€      0%

Voedselpakketten ‐ Haïti 18 2.020€      2.000€     20€      1%

Slaapzakken vluchtelingen Lesbos ‐ Griekenland 19 3.719€      3.800€     ‐81€       ‐2%

Noodhulp na explosie Beirut ‐ Libanon 19 4.000€      4.000€     ‐€       0%

Bestrating kindertehuis ‐ Oekraïne  22 1.023€      1.000€     23€      2%

Hulppakketten vluchtelingen ‐ Armenië 22 2.790€      2.500€     290€      12%

Kerstgeschenk voor protituees ‐ Nederland 23 2.207€      3.000€     ‐793€      ‐26%

Totaal inkomsten 30daysProjecten 31.888€      30.000€      1.888€      6%

Inkomsten FietsSponsorTochten

Hulp vluchtelingen Lesbos ‐ Griekenland 20 60.635€      15.000€     45.635€      304%

Totaal Inkomsten FietsSponsorTochten 60.635€      15.000€      45.635€      304%

Overige inkomsten met oormerk

Revalidatie Andri ‐ Oekraine 15 200€       200€     ‐€       0%

Zorg voor gevangenen ‐ Thailand 23 2.500€      2.500€     ‐€       0%

Ondersteuning Jesed ‐ Bolivia 24 2.500€      2.500€     ‐€       0%

Voedselpakketten ‐ Oeganda 24 1.000€      1.000€     ‐€       0%

Overige projecten nvt ‐€     4.000€     ‐4.000€       ‐100%

Totaal overige inkomsten met oormerk 6.200€      10.200€      ‐4.000€       ‐39%

Inkomsten zonder oormerk

Projecten algemeen 29 13.374€       5.000€     8.374€      167%

Totaal inkomsten zonder oormerk 13.374€       5.000€     8.374€      167%

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 112.097€       60.200€       51.897€      86%
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De giften bestemd voor algemene kosten, betreffen giften van de bestuursleden. Deze giften zijn 
bedoeld om de overheadkosten, zoals de kosten voor de website, nieuwsbrieven en bankkosten 
te dekken. Hiermee realiseren we dat alle inkomsten van derden voor 100% worden aangewend 
voor het uiteindelijke doel.  

Doordat een groot deel van het geld geworven met de fietssponsortocht pas begin 2021 zal 
worden uitgegeven en we eind 2020 een zeer royale gift ontvingen waarvoor we eveneens begin 
2021 een bestemming zullen zoeken, zijn onze uitgaven fors lager dan onze inkomsten. In 
“normale” jaren liggen deze in lijn met elkaar omdat de aard van de projecten zich er veelal 
uitstekend voor leent om eventuele hogere inkomsten uit fondsenwerving direct om te zetten in 

B) Overige baten Werkelijk 2020 Begroot 2020 Afwijking Afwijking % 2019

Giften bestemd voor algemene kosten 1.060€             1.050€                 10€   1% 1.385€           

Totaal overige baten 1.060€         1.050€      10€       1% 1.385€       

TOTAAL BATEN 113.157€    61.250€         51.907€      85% 78.557€    

C) Uitgaven projecten Pagina Werkelijk 2020 Begroot 2020 Afwijking Afw. %

Uitgaven 30daysProjecten

Beschutting vluchtelingen Samos ‐ Griekenland 16 7.431€      5.000€       2.431€        49%

Douches voor daklozen ‐ Colombia 16 1.548€      1.500€       48€       3%

Moeder en kind opvang ‐ Rusland 17 2.365€      2.700€       ‐335€       ‐12%

Hulp aan vrouwen in seksindustrie ‐ Nederland 17 1.772€      1.500€       272€       18%

Voedselpakketten ‐ Zuid Afrika 18 3.013€      3.000€       13€       0%

Voedselpakketten ‐ Haïti 18 2.020€      2.000€       20€       1%

Slaapzakken vluchtelingen Lesbos ‐ Griekenland 19 3.719€      3.800€       ‐81€      ‐2%

Noodhulp na explosie Beirut ‐ Libanon 19 4.000€      4.000€       ‐€      0%

Bestrating kindertehuis ‐ Oekraïne  22 1.023€      1.000€       23€       2%

Hulppakketten vluchtelingen ‐ Armenië 22 2.790€      2.500€       290€       12%

Kerstgeschenk voor protituees ‐ Nederland 23 2.207€      3.000€       ‐793€       ‐26%

Totaal uitgaven 30daysProjecten 31.888€     30.000€     1.888€      6%

Uitgaven FietsSponsorTochten

Hulp vluchtelingen Lesbos ‐ Griekenland 20 10.000€     15.000€     ‐5.000€       ‐33%

Totaal Inkomsten FietsSponsorTochten 10.000€     15.000€     ‐5.000€      ‐33%

Uitgaven overige projecten met oormerk

Revalidatie Andri ‐ Oekraine 15 256€       500€       ‐244€       ‐49%

Zorg voor gevangenen ‐ Thailand 23 2.500€      2.500€       ‐€      0%

Ondersteuning Jesed ‐ Bolivia 24 2.500€      2.500€       ‐€      0%

Voedselpakketten ‐ Oeganda 24 1.000€      1.000€       ‐€      ‐

Totaal uitgaven overige projecten met oormerk 6.256€      6.500€       ‐244€       ‐4%

Uitgaven projecten zonder oormerk

Kleine projecten betaald met ongeoormerkt geld 29 2.478€      5.000€       ‐2.522€       ‐50%

Totaal uitgaven projecten zonder oormerk 2.478€      5.000€       ‐2.522€      ‐50%

Totaal uitgaven projecten 50.622€       56.500€       ‐5.878€       ‐10%
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concrete hulp en we deze hulp zo snel mogelijk na ontvangst van de giften willen realiseren. Dat 
is ook terug te zien in alle uitgevoerde 30days-projecten waarbij de ontvangen middelen direct 
zijn omgezet in hulp. 

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 

D) Kosten werving baten Werkelijk 2020 Begroot 2020 Afwijking Afwijking % 2019

Kosten Nieuwsbrief, website & overige PR 421€                   525€                     ‐104€                   ‐20% 253€           

Totaal kosten werving baten 421€                   525€                     ‐104€                   ‐20% 253€           

E) Kosten beheer & administratie Werkelijk 2020 Begroot 2020 Afwijking Afwijking % 2019

Bankkosten 640€                   525€                     115€                     22% 488€           

Totaal kosten beheer & administratie 640€                   525€                     115€                     22% 488€           

Begroting Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019

Inkomsten 30days‐projecten 30.000€      31.888€      30.000€       30.774€     

Inkomsten Fietssponsortochten 20.000€      60.635€      15.000€       20.972€     

Inkomsten Revalidatie Andri 200€       200€     200€     200€      

Inkomsten Incidentele projecten 10.000€      6.000€      10.000€       20.700€     

Inkomsten ongeoormerkt  5.000€       13.374€      5.000€       5.241€      

Giften bestemd voor algemene kosten 1.000€       1.060€      1.050€       670€      

Totale inkomsten 66.200€      113.157€       61.250€       78.557€     

Uitgaven 30days‐projecten 30.000€      31.888€      30.000€       30.774€     

Uitgaven Fietssponsortochten 70.635€      10.000€      15.000€       20.972€     

Uitgaven Revalidatie Andri  350€       256€     350€     330€      

Uitgaven Incidentele projecten 10.000€      6.000€      10.000€       21.320€     

Uitgaven overige projecten  5.000€       2.478€      5.000€       6.110€      

Uitgaven kosten werving baten 450€       421€     525€     253€      

Uitgaven kosten beheer & administratie 550€       640€     525€     488€      

Totale uitgaven 116.985€       51.683€      61.400€       80.246€     

Besteed aan doelstelling 115.985€       50.622€      60.350€       79.506€     

Totaal kosten werving baten 450€       421€     525€     253€      

Totaal kosten beheer & administratie 550€       640€     525€     488€      

Besteed in % van de totale lasten aan Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019

Doelbesteding (bestedingsratio) 99,15% 97,95% 98,29% 99,08%

Kosten werving baten 0,38% 0,81% 0,86% 0,32%

Kosten beheer & administratie 0,47% 1,24% 0,86% 0,61%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Het bestedingsratio 2020 (ten opzichte van de lasten, 97,95%) ligt in lijn met de begroting 
(98,29%). Voor de komende jaren hanteren we een streefpercentage van minimaal 97%.  

Het bestedingsratio 2020 (ten opzichte van de baten, 99,06%) ligt hoger dan de begroting 
(98,53%) als gevolg van de hoge opbrengsten. 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 2020 bedroegen de kosten van eigen fondsenwerving 0,43% 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 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019

Doelstelling (bestedingsratio) 175,20% 44,74% 98,53% 101,21%

Onttrekking/dotatie aan bestemmingsfondse ‐76,71% 54,33% ‐0,24% ‐2,06%

Totaal voor doelstelling 98,49% 99,06% 98,29% 99,15%

Kosten werving baten 0,68% 0,37% 0,86% 0,32%

Kosten beheer & administratie 0,83% 0,57% 0,86% 0,62%

Dotatie aan continuïteitsreserve 0,00% 0,00% 0,00% ‐0,09%

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

Kosten eigen fonsdenwerving  Begroot 2021 Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019

Kosten eigen fondsenwerving in % van baten 

eigen fondsenwerving 0,75% 0,43% 0,95% 0,35%

Ontwikkeling inkomsten in 2016‐2020 2020 2019 2018 2017 2016

Ontvangsten 113.157€       78.557€       55.147€        63.965€        44.312€      

Mutatie tov voorgaand jaar in EUR 34.600€       23.410€       ‐8.819€         19.653€        7.875€     

Mutatie tov voorgaand jaar in % 44% 42% ‐14% 44% 22%
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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 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). 

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 
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. 
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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 MotivAction 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 2021 voor de overheadkosten is als volgt: 

Website hosting + onderhoud  € 150,- 
Hardcopy nieuwsbrief   € 300,- 
Kosten iDeal  € 250,- 
Bankkosten  € 300,- 
Totaal          € 1.000,- 

BEZOLDIGING 

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

CONTINUÏTEIT 

Op financieel gebied staat de stichting nauwelijks bloot aan risico’s. Toezeggingen (voorafgaand 
aan de fondswervingscampagnes) worden niet door de stichting gedaan en er worden alleen 
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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. 



"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."
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