Jaarverslag 2012
Stichting Helping Hands
te Swifterbant NL
Op de website moeten de volgende 9 gegevens van de ANBI staan per 1 Jan 2014;
1) De Naam;
Stichting Helping Hands
2) RSIN of fiscaal nr. ;
RSIN 804335321
kvk 41246913
3) Contact gegevens;
Buitenhof 33, 8255 AW Swifterbant, Nederland. +31 321323315
www.Stichting-Helping-Hands.nl
http://DanielHuisman.com
DanielHuisman@Yahoo.com
4) Bestuur samenstelling; 3 leden;
Bestuur Voorzitter; Klaasje Huisman
Bestuur Secretaris; Sjirk Elderhuis
Bestuur Penningmeester; Stevan de Boer
Directeur, Materieel bestuurder, Vrijwilliger en Zendingwerker; Daniel Huisman
5) Beleids Plan;
Fondsen werving voor alle projecten en voor onderhoud van de zendings werkers en
medewerkers en vrijwilligers en steun aan 3 Kinderhuizen in L’viv Oekraïne.
6) Beloningsbeleid; Wij hebben geen beloningsbeleid, slechts onderhoudkostenvergoeding.
7) Doelstelling; Artikel 3. Van de statuten van Stichting Helping Hands;
Doel van de stichting Is:
a) Het oprichten en in stand houden van kinderprojecten, bejaarden en
verslaafdenprojecten en het ondersteunen van personen die hulp behoevend zijn in
de ruimste zin van het woord in binnen en buitenland.
b) Hulpverlening aan Evangelisch Christelijke Zendings Ziekenhuizen in buitenland.
c) Het ondersteunen van Evangelisatieprojecten en Schoolprojecten op Evangelisch
Christelijke grondslag in binnen- en buitenland.
d) Het werven van fondsen voor Zendingswerkers en het onder steunen van
Zendingswerkers.
e) Het drukken en uitgeven van de Bijbel en Evangelisatie lectuur.
8) Verslag van uitgeoefende activiteiten;
Projecten t/m 2012
Oekraïne;
Goederen- en Financiële Hulp;
Hulp aan 3 Kinderhuizen sinds 2003 met verzending van goederenhulp en financiële
hulp voor de verzorging van de kinderen en ouderen in de stad L’viv in de Oekraine.
Colombia;
Technische, Administratieve en Fondsenwerving hulp sinds 2001.
Voor het Kinderhuis van YWAM in de stad Medellin in Colombia.
Websiteonderhoud voor YWAM Med. en PrisonFellowshipInt.Colombia.
Frankrijk;
Evangelisatie project; Technische en Administratieve Hulp.
Elke zomer aanwezig zijn in het Conferentieoord in Panassac sinds 2004 en
Websiteonderhoud.
Indonesië; Technische Hulp;
Voor het Evangelisch Christelijk Zending Hospitaal Bethesda op Borneo sinds 2006.
Technische hulp door aanwezig te zijn en reparaties en projecten te realiseren en de
watervoorziening voor het Hospitaal en de Huizen eromheen te verbeteren.
Financiële Hulp; Voor verzorging van 1 verlaten kindje sinds Maart 2012.
Rwanda;
Fondsenwerving Hulp;
Voor de Kinderen in Rwanda Afrika van “Stichting Geloof Hoop en Liefde” te
Enkhuizen, dmv Nieuwsbrief maken en Websiteonderhoud sinds 2007.
Nederland; Evangelisatie project; Administratieve Hulp;
Voor “ Stichting Oscar Chogriz Ministries” Alphen ad Rijn; Website onderhoud
sinds 2009
Curaçao;
Technische Hulp door aanwezig te zijn voor reparaties en onderhoud;
Voor Stichting Felis; naschoolse buurt kinderen opvang sinds 2011
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9) Financiële verantwoording;
De Stichting ontvangt gemiddeld 9000 Euro per jaar op de 2 rekeningen.
Meer dan 90% (Het vastgestelde Minimum) Daarvan wordt aan het Doel van de Stichting besteed.
Minder dan 25% (Het vastgestelde Maximum) Daarvan wordt aan FondsenWervingKosten besteed.
Meer dan 75% (Het vastgestelde Minimum) wordt aan de Projecten besteed.
Administratiekosten blijven altijd onder de 6% (Het vastgestelde Maximum)
De stichting ontvangt niet meer dan 2057 Euro (Het vastgestelde belastingvrije Maximum) van 1 enkel persoon per jaar.
Vrijwilligers mogen niet meer dan 1500 Euro per jaar per persoon ontvangen van de Stichting (Het
vastgestelde Maximum).
Uitzondering daarbovenop gerekend is als die giften speciaal op naam van die persoon gegeven
worden via de Bank rekeningen van de Stichting.
Vrijwillige zendingwerkers;
Er werken 10 vrijwilligers parttime.
Er werken 2 vrijwillige zendingwerkers Fulltime in de technische, fondsenwerving en
administratieve dienst in voornamelijk 4 verschillende landen per jaar;
Ongeveer 6 maanden in Indonesië, 3 maanden in Frankrijk, 2 maanden op Curaçao, 1 maand in
Colombia. Deze vrijwilligers krijgen ook giften uit hun omgeving of via de thuisfrontcommissie. Ook
worden giften rechtstreeks doorgestuurd via de bankrekeningen van de Stichting speciaal bestemd
voor bepaalde vrijwilligers.
Overzicht van wat de Onderhoud Kosten voor de Fulltime of Parttime zendingwerkers en
Vrijwilligers uit NL in het buitenland gemiddeld inhouden;
Verzekering 20%
Huisvesting 20%
Huishouding 20%
Transport 20%
Diversen 20%
De Stichting stuurt ongeveer 250 Euro per maand naar de kinderhuizen in de Oekraïne.
De Stichting stuurt ongeveer 100 Euro per maand voor de verzorging van 1 kindje “Sara” in
Indonesië.
De Stichting stuurt voornamelijk de giften door die speciaal bestemd zijn voor Daniel en Jeny maar
ook voor anderen als nodig.
Er zijn ongeveer 80 donateurs per jaar.
Ongeveer 40 daarvan geven automatisch per maand.
Onderscheid donateurs;
60% Zijn kerkgaand
30% Zijn zelf in de zending of in de zending geweest en zijn kerkgaand.
10% Anders
De Fondsenwervingbrief / Nieuwsbrief wordt minimaal 2x per jaar verstuurd.
Deze gaat naar 500 Email adressen in NL en max. 2x per jaar op papier naar ongeveer 50 post
adressen.
Ook staat de Fondsenwervingbrief / Nieuwsbrief op de websites en te downloaden in pdf.
De Stichting doet niet aan Sponsoring. Dat houdt in dat er geen namen genoemd worden van
bedrijven of personen die de Stichting steunen. (Anders zou de Stichting belasting moeten betalen voor het maken van reclame.)
De stichting heeft verder geen financiële reserves of onroerende goederen.
2

Het 2012 Jaarverslag van Stichting “Helping Hands” te Swifterbant. (ANBI)
De onder genoemde bedragen zijn opgeteld van de enige 2 bank rekeningen van de Stichting;
De Stichting heeft geen spaarrekening.
ING Bank nr. 6895789 NL14 INGB 0006 895789
En Rabobank nr.338130004 NL39 Rabo 0338130004
De Stichting helpt fondsen te werven voor het werk van Daniel en Jeny Huisman.
En de Stichting werft fondsen voor 3 kinderhuizen in L’Viv in de Oekraïne.
Totaal binnengekomen in 2012 Euro 10290,51
Administratie kosten €380,94
Fondsenwerving kosten €101,88
Deze kosten zijn samen 5% Dus 95% van alles wat Bij is gekomen is gegaan naar het doel.
Balans Stichting Helping Hands 2012
Saldo Einde vh Jaar 2012
Eigenvermogen
ING Saldo
408,36
RABO Saldo
1273,54
Totaal Activa
1681,90 Totaal Passiva

1681,90
1681,90

Deze fondsen waren nadien in januari zo snel mogelijk overgeschreven naar hun doel.
Voor eind 2013 beloven we een kleinere Balans.

2012
Bij
Af
Af
Totaal

Baten en Lasten
7260,51 Voor Daniel en Jeny en Sara 2012 via Rabo + ING
7019,10 Overgeschreven naar het rek. nr. van D. en J. en S.
241,41 Helft Administratie en Fondsenwerving kosten
0

Bij
Af
Af
Af
Totaal

3030
241,41
483,13
2305,46
0

Voor de Oekraine in 2012 via Rabo + ING
Helft Administratie en Fondsenwerving kosten
Naar Oekraine via ATM door Marianne
Betaald Container naar Oekraine

Daniel en Jeny zijn vrijwilligers en fulltime zendelingen in verschillende landen. Het geld wat zij
ontvangen via de stichting is gegeven door de donateurs die op naam van hun speciaal voor hun
levensonderhoud en werk zoals het is aangegeven in hun Nieuwsbrief op de website. Ook
verzorgen Daniel en Jeny van dat geld een verlaten baby die Sara heet in Indonesie.
Zie meer info op http://DanielJenyHuisman.com
In de stad L’Viv in de Oekraïne zijn 3 kinderhuizen die geholpen worden door de Stichting. Het geld
wat binnenkomt voor de Oekraïne wordt speciaal daarvoor gegeven. Marianne is een parttime
vrijwilliger in L’Viv en zij haalt het geld uit een Pinautomaat ATM en brengt het naar de
kinderhuizen.
De kosten van de 40 voet Container vol met goederen waren meer dan dat de Stichting in kas had
in het jaar 2009. Maar de jaren daarna wilden we ook niet de steun aan de kinderen stoppen. Pas
in 2012 hebben we de kosten, goederen en verzending van die Container volledig kunnen
afbetalen.
www.Stichting-Helping-Hands.nl
Einde Jaarverslag 2012 MvG
Daniel Huisman
Vragen en info; DanielHuisman@Yahoo.com
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