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Verslag van het bestuur
In 2013 is de stichting Hands4HOME opgericht. Het bestuur is samengesteld door Sander en Esther Maarseveen, in 2014 hebben zij zich met hun gezin gevestigd in Ethiopië.
Stichting Hands4HOME is een Nederlandse stichting en ondersteunt met raad, daad en
financieën de projecten in Ethiopië.

Oprichting
Op 5 juni 2013 is Stichting Hands4HOME opgericht en notarieel geregistreerd onder
RSIN 852867670. De stichting is bekend bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer:
58086668 te Amsterdam) en staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
Stichting Hands4HOME: een jonge, kleine stichting met een grote visie.
Stichting Hands4HOME wil vanuit christelijk perspectief hulp bieden aan kansarme kinderen en families in Ethiopië. En streeft naar een hoopvolle toekomst o.a. door middel
van onderwijs.
Samen met lokale en/of interlokale non-profit organisaties wil Stichting Hands4HOME
een solide en betrouwbare partner zijn tussen kansarme kinderen in Ethiopië en donateurs in Nederland. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen etnische achtergrond, religie, geslacht of politieke voorkeur.
Stichting Hands4HOME gelooft dat met vele kleine beetjes een groot doel bereikt kan
worden.
Stichting Hands4HOME gelooft dat ieder mens uniek is en dat mensen aan elkaar zijn
gegeven. Laten we samen bouwen aan een betere toekomst! Voor onszelf, onze kinderen en de komende generatie wereldwijd.
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Visie
De visie van Hands4HOME is: Kwetsbare en/of achtergestelde kinderen in ontwikkelingsgebieden zullen op sociaal-emotioneel, cognitief, economisch, geestelijk en fysiek
vlak opgroeien tot volwassenen met toekomstperspectief en van positieve invloed zijn
op hun leefomgeving.

Missie
Dit wil de stichting bewerkstelligen met de missie: Het vaderhart van God laten zien aan
kinderen en hun huisgezinnen in achtergestelde situaties en Jezus’ handen zijn.
Deze kostbare mensen opvangen, toerusten en begeleiden door te faciliteren in voedsel en kookgelegenheden, educatie en werkgelegenheid, (para) medische zorg, (na)
zorg op sociaal en emotioneel gebied. Kortom; een thuis bieden voor wie dat nodig
heeft.

Doelen
Stichting Hands4HOME wil kinderen en hun families in Ethiopië helpen en steunt daartoe een project voor een van de armste bevolkingsgroepen. Het gaat om rechtstreekse
en kleinschalige hulp geïnitieerd door het bestuur van de stichting Hands4HOME
in samenwerking met een Duitse stichting (Äthiopienhilfe), uitgevoerd door lokale
mensen, onder begeleiding van Sander en Esther Maarseveen namens de stichting
Hands4HOME in Ethiopië op locatie.
Stichting Hands4HOME richt zich met haar hulpprogramma op de volgende terreinen:
• Opvang kinderen met een beperking
• Opvang straatkinderen
• Onderwijs
• Zorg voor moeder en kind
De programma’s zijn gericht op onderwijs (het volgen van onderwijs als een belangrijke
stap naar een betere toekomst) en gezondheid (het opzetten en ondersteunen van activiteiten en projecten ter bevordering van de algemene gezondheid en ter preventie van
ziekten door het geven van voorlichting). Niet alleen het kind zelf, maar ook hun (eventuele) families zijn erbij gebaat.
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De stichting Hands4HOME levert een actieve bijdrage aan de, door de VN gestelde
realisatie van de volgende vijf millenniumdoelen 2015 :
• Millenniumdoel 1 : In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen.
• Millenniumdoel 2 : In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school.
• Millenniumdoel 4 : In 2015 is de kindersterfte sterk afgenomen.
• Millenniumdoel 5 : In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap.
• Millenniumdoel 7 : In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en de interne en
externe communicatie. Stichting Hands4HOME heeft een bestuur dat bestaat uit vier
bestuursleden; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid
met algemene bestuurstaken. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden
geen beloning. De organisatie is klein, maar sterk en slagvaardig. Voor het bestuur staat
integriteit in de meest brede zin van het woord hoog in het vaandel.
Het bestuur van de stichting Hands4HOME bestaat uit vier personen.
• Voorzitter: Jacqueline Koel
• Secretaris: Thijme Last
• Penningmeester: Wilfred Vos
• Algemeen bestuurslid: Jan Paul van Otterloo
•
Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken
zijn verdeeld over de vier bestuursleden.

Voornemens
Doelstelling voor 2015 is de vervolgprogramma’s voor de lopende projecten binnen
HOME te realiseren. Hierbij ligt de nadruk op eeen vervolgprogramma voor de verstandelijk beperkte kinderen die de leeftijd van 18 jaar bereiken. Dit betekent verdere samenwerking met andere lokale en internationale hulporganisaties.
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Projecten in 2014
Kinderen met een beperking
In Ethiopië bestaat een schaamtecultuur. Wanneer Ethiopiërs een kind krijgen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking worden deze kinderen vaak voor de buitenwereld verstopt en in een verborgen hoekje aan hun lot over gelaten.
HOME helpt deze kinderen en hun gezinnen, want iedereen is van waarde. De leeftijd
van de kinderen varieert tussen de 5 en 18 jaar.
Bij HOME is een dagopvang actief. Hier krijgen dagelijks 40 kinderen met een beperking onderwijs. Ook worden de huisgezinnen van deze kinderen begeleid en worden
deze in hun eigen woonomgeving bezocht.
Feestdagen als Pasen en Kerst worden gezamenlijk gevierd waarbij de kinderen hun
talenten laten zien. Ieder jaar wordt in de International Day forDisability gevierd. Alle
kinderen in dit programma ontvangen ieder jaar een nieuw schooluniform.
Voedselprogramma voor moeder en kind
In 2014 hebben 83 baby’s en peuters met hun moeders deelgenomen aan dit programma. Zowel ‘s ochtends als ‘s middags is er voor 15 moeders gelegenheid een maaltijd
te bereiden. Dit programma is bedoeld om ondervoeding te voorkomen of tegen te
gaan. De moeders krijgen onderwijs over zaken als hygiëne en voeding. Door elkaar
te ontmoeten en samen spellen te doen, bouwen ze een band op. Eens per week is er
ook gelegenheid de kinderen in bad te doen. Afgelopen jaar waren er 7 baby’s met de
syndroom van Down. Voor deze baby’s was er speciale aandacht en deze zijn dan ook
verder begeleid.
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Naschoolse Educatie
Aan dit programma nemen 40 kinderen deel. Voor veel Ethiopische gezinnen is scholing veel te duur. De kinderen in dit programma komen dan ook uit de allerarmste
gezinnen. De 40 kinderen ontvingen schoolmaterialen, uniformen, schoenen en schooltassen. Ook worden kosten voor schoolgeld, voeding en medische verzorging vergoed.
Eens per maand is er een Distribution Day en krijgen de ouders van deze kinderen teff,
olie en andere voedingsmiddelen. De kinderen worden dagelijks geholpen bij hun huiswerk zodat zij na de reguliere school verder kunnen studeren of een vocational training
kunnen volgen.

jaarverslag 2014 Hands4HOME

7

Balans

over het jaar 2014
31 december
2014

31 december
2013

Activa
Materiële vaste activa

0

0

Voorraden

0

0

Vorderingen en overlopende activa

0

0

Effecten

0

0

10.313

8.993

Liquide middelen
Totaal activa

10.313

8.993

10.313

8.993

Passiva
Reserves
  • Continuïteitsreserve
  • Bestemmingsreserves
  • Overige reserves

0
2.206
6.787
10.313

8.993

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

0

0

10.313

8.993

Totaal passiva

8

0
4.140
6.173
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Staat van baten en lasten
over het jaar 2013

realisatie
2014

realisatie
2013

Baten
baten eigen fondsenwerving

42.029

8.911

baten acties (van derden)

3.763

1.015

subsidies van overheden

0

0

baten uit beleggingen

0

0

rentebaten

0

0

overige baten

0

0

Totaal baten

45.792

9.927

43.832

778

Lasten
Besteed aan de doelstelling
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten gezamenlijke acties
Kosten acties derden

206
0

0
0

0

0

Kosten werving baten

206

85

Kosten beheer en administratie

433

71

44.472

934

1.321

8.993

Totaal lasten
RESULTAAT

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
  • Continuïteitsreserve

0

0

  • Bestemmingsreserve

1.934

2.206

  • Overige reserves

(614)

6.787
8.993

8.993

jaarverslag 2014 Hands4HOME

9

Toelichting op de jaarrekening 2014
In deze jaarrekening zijn de jaarcijfers van de activiteiten uitgevoerd door de stichting
Hands4HOME opgenomen. Stichting Hands4HOME valt onder de enkelvoudige regelgeving. Het jaarverslag is opgesteld volgens de Richtlijn 650 Fondswervende Instellingen.

Grondslagen
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen opgenomen tegen nominale waarde.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Reserves en fondsen
Voor toekomstige uitgaven uit hoofde van het doel van de stichting is een bestemmingsreserve gevormd. Toevoegingen aan dan wel onttrekkingen uit deze reserve worden uit de bestemming van het saldo van baten en lasten gedaan.
Bestedingen als gevolg van het doel van de stichting worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
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Toelichting op de balans over 2014
Activa
Liquide middelen
NL39 RABO 0343 642 611
NL92 RABO 0307 745 643
NL78 RABO 3158 667 851
Totaal Activa

2014
10.313

2013
8.993

4.140
3.373
2.800
10.313

Het saldo van de liquide middelen staat op de Rabobankrekeningen van de stichting. Te
weten: NL39RABO0343642611; specifiek in zake transacties voor projecten. NL92RABO0307745643; specifiek in zake transacties ter ondersteuning van de familie Maarseveen en hun werk in Ethiopië.NL78RABO3158667851 betreft de spaarrekening.

Passiva
Bestemmingsreserves
Overige reserves
Totaal Passiva

2014
4.140
6.173
10.313

2013
2.206
6.787

De bestemmingsreserve is toegenomen met 88%. Bij het opstellen van deze jaarrekening is nog niet definitief vastgesteld hoe dit besteed gaat worden.
De overige reserves zijn noodzakelijk om onvoorziene kosten te kunnen dekken. Deze
reservering komt tot stand door de giften ter ondersteuning van de familie Maarseveen
in Ethiopië. De tegoeden zijn ook voor dit doel gereserveerd.
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Toelichting op de staat van
baten en lasten over 2014
Baten
Baten eigen fondsenwerving

2014
42.029
3.763

2013
8.911
1.015

De baten betreft 42.029 euro giften, opgebracht door 273 unieke gevers. 95% hiervan is
ontvangen van particulieren. 5% is opgebracht door organisaties en fondsen.
De baten ad 3.763 is opgebracht door verschillende acties (van derden of van het ThuisFrontTeam). Het betreft hier onder andere: Running dinner, Oliebollen-actie, Kerstmarkt
van het SchatRijk, sponsoring bij Dam tot Dam loop, etc.

Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten fondsenwerving
Beheer en administratie
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2014
43.832
206
443

2013
778
85
71
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Afdracht aan doelen
Publiciteit en communicatie
Opleiding, cursuskosten
Verzekering en advies
Bank– en rentekosten
Totaal lasten

do
e

Kostenverdeelstaat

▼

▼

▼

▼

▼

kosten ten bate van werving baten
37.651
206
0
0
2.554
3.627
433
43.832
206
0
0
433

2014
37.651
206
0
0
71
934

2013
778
85
0
0
71
2.947

In totaal is er 37.651 afgedragen om de begeleiding en onderwijs van kinderen met een
beperking en moeders met kind te bekostigen.
De opleiding, cursuskosten betreft een taalopleiding (Amhaars) van de familie Maarseveen in Ethiopië. De kosten voor verzekering en advies hebben betrekking op het verblijf van de familie Maarseveen in Ethiopië.
Er is 206 euro aan kosten gemaakt voor de organisatie van bijeenkomsten met donateurs
Bank– en rentekosten betreffen bankkosten voor gebruik en transacties.
Totaal baten 2014
Totaal lasten 2014
Resultaat 2014

45.792
44.472
1.320

Percentages
Percentage kosten eigen fondsenwerving t.o.v. besteed aan doelstellingen
Percentage ‘besteed aan doelstelling’ versus baten
Percentage ‘besteed aan doelstelling’ versus kosten
Percentage totaal kosten versus ‘besteed aan doelstelling’

0,5%
95,7%
98,6%
1,5%
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Resultaatbestemming
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Lasten en risico’s die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Alle baten over het verslagjaar betreffen ontvangen giften. Na aftrek van de kosten is het
resultaat 1.320 euro
Hiervan is 1.934 euro specifiek ontvangen voor projecten in Ethiopië
514 euro is onttrokken uit de algemene reserve ter dekking van kosten voor de werkzaamheden van de familie Maarseveen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na de balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die
belangrijke financiële gevolgen hebben voor de rechtspersoon.

Handtekeningen

Jacqueline Koel
(voorzitter)
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Thijme Last
(secretaris)
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Wilfred Vos
(penningmeester)

Jan Paul van Otterloo
(bestuurslid)

De naam Hands4HOME komt voort uit de visie van de stichting; het bieden van een
‘thuis’ voor wie dat nodig heeft.
Het logo weerspiegelt de identiteit van de stichting. Met dit logo willen we in één oogopslag hoop, verbondenheid en eenheid communiceren. Vele handen kunnen een huis
bouwen, met één paar handen is dit onmogelijk. Mensen hebben elkaar hierin nodig.
De kleuren groen en blauw maken onderdeel uit van de Ethiopische vlag en symboliseren ook de veelkleurigheid van de handen. Blank, bruin, geel, groen of blauw, alle
handen tellen mee en hierin willen we geen onderscheid maken tussen ras, religie of
herkomst. De kleur groen staat voor hoop en de kleur blauw symboliseert eenheid en
gelijkheid.

Stichting Hands4HOME
p/a Leeghwaterstraat 15
1541 LS Koog a/d Zaan
info@hands4home.nl
www.hands4home.nl
Bankgegevens
TFT Maarseveen
NL92RABO 0307.745.643
Projecten Hands4HOME
NL39RABO 0343.642.611
KvK: 58086668
RSIN: 852867670
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