Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Help ons Helpen

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 6 9 2 4 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Postbus 285, 2220 AG Katwijk

Telefoonnummer

0 6 3 6 0 1 3 9 8 0

E-mailadres

info@stichtinghelponshelpen.nl

Website (*)

www.stichtinghelponshelpen.nl

RSIN (**)

8 0 3 7 9 9 5 7 3

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Wereldwijd
0

Aantal medewerkers (*)

1 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.P. N.

Secretaris

P. S.

Penningmeester

H.J. de W.

Algemeen bestuurslid

P. Plokker

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

In verband met werkzaamheden in onvrije landen zijn volledige namen niet openbaar
gepubliceerd.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1. De stichting heeft als doel het verstrekken van materiële en geestelijke hulp aan
noodlijdende personen of gezinnen in het binnen- en buitenland en het verrichten van
al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het houden van
inzamelingsacties van goederen en voedsel

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De missie van Stichting Help ons Helpen is om weduwen en wezen te bereiken met het
evangelie volgens Jesaja 58 vers 7 tot en met vers 12.
Haar doelstelling is om praktische hulp te bieden, teneinde een leefbare situatie te voor
ondermeer weduwen, wezen en kansarmen te creëren. Dit is sterk afhankelijk van de
behoefte en de plaatselijke mogelijkheden bij de projecten. Vanuit onze basis in de
christelijke geloofsovertuiging willen wij verlichting kunnen brengen in het dagelijkse
harde bestaan, van minder bedeelde of kansarmen.
De ambitie is het werk van de stichting te continueren en zo mogelijk uit te breiden,
mits er voldoende financiële middelen voor aangetrokken kunnen worden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door giften vanuit particulieren, fondsen en een steunstichting.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beleidsplan:
De stichting steunt diverse doelen in het binnen- en buitenland ten behoeve van het
bestrijden van fysieke en/of geestelijke nood. Hiertoe worden fondsen aangeschreven,
particulieren om donaties gevraagd en is er een steunstichting die periodiek geld kan
overmaken. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting heeft een continuiteitsreserve waarmee de steun voor één jaar
gecontinueerd moet kunnen worden in het geval er zich een calamiteit voordoet bij de
steunstichting (bijvoorbeeld brand of knelpunten in de bedrijfsvoering).

www.stichtinghelponshelpen.nl

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Er worden geen personen beloond vanuit de stichting.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In Roemenië steunt de stichting een lokale boer die aardappelen teelt voor arme
gezinnen. Er is een voedselactie georganiseerd in de Dirk en de Hoogvliet in Katwijk
om voedselpakketten in te zamelen voor arme gezinnen en voedsel in een
bejaardentehuis. Tevens is er geld geinvesteerd in de uitbreiding van het
bejaardentehuis van 22 plekken naar 30 plekken. De nieuwbouw is nog niet in gebruik
genomen. In Roemenië steunt de stichting meerdere arme gezinnen.
In Zuid-Azie steunt de stichting een geitenproject, waterpompen geplaatst, fietsen
gegeven aan lokale werkers, bijbels uitgedeeld en naaimachines gekocht om een
dorpje zelfvoorzienend te maken. Hiernaast heeft de stichting een medisch project
waar 12 dorpen met totaal 10.000 mensen van medische zorg worden voorzien.
In Israël is steun gegeven aan personen die het nodig hadden (ongeacht etniciteit)
In Malawi steunt de stichting 30 weduwen en ouderen door hen dagelijks van een
maaltijd te voorzien.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.stichtinghelponshelpen.nl

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

0

€

21.878

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

60.000

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

20.605

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

0

€

62.491

+
€

+
€

0

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

0

+
0

€

81.878

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

0

€

1.218

Totaal

€

0

€

83.096

+
€

+

€

83.096

+
€

+

83.096

+

Overige reserve is deels een bestemmingsreserve voor Roemenië, maar niet nader gespecificeerd.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

+

€

+

€

0

€

€

134.521

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

0

+

€
€

0

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

134.521

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

298

Overige lasten

€

€

357

Som van de lasten

€

0

€

110.951

Saldo van baten en lasten

€

0

€

23.570

+

110.296

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Giften vanuit de stichting aan de projecten zijn weergegeven in het activiteitenverslag.

Open

