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Op 29 juni 2017 is de Stichting Help Elkander opgericht met als doel:
o

Het bieden van de mogelijkheid om mensen, met of zonder kinderen, die onder het minimum
bestaansniveau leven en in een schuldenpositie verkeren, voor een periode van een of twee
weken, met vakantie te laten gaan zodat zij zich geestelijk en lichamelijk kunnen ontspannen,
waarbij in die periode, als men dat wil, een professionele schuldhulpverlener hun financiële situatie
in beeld kan brengen en suggesties kan aandragen uit deze situatie te geraken. De
schuldhulpverlener zet zich niet alleen in voor het bereiken van een oplossing door middel van zo
mogelijk het verkrijgen van werk en het generen van inkomen, maar ook door een leertraject aan
te bieden om uit de schulden te blijven. Op deze wijze kan worden bereikt dat armoede in
Nederland wordt bestreden en medemensen weer een menswaardig bestaan kan worden
geboden.

o

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft haar statutaire zetel in Alkmaar en houdt kantoor in de Sociale Winkel in het
winkelcentrum de Broekerveiling, Marktplein 35, 1721 CK Broek op Langedijk. Zij staat
ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer
69190208. De stichting heeft de ANBI-status ontvangen met RSIN nr.: 857774888.
Het bestuur was op 31 december 2018 als volgt samengesteld:
Johan Borcheld, voorzitter
Jo Dubois, secretaris
Richard den Bak, penningmeester
Klaas Wever, lid
De bestuursleden zijn onbezoldigd.
Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar van oprichtingsdatum tot en met 31 december 2018.

Verslag van de activiteiten
In de eerste periode van dit verlengde boekjaar ging de eerste aandacht uit naar het opzetten van de
organisatie, het aanschrijven van fondsen en het vergroten van de (nog niet bestaande)
naamsbekendheid. Tevens werd duidelijk dat de vanuit idealisme geformuleerde statutaire
doelstellingen te ambitieus waren om vanaf het begin volledig na te streven. Derhalve is besloten
dit als lange-termijn-doel te zien en aan te vangen met het mogelijk maken van een vakantie voor
minder vermogende gezinnen.
Het interesseren van fondsen bleek geen sinecure en besloten werd om de activiteiten vooralsnog te
beperken tot de eigen (HAL-)regio (omvattende de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en
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Langedijk). Als verder weg gelegen doelstelling blijft overeind dit uiteindelijk voor het hele land
beschikbaar te maken.
Contacten werden gelegd met organisaties in de regio die ook te maken hebben met dezelfde
mindervermogende doelgroep, zoals de Voedselbank en Humanitas. Ook voor het uitvoeren van de
vakanties werd contact gezocht en gevonden met organisaties die min of meer dezelfde
doelstellingen hebben en al ervaring hadden met het organiseren van vakanties. Deze contacten
bleken zeer leerzaam, doch niet duurzaam genoeg om een langdurige relatie mee aan te gaan.
In december 2017 is een enquête gehouden onder
bezoekers van de Voedselbank Alkmaar
teneinde een beeld te krijgen van de
behoeften onder de doelgroep en de
gemiddelde gezinssamenstelling.
Op 8 februari 2018 ontvingen wij bericht van de
Belastingdienst dat de ANBI-status werd
verleend per oprichtingsdatum.
In maart 2018 heeft Rodi Media in het hoofdartikel
aandacht geschonken aan de stichting met
een hoofdartikel in het Langedijker
Nieuwsblad. Als gevolg hiervan kwam een
aantal spontane particuliere donaties binnen.
In juni 2018 ontvingen wij het bericht dat de Stichting
Lief Langedijk ons € 5.000 ter beschikking
stelde om voor de eerste gezinnen uit de
gemeente Langedijk die aan de voorwaarden
voldoen een vakantie te verzorgen.
Op 18 oktober 2018 was de stichting aanwezig op de
beursvloer van De Waaier in het Afas-stadion
teneinde contacten te leggen met
organisaties die ons kunnen helpen om onze
organisatie te verstevigen en/of ons kunnen
helpen onze doelstellingen te realiseren.

Hoofdartikel Langedijker Nieuwsblad

De eerste sponsor

Vakanties
In oktober 2018 was het zover dat de eerste gezinnen op vakantie konden gaan. Een gezin ging naar
Houthalen/Hechteren in België, twee naar een bungalowpark in Simpelveld (L) en twee naar een
bungalowpark in Hoogersmilde (D). Alle gezinnen waren afkomstig uit de gemeente Langedijk.

Vakantiefoto's uit Hoogersmilde
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De families die in Drenthe zijn geweest waren erg te spreken over de ontvangst op het park, de reinheid en
de uitvoering van de huisjes. De omgeving was erg mooi en rustgevend. Het ontbreken van een
speeltuin en/of zwembad werd wel als gemis ervaren, al konden ze wel naar het subtropisch
zwembad in Assen.

Simpelveld, parkspeeltuin en stoomtrein

De families die in Limburg zijn geweest hadden wel twee kleine speeltuinen op het park, maar moesten
voor het zwembad naar Gulpen. De verwarming in beide huisjes vertoonde bij aankomst wat
gebreken, maar dit kon door snel ingrijpen van een servicemonteur snel verholpen worden.
Bijzonder aantrekkelijk was een stoomtrein die in de buurt rondreed en ook werd de Jump City
(een grote trampolinehal) in Heerlen graag bezocht. Aangezien de families niet over eigen vervoer
beschikten moesten ze hier met de bus naartoe, al werden de kosten hiervoor door de stichting
vergoed.

Financiering
De Stichting Lief Langedijk heeft in juni 2018 € 5.000 toegezegd om de eerste vakanties mogelijk te maken.
Hiervan is bijna € 4.000 gebruikt om de eerste vijf gezinnen een vakantie te bezorgen. Grote en
kleine donaties van particulieren en bedrijven brachten € 1.800 binnen en vanuit de Rabobank
Clubkas Campagne werd € 70 gestort.
De vakanties voor de eerste vijf gezinnen kostten € 3.844 en de organisatiekosten ad. € 948 bestonden
voornamelijk uit PR en promotiekosten, kantoor- en bankkosten.
De bedragen in de gepubliceerde jaarrekening zijn afgerond op hele euro’s waardoor optellingen
afrondingsverschillen kunnen vertonen.

Verwachting 2019
In 2019 zal de stichting haar naamsbekendheid verder willen vergroten en nieuwe fondsen aanschrijven
zodat in dit jaar wat meer gezinnen op vakantie kunnen worden geholpen. Verder zal de interne
organisatie beter gestroomlijnd moeten gaan worden. Er zijn vergevorderde plannen om de Sesam
Academie hierbij een rol te laten spelen. Daarnaast zoeken we naar nieuwe vakantiebestemmingen
die aansluiten bij de wensen van onze doelgroep.
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Jaarrekening

Resultaat 2017/18
Inkomsten

Uitgaven

Sponsoring
Donaties
Overige inkomsten

€
€
€

3.944
1.800
70

Totaal

€

5.814

Vakanties voor gezinnen
Organisatiekosten

€
€

3.844
948

Positief resultaat
Totaal

€
€

1.022
5.814

80,2%
19,8%

Balans 2018
Activa

31-dec.-2018 29-jun.-2017

Passiva

31-dec.-2018 29-jun.-2017

Vorderingen

€

- €

-

Eigen vermogen

€

1.022 €

-

Liquide middelen

€

1.039 €

-

Kortlopende schulden

€

16 €

-

Totaal

€

1.039 €

-

Totaal

€

1.039 €

-

Depot toegezegde sponsorgelden:

€
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