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Jaarverslag
Algemeen
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 ten huize van de penningmeester,
Noordeinde 3, 1834 AE Sint Pancras. 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 2019 als volgt samengesteld:
Johan Borcheld, voorzitter
Jo Dubois, secretaris
Richard den Bak, penningmeester
Albert Hoogeveen, lid
Harm van Lingen, lid
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Verslag van de activiteiten
In dit tweede boekjaar ging er veel aandacht uit naar het stroomlijnen van de organisatie. Hierbij is hulp
geboden door de Sesam Academie (www.sesamacademie.nl) hetgeen financieel mogelijk werd
gemaakt door De Waaier (www.de-waaier.nl), waardoor er geen gelden besteed hoefden te
worden die voor de doelgroepgezinnen bestemd waren. Dit speelde zich voornamelijk in het eerste
halfjaar af.
Contacten werden vernieuwd en uitgebreid met organisaties in de regio die ook te maken hebben met
dezelfde mindervermogende doelgroep, zoals de Voedselbank, Mee & De Wering en Humanitas.
Ook voor het uitvoeren van de vakanties werd contact gezocht en gevonden met organisaties die
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min of meer dezelfde doelstellingen hebben en al ervaring hadden met het organiseren van
vakanties.
In april mochten wij een pitch-presentatie houden
voor de Lions Club Alkmaar die een goed
doel zocht voor de opbrengst van de
Lichtjesvond 2019 op 31 augustus.
Die hebben wij gewonnen.
Wij mochten op de Lichtjesavond
meevaren en op 24 oktober een cheque
van € 5.000 in ontvangst nemen uit handen
van de voorzitter Ian van Adelberg.
Rodi Media heeft in haar h-a-h-bladen veel
aandacht besteed aan dit evenement, wat
onze naamsbekendheid in de regio ten
goede kwam.

Voorzitter van Lions Club Alkmaar, Ian van Adelberg (rechts)
overhandigt de cheque met de opbrengst van 2019 aan Stichting
Help-Elkander: voorzitter Johan Borchelt (midden) en
penningmeester Richard den Bak (links) [foto: Martijn Wokke]

Vakanties
In de zomer konden wij een gezin uit Langedijk naar Hooghalen in Drenthe op vakantie laten gaan. Hun
reactie is op onze website te lezen. Ze waren hier echt aan toe en hebben het erg naar hun zin
gehad.

Vakantiefoto's uit Hooghalen

Bestuur
Vanaf het midden van het jaar was de secretaris wegens gezondheidsproblemen verminderd inzetbaar voor
de stichting. Zijn taken werden waargenomen door de Harm van Lingen en Richard den Bak
waardoor de organisatie geen hinder ondervond bij de uitoefening van haar taken.
De stichting Help-Elkander was nog weinig actief op de sociale media. Er is een begin gemaakt met
FaceBook door een vrijwilliger. Deze taak werd aan het einde van het jaar overgenomen door
Albert Hoogeveen.
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Vanaf de oprichting hield de stichting kantoor in de Sociale Winkel, in het winkelcentrum Broekerveiling te
Broek op Langedijk. Wegens de sluiting van de Sociale Winkel is besloten het kantooradres te
verplaatsen naar dat van de penningmeester.

Financiering
Van de sponsoring door Stichting Lief Langedijk in
2018 was nog € 1.056,14 over voor dit jaar
en dit werd aangewend voor de enige
vakantie die wij dit jaar konden organiseren
alsmede een aanvullende dekking van vaste
kosten.
Van de sponsoring ad € 5.000 door de Lions Club
Alkmaar is de eerste vakantie die in 2020
gaat plaatsvinden reeds betaald, waardoor
er nog € 4.173,15 resteert.
Wij ontvingen een particuliere donatie van € 100
en de Rabobank Clubkas Campagne leverde
€ 64,54 op.

De Rabobank Clubkas Campagne leverde € 64,54 op

De vakantie in dit jaar kostte netto € 858,75 en de
organisatiekosten ad € 514,56 bestonden voornamelijk uit PR- en promotiekosten, kantoor- en
bankkosten.
De post Vorderingen van € 625,19 betreft Overlopende Activa en bestaat uit vooruitbetaalde kosten voor
de website en de vooruitbetaalde vakantie in 2020.
Het positief resultaat bedroeg € 674,22. Dit is toegevoegd aan het eigen vermogen en bestemd voor
toekomstige vakanties.

Verwachting 2020
In 2020 zal de stichting haar naamsbekendheid verder willen vergroten en nieuwe fondsen aanschrijven
zodat in dit jaar meer gezinnen op vakantie kunnen worden geholpen. Bestuursleden hebben een
cursus Fondsenwerving aangeboden gekregen door Lief Langedijk. Die wordt in de eerste maanden
van het jaar gegeven door Daniëlle Koelemij van IdeeDoet. Daarnaast zoeken we naar nieuwe
vakantiebestemmingen die aansluiten bij de wensen van onze doelgroep.
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Jaarrekening

Resultaat 2019
Inkomsten

2019

2018

Sponsoring
Donaties
Overige inkomsten

€
€
€

1.882,99 €
100,00 €
64,54 €

3.943,86
1.800,26
69,70

Totaal

€

2.047,53 €

5.813,82

Uitgaven

2019

2018

Vakanties voor gezinnen
Organisatiekosten

€
€

858,75 €
514,56 €

3.843,86
947,55

Positief resultaat
Totaal

€
€

674,22 €
2.047,53 €

1.022,41
5.813,82

Balans 2019
Activa

31-dec.-2019

Vorderingen en overlopende activa

€

625,19 €

Liquide middelen

€

1.087,79 €

Totaal

€

Depot toegezegde sponsorgelden:

€
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31-dec.-2018
-

Passiva

31-dec.-2019

31-dec.-2018

Eigen vermogen

€

1.696,63 €

1.022,41

1.038,51

Kortlopende schulden

€

16,35 €

16,10

1.712,98 €

1.038,51

Totaal

€

1.712,98 €

1.038,51

4.173,15 €

1.056,14
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