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Jaarverslag

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

 { Het bieden van de mogelijkheid om mensen, met of zonder kinderen, die onder het minimum be-
staansniveau 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 genereren 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.

 { 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 ontvan-
gen met RSIN nr.: 857774888.

Bestuur
In 2022 was Albert Hoogeveen wegens privéomstandigheden de laatste maanden niet actief in het bestuur 

en is Nadia Deris aan het einde van het jaar toegetreden.

Het bestuur was op 31 december 2022 als volgt samengesteld:   
Johan Borcheld, voorzitter 
Harm van Lingen, secretaris 
Richard den Bak, penningmeester 
Ariena van Dalen, lid 
Nadia Deris, lid 
Albert Hoogeveen, lid

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Verslag van de activiteiten
Ook in 2022 was het effect van de wereldwijde COVID-pandemie nog voelbaar, al namen de beperkende 
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maatregelen na het voorjaar sterk af. Het jaar begon met het in ontvangst nemen van de op-
brengst van de decemberactie van Serieus Langedijk die wel ruim €22.000 bedroeg. 

Vakantieverblijf
Met de opbrengst van Serieus Langedijk, aangevuld met enkele private donaties, kon een langgekoesterde 

wens in vervulling gaan om een eigen vakantieverblijf aan te schaffen in de vorm van een 
chalet-occasion. Die kreeg een fraaie plek op Recreatiepark De Goudsberg in Lunteren, vlakbij het 
middelpunt van Nederland.

Met het plaatsen van het chalet waren we er nog niet. Dankzij nog meer donaties konden we inventaris 
aanschaffen, waaronder een terrasset met parasol en een tuinhuisje. Op 18 juni was een 
gezamenlijke ‘klusdag’ voor de bestuursleden om de nodige klusjes te doen. Voorlopig even 
genoeg voor de eerste vakanties, al bleven er nog wel wat wensen over die later ingevuld kunnen 
worden.

De hieronder geplaatste vakantiefoto’s zijn afkomstig van de gezinnen zelf en geplaatst met hun toestemming.

In de Broekerveiling konden we op 5 maart de cheque met de opbrengst van de actie van Serieus Lange-
dijk in ontvangst nemen.

Op 9 juni konden we het chalet op De Goudsberg laten installeren.

Een blik naar binnen en vanaf het terras.
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Tegen het einde van het jaar konden een aantal verbeteringen worden aangebracht: zo werden de kussens 
opnieuw bekleed, werd de open ruimte onder het chalet professioneel afgetimmerd en is onder-
zocht hoe het terras verbeterd kan worden.

Financiering
Hieronder geven wij een toelichting op de “Jaarrekening” op pagina 9.

Toelichting op het Resultaat
Naast de eerder genoemde opbrengst van Serieus Langedijk mochten wij nog donaties ontvangen van Lief 

Langedijk (€ 7.500), de Stichting Care (€2.000) en van de Rotary Langedijk-Geestmerambacht 
(€3.750). Deze zijn geboekt onder Sponsoring.  

Vakantiefoto’s van gezin G027 (vakantie V023)

Vakantiefoto’s van gezin G023 (vakantie V022)

De aangebrachte aanvullingen en verbeteringen: het tuinhuisje, de nieuwe kussenbekleding en de om-
timmering van de plint.
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Van de gemeente Dijk en Waard ontvingen wij een subsidie van €4.250.

De overige donaties bestonden uit een privébijdrage van Marieke Neesen, van de Diaconie van de Protes-
tantse kerk Langedijk-Noord (de Allemanskerk), en Twirl & Majorettevereniging De Boomtoppers 
(hun restantsaldo na opheffing), en tal van kleinere donaties. 

Er is een begin gemaakt met het verhuren van het chalet buiten de vakantieperiodes om, in 2022 (bij wijze 
van proef) alleen nog aan bestuursleden van de Stichting Help-Elkander. Dit gaf een opbrengst van 
€200. 

De acht vakanties in dit jaar kostten netto €2.337,- maar ook is er voor €1.658,35 inventaris aangeschaft en 
bedroeg het staangeld plus de onderhoudskosten €4.379,50, wat het totaal aan doelbesteding 
bracht op €8.398,79.

De organisatiekosten ad €1.799,12 bestonden voornamelijk uit vervoerskosten, PR-, website- en bankkos-
ten. Ook werd er een verzekering afgesloten voor het chalet.

Vanaf het tweede halfjaar werd er voor €858,- afgeschreven op de vaste activa.

Het positief resultaat bedroeg €38.955,49. Dit is toegevoegd aan het eigen vermogen en bestemd voor 
toekomstige vakanties.

Toelichting op de Balans
Bij de Vaste Activa is de aanschafprijs van het chalet, alsmede die van het tuinhuisje opgevoerd met aftrek 

van de afschrijvingen t/m 31 december.

De post Vorderingen van €110,00 betreft Overlopende Activa en bestaat uit vooruitbetaalde kosten voor de 
website.

De post Kortlopende schulden bedraagt €486,39 en betreft de bankkosten van de maand december alsme-
de een crediteurenfactuur.

Verwachting 2023
Rond de jaarwisseling zijn er al veel activiteiten gestart om het chalet te vervolmaken als prachtige vakan-

tiebestemming voor onze gezinnen. Zo is in januari reeds de open ruimte onder het chalet op een 
professionele wijze afgetimmerd en voorzien van luchtroosters. Ook zijn er concrete plannen om 

De uitreiking op 22 september van het sponsorbedrag van Rotary Langedijk-Geestmerambacht na de Tour 
de Soes door wethouder John Does van de gemeente Dijk en Waard aan Ariena van Dalen (bestuurslid) 
en Richard den Bak (penningmeester) van Help-Elkander.
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het terras te perfectioneren.

Doel is om de vakantieperiodes te reserveren voor onze doelgroepgezinnen met kinderen en de periodes 
daarbuiten het chalet commercieel te verhuren. Hierdoor kan het vakantieverblijf ook een bron 
van inkomsten worden waarmee we weer meer gezinnen kunnen helpen.
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Jaarrekening
Zie voor de toelichting: “Financiering” op pagina 6.

Resultaat 2022 verkort

Inkomsten 2022 2021 Uitgaven 2022 2021

Sponsoring 35.481,67€           661,83€                  Vakanties voor gezinnen 8.398,79€              4.835,06€              
Subsidies en fondsen 4.250,00€              7.250,00€              Organisatiekosten 1.799,12€              1.151,03€              
Donaties 10.079,73€           2.407,55€              Afschrijvingen vaste activia 858,00€                  
Verhuur chalet 200,00€                  -€                             
Opbrengst verkoop knutselboxen -€                           205,46€                  
Overige inkomsten -€                           28,41€                     
Renten -€                           -€                           
   Positief resultaat 38.955,49€           4.567,16€              
Totaal 50.011,40€           10.553,25€           Totaal 50.011,40€           10.553,25€           

Balans 2022 verkort

Activa 31-dec.-2022 31-dec.-2021 Passiva 31-dec.-2022 31-dec.-2021
Vaste Activa 28.131,00€           -€                             Eigen vermogen 47.560,18€           8.604,69€              
Vorderingen en overlopende activa 110,00€                  99,00€                     
Liquide middelen 19.805,57€           8.948,71€              Kortlopende schulden 486,39€                  443,02€                  

Totaal 48.046,57€           9.047,71€              Totaal 48.046,57€           9.047,71€              
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Contactgegevens

Stichting Help Elkander
Correspondentieadres: Noordeinde 3, 1834 AE  Sint Pancras

Handelsregister KvK: 69190208

RSIN:  857774888

Bankrekening: NL62 RABO 0323 3987 82

Website: www.help-elkander.nl

E-mail: info@help-elkander.nl

https://www.help-elkander.nl
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