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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 2020 als volgt samengesteld:   
Johan Borcheld, voorzitter 
Harm van Lingen, secretaris 
Richard den Bak, penningmeester 
Albert Hoogeveen, lid 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. 

Verslag van de activiteiten 
Aan het eind van 2019 hield het Alkmaarse ICT-

bedrijf ISSYS ICT onder het personeel een 
actie waarbij voor eenieder personeelslid 
die in een kersttrui naar de jaarlijkse 
borrel zou komen het bedrijf een bedrag 
van € 15 aan het goede doel zou 

De cheque die de directie van ISSYS ICT aan de Stichting Help-
Elkander overhandigt was niet over het hoofd te zien. V.l.n.r. 
penningmeester Richard den Bak, voorzitter Johan Borchelt, 
Laurens van Beurden (CEO) en Arnold Streefland (CCO) [foto: 
Sebastiaan] 
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schenken. En besloten werd dat onze stichting Help-Elkander de bestemming werd! In januari 
mochten wij € 855 ontvangen. 

Wij mochten in januari/februari met drie bestuursleden de cursus Fondsenwerving volgen die Lief Langedijk 
organiseerde in samenwerking met Daniëlle Koelemij van Idee Doet en ondersteund door de 
gemeente Langedijk. 

De wereldwijde COVID-pandemie heeft vanzelfsprekend ook effect gehad op onze activiteiten. Niet alleen 
konden er minder vakanties worden georganiseerd dan verwacht, ook waren er minder externe 
contacten en vergaderingen. Een nieuw initiatief, vooruitlopend op de toekomstige fusie van de 
gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, de Camping Dijk en Waard (later ook aangeduid als 
Coöperatie Naaste Liefde) bracht hulpgevende en hulp vragende instanties uit deze gemeenten bij 
elkaar. Hierdoor hebben wij directer toegang gekregen tot instanties die ons gezinnen kunnen 
aanbieden om een vakantie voor te organiseren. 

Vakanties 
Vanwege de COVID-pandemie konden we dit jaar beperkt gezinnen een vakantie aanbieden. In februari 

was een vakantie voor een éénoudergezin uit Broek op Langedijk voorlopig de laatste die we 
konden organiseren. Daarna was het nog mogelijk gebleken om in de herfstvakantie nog eens vier 
vakanties mogelijk te maken. Helaas kregen we niet van álle gezinnen een review met foto’s (van 
enkele wel). Ook mondelinge dankzeggingen dat ze het heel erg hebben gewaardeerd. 

 

Bestuur 
In het eerste kwartaal van het jaar nam bestuurslid Harm van Lingen formeel de functie van secretaris over 

en werd hij ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Vanaf eind 2020 nam Ariena van Dalen de verantwoording voor alle social media op zich. 

Vakantiefoto's uit Arcen (vakantie V008) 

Vakantiefoto's uit de Katjeskelder in Oosterhout (vakantie V012) 
(Foto’s zijn geplaatst met toestemming van de gezinnen) 
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Financiering 

Toelichting op het Resultaat 
Van de sponsoring door de Lions Club Alkmaar ad. € 5.000 was begin 2020 nog € 4.173,15 over. Hiervan 

werd € 3.511,32 dit jaar besteed zodat er nu nog € 661,83 resteert. 

 Voor het eerst hebben wij aan aanvraag gedaan bij het Armoedefonds en dit heeft geresulteerd in een 
bijdrage van € 2.000. 

Uit overige donaties (waaronder de kersttruienactie van ISSYS ICT) is in totaal € 1.425 verkregen. 

De vijf vakanties in dit jaar kostten netto € 4.296,23 en de organisatiekosten ad € 299,19 bestonden 
voornamelijk uit PR-, website- en bankkosten. 

Het positief resultaat bedroeg € 2.340,90. Dit is toegevoegd aan het eigen vermogen en bestemd voor 
toekomstige vakanties. 

Toelichting op de Balans 
De post Vorderingen van € 50,38 betreft Overlopende Activa en bestaat uit het restant vooruitbetaalde 

kosten voor de website. 

De post Kortlopende schulden betreffen de bankkosten van de maand december. 

Verwachting 2021 
Allereerst hopen wij (en met ons de hele wereld) dat de COVID-pandemie in 2021 onder controle wordt 

gebracht en de verdere negatieve gevolgen hiervan beperkt zullen blijven. Ook dit jaar zal de 
stichting haar naamsbekendheid verder willen vergroten en nieuwe fondsen aanschrijven zodat in 
dit jaar meer gezinnen op vakantie kunnen worden geholpen. Een subsidie van € 4.250 door de 
gemeente Langedijk is reeds goedgekeurd en (in 2021) ontvangen.  

Daarnaast zoeken we naar nieuwe vakantiebestemmingen die aansluiten bij de wensen van onze 
doelgroep. Een van de mogelijkheden die serieus worden bekeken is een eigen caravan (evt. 
tijdelijk beschikbaar gesteld door een sponsor) op een fraaie camping waar gezinnen een mooie 
vakantie kunnen beleven. 
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Jaarrekening 

 

Resultaat 2020
Inkomsten 2020 2019 Uitgaven 2020 2019
Sponsoring 3.511,32€              1.882,99€              Vakanties voor gezinnen 4.296,23€              858,75€                  
Fondsen en subsidies 2.000,00€              - Organisatiekosten 299,19€                  514,56€                  
Donaties 1.425,00€              100,00€                  
Overige inkomsten -€                           64,54€                     

   Positief resultaat 2.340,90€               
Totaal 6.936,32€              2.047,53€              Totaal 6.936,32€              1.373,31€              

Balans 2020
Activa 31-dec.-2020 31-dec.-2019 Passiva 31-dec.-2020 31-dec.-2019
Vorderingen en overlopende activa 50,38€                     625,19€                  Eigen vermogen 4.037,53€              1.696,63€              

Liquide middelen 4.003,71€              1.087,79€              Kortlopende schulden 16,56€                     16,35€                     

Totaal 4.054,09€              1.712,98€              Totaal 4.054,09€              1.712,98€              

Depot toegezegde sponsorgelden: 661,83€                  4.173,15€              




