
 

 

 
 
 
 

Financieel jaarverslag 2015 
 
 
 
 
 
 

St De Hand 
- Utrecht - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statutair gevestigd in Utrecht 
Fiscaal gevestigd in De Meern



 

Pagina 2 van 7 

 

 
 

 
 

 

 
Inhoudsopgave 

1 Algemeen .......................................................................................................... 3 

2 Balans 2015 ...................................................................................................... 4 

3 Staat van baten en lasten 2015 ........................................................................ 5 

4 Toelichting op Balans en Staat van baten en lasten ......................................... 6 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

JAARVERSLAG 2015 

 
STICHTING DE HAND 

 

te UTRECHT 



 

Pagina 3 van 7 

 

1 Algemeen 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting De Hand. 

 
Stichting de Hand is opgericht d.d. 22 maart 2006. Zij is statutair gevestigd te Utrecht.  

 
De stichting heeft zich in 2006 bekend gemaakt als stichting bij de belastingdienst. In 2007 is 

rangschikking ANBI gevraagd. Per 1 januari 2008 wordt de stichting door de belastingdienst 

als zodanig aangemerkt. 
 

Doelstelling 
De doelstelling is als volgt in de statuten omschreven: 

 
Artikel 2 

1. De stichting heeft ten doel: het delen van de liefde van Jezus met de moslims in de wijk 

Kanaleneiland te Utrecht. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door bijeenkomsten te 

houden en diaconaal en maatschappelijk werk te doen en door het verrichten van alle 
verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk zijn. 

 
Samenstelling bestuur en contactpersoon in 2015 

 
- Dhr R. Becker (voorzitter) 

- Dhr P. Jansen (secretaris) 
- Dhr A.F. Welmers (penningmeester) 

 

Contactpersoon: 
- Dhr. P. Jansen 

 
Adres: 

- Stichting De hand 

Petrarcalaan 7 
3533 CP Utrecht 

 
Telefoon: 

- 06 12537468 

 
Website: 

- www.dehand.org 
 

Email: 
- peter@dehand.org 

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van koophandel: 30213485 
Fiscaalnummer ANBI: 815637433 (vestigingsplaats De Meern) 

 
 

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 

 
De jaarrekening 2015 is door het bestuur vastgesteld op …………. Het bestuur heeft besloten 

om voor 2015 geen accountantscontrole te laten uitvoeren waartoe het bestuur wel verplicht 
is volgens haar statuten. Het bestuur heeft dit besloten omdat de kosten van een dergelijke 

controle niet opwegen tegen de totale omzet van de stichting en het maken van de uitgaven 
en het administreren van deze uitgaven in de boekhouding door verschillende personen 

gedaan worden. 
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2 Balans 2015 
 

 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Activa 31-12-2015 31-12-2014

Vaste activa -€            -€                   

Vlottende activa

debiteuren -€            -€                   

voorraden 964,00€       1.285,00€           

Liquide middelen lopende rekening 708,65€       1.172,03€           

kas -€            -€                   

spaarrekening 1.616,78€    2.915,04€           

Totaal 3.289,43€    5.372,07€           

Passiva

Eigen vermogen 3.289,43€    5.372,07€           

Crediteuren -€            -€                   

Totaal 3.289,43€    5.372,07€           
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3 Staat van baten en lasten 2015 
 

 
 

  

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Activa 31-12-2015 31-12-2014

Vaste activa -€            -€                   

Vlottende activa

debiteuren -€            -€                   

voorraden 964,00€       1.285,00€           

Liquide middelen lopende rekening 708,65€       1.172,03€           

kas -€            -€                   

spaarrekening 1.616,78€    2.915,04€           

Totaal 3.289,43€    5.372,07€           

Passiva

Eigen vermogen 3.289,43€    5.372,07€           

Crediteuren -€            -€                   

Totaal 3.289,43€    5.372,07€           
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4  Toelichting op Balans en Staat van baten en lasten 
 

Hieronder zijn enkele posten toegelicht. 
 

 
Algemeen 

 

Personeel 
De stichting heeft geen personeel in dienst. 

 
Onkostendeclaratie 
In 2015 heeft de stichting geen onkosten aan vrijwilligers uitgekeerd. 
 

Financiën 

De stichting tracht op verantwoorde wijze met de haar ter beschikking gestelde middelen om 
te gaan. Hierover wenst zij dan ook volledig openheid van zaken te geven. Zij wenst op dit 

vlak volledige verantwoording af te leggen en ook controleerbaar te zijn. De doelstellings-
kosten bestaan voornamelijk uit projectkosten. Dit zijn met name kosten voor het project de 

‘boodschappendienst’.  

 
Reis-, telefoon-, en lectuurkosten benodigd voor het directe werk van bestuur en vrijwilligers, 

worden volledig betaald door bestuur en vrijwilligers zelf.  
 

Balans 
 

Activa 

De stichting heeft geen activa. Bestuur en vrijwilligers stellen eigen privé middelen gratis ter 
gebruik. 

 
 

Staat van baten en lasten 

 
Donaties, giften en schenkingen 

De stichting is niet agressief in haar fondswerving. In 2015 heeft de stichting hoofdzakelijk 
giften van een beperkte kring particulieren en kerkelijke gemeenten ontvangen.  

 

 
 

  

boekjaar giften - 

particulier

giften - 

overig

giften - 

kerken

Eindtotaal aantal 

afzonderlijke 

giften

aantal unieke 

giftgevers

2006 1.880€       1.880€       7 3

2007 2.308€       400€          2.708€       14 7

2008 5.470€       5.470€       53 25

2009 4.165€       12.300€     420€          16.885€     53 17

2010 12.454€     1.111€       13.565€     73 26

2011 13.358€     6.710€       215€          20.283€     97 27

2012 20.342€     580€          2.775€       23.697€     134 29

2013 21.237€     65€           739€          22.041€     198 39

2014 21.702€     120€          2.523€       24.346€     205 36

2015 20.617€     
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Kosten overhead 
Dit zijn kosten voor: bank, KvK, drukwerk en webhosting.  

 
 

Middelen aangewend voor de doelstelling: 

 

 
 

 
Huisvesting 
Voor het werk huren we een schuurtje voor circa 5 euro per maand van de woningbouw. In 
dit schuurtje staan ook koelkasten ten behoeve van de Boodschappendienst. Ook is een 

bescheiden bedrag besteed aan rekken voor tweedehandskleding. 

 
 

 
 

Projecten 2015

Boodschappendienst 22.401€       

Toerusting 16€             

Huisvesting/ logistiek 62€             

Totaal 22.478€       


