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Gegevens 

Naam: Stichting de Hand  

e-mail: peter@dehand.org 

telefoon: 06-12537468 

Fiscaal nummer: 815637433 

Kamer v Koophandel: 30213485 

Vestigingsplaats: 

   statutair:  Utrecht 

   belastingtechnisch: De Meern 

 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie personen. 

Voorzitter: R. Becker, Rotterdam 

Secretaris: P. Jansen, Utrecht 

Penningmeester: A.F. Welmers, De Meern 

 

 

Beloning 

Bestuursleden ontvangen geen beloning of enige andere vergoeding voor hun werkzaamheden, net zo 

min als andere vrijwilligers van de stichting. 

 

 

Doelstelling 

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

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

en diaconaal en maatschappelijk werk te doen en door815637433 het verrichten van alle verdere 

handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn. 

 

 

Activiteiten 2013 

Stichting de Hand heeft in 2013 tweewekelijks boodschappen bezorgd  bij mensen op Kanaleneiland met 

een krappe beurs. Begin 2013 was dat bij 35 huishoudens, eind 2013 bij 27. De boodschappen worden 

vers ingekocht en betaald van de giften. De richtlijn is dat voor een gezin van 5 personen een budget 

beschikbaar is van ongeveer €600 per jaar;  grote gezinnen krijgen meer en kleine gezinnen minder. Aan 

het begin van het jaar was het aantal gezinnen groter dan het beschikbare budget, waardoor de 

pakketten wat soberder waren. 

Na het samenstellen van de pakketten, worden deze opgeslagen in een kleine bergplaats. Vrijwilligers 

uit verschillende kerken en leden van een dispuut van de Navigator Studenten Utrecht (NSU) bezorgen 

de pakketten op een moment dat hun uitkomt.  
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Beleidsplan 2014 

De stichting wil de huidige activiteiten voortzetten: tweewekelijks boodschappenpakketten bezorgen bij 

de moslims met een smalle beurs op Kanaleneiland in samenwerking met NSU en vrijwilligers uit zoveel 

mogelijk kerken.  

Een belangrijke doelgroep zijn gezinnen die in de schuldhulpverlening zitten en van de bewindvoerder 

een budget krijgen dat net boven de norm van de voedselbank zit. Deze gezinnen zijn gedurende 

minstens 3 jaar gebonden aan heel strikte afspraken. De stichting wil hen d.m.v. een pakket 

aanmoedigen om vol te houden. Daarnaast richt de stichting zich op gezinnen die met huisuitzetting 

worden bedreigd en gezinnen die onder de armoedegrens leven. 

De stichting streeft ernaar om de overheadkosten te beperken tot 

 inschrijving in de KvK  

 het aanhouden van een bankrekening 

 een eenvoudige website 

 huisvesting van 3 m² 

 

 

 

 


