Jaarverslag 2015
Stichting Almeerse Handen Ineen heeft het jaar negatief afgesloten met € 38,02 in de min.
Inleiding
Stichting Almeerse Handen Ineen is opgericht op 13 februari 2015.
De Stichting heeft als doel om de mensen die woonbaar zijn in Almere, die het niet zo breed hebben te
ondersteunen op zowel financiële, geestelijke en praktische vlak.
Dit doen we door te zorgen voor voedsel, huisraad en praktische raad en daad op het gebied van
schulden, werk en inkomen.
Daarnaast geeft de Stichting begeleiding aan mensen die specifieke hulpvragen hebben die te maken
kunnen hebben met zowel sociale, praktische en financiële problemen
In dit jaarverslag krijgt u een beeld van de activiteiten die plaatsgevonden hebben vanaf 13 februari 2015
tot en met 31 december 2015.
Activiteiten:
In 2015 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden.
In het kort een overzicht van de activiteiten die wij de afgelopen periode hebben gedaan.
Aanbieden van huisraad, kleding en andere artikelen:
Doormiddel gebruik te maken van Sociale Media. Denk hierbij aan zowel Facebook en onze internetsite
van Almeerse Handen ineen. Hebben wij als Stichting meerdere huishoudens kunnen helpen aan
huisraad, voedsel, kleding en andere artikelen.
Door de hulp van Donateurs en het ruilen van huisraad artikelen en kleding hebben wij meerdere
huishoudens/leden geholpen aan voedselpakketten, kleding en andere artikelen.
Als stichting zorgde wij ervoor dat de huishoudens of leden waar de nood het hoogst was, voorrang
kregen op de hulp die ze nodig hadden. Dit ging niet ten kosten van de andere leden in de stichting.
Wij als stichting zijn blij, dat we het afgelopen jaar meerdere huishoudens/leden hebben kunnen helpen.
Levensmiddelenpakketten:
Als Stichting hebben wij elke week 15 levensmiddelenpakketten verloot en hielden hierbij goed in de
gaten dat de voedselpakketten bij de juiste mensen terecht kwamen
Wij als stichting zorgde er voor dat de levensmiddelenpakketten zo samengesteld werden, dat de
gezinnen hier ook daadwerkelijk een maaltijd hadden voor hun gezin.
Omdat er sommige leden het moeilijk vonden om mee te loten op een levensmiddelenpakket, gaven wij
buiten de 15 levensmiddelenpakketten, drie levensmiddelenpakketten aan gezinnen/ leden die liever
anoniem wilde blijven.
De levensmiddelenpakketten werden gevuld door middel van donaties en het ruilen van artikelen voor
voedsel.
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Hulp bij schulden en inkomen:
In 2015 hebben we meerdere leden/gezinnen hulp geboden die betrekking hadden op schuld en
inkomen.
Deze hulp bestond uit het helpen om voor de mensen een overzicht te krijgen van hun schuld.
Wij ondersteunden de mensen bij het regelen van een betalingsregeling of het aanvragen van
bijvoorbeeld een uitkering of een kwijtschelding.
Hulp aan Huis:
We hebben als stichting meerdere leden/ huishoudens geholpen met steun te bieden die gegeven werd
door een hulpverlener die aangetrokken was door de stichting. Hij gaf hulp/ ondersteuning bij de mensen
aan huis om zo hun anonimiteit te garanderen. De hulpverlener hielp de mensen bij hun psychische,
financiële en opvoedkundige problematiek.
Caravan:
Het afgelopen jaar hebben wij vanuit de stichting een caravan te beschikking gesteld voor de leden van
Almeerse handen Ineen. Wij zorgden ervoor dat de caravan geplaats en opgehaald werd. Meerdere
gezinnen hebben door deze activiteit een fijne vakantie gehad.
Barbecue:
In juli 2015 hebben wij als stichting een barbecue georganiseerd voor de 15 vrijwilligers die werkzaam zijn
in de stichting. Door middel van deze barbecue wilde wij de vrijwilligers laten zien dat wij blij waren met
de inzet die ze getoond hadden in de stichting.
Speeltuin:
Afgelopen zomer hebben wij vanuit de stichting voor de leden van Almeerse Handen Ineen een leuke dag
georganiseerd in de speeltuin van Almere Haven. De leden mochten kosteloos gebruik maken van de
speeltuin en werden verrast met een drankje en een versnapering.
Halloween:
In november 2015 heeft de stichting twee dagen een Halloween speurtocht verzorgd voor de leden in de
stichting en voor de mensen die woonbaar waren in Almere. Tijdens deze speurtocht kregen de
deelnemers na afloop een drankje en een versnapering aangeboden.
Sinterklaas:
Op 2 december 2015 hadden we als stichting een sinterklaasfeest georganiseerd voor de kinderen en
ouders die leden waren in de stichting. De kinderen mochten allemaal even bij Sinterklaas komen om een
cadeau in ontvangst te krijgen en werden ze verwend door de zwarte pieten door middel van snoepgoed.
Verder kregen de aanwezige mensen drinken vanuit de stichting. Stichting Kwintes heeft die dag zijn
ruimte beschikbaar gesteld. De cadeaus zijn betaald door middel van donateurs en bedrijven.
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Kerstmarkt:
We hebben met medewerking van het trefpunt een kerstmarkt gehouden in het centrum van Almere
Haven. Bij deze kerstmarkt hebben wij kerstspullen verkocht. Het geld wat daarmee verdiend is, is
gebruikt voor de kerstpakketten. We hebben door middel van donaties en het verkopen van spullen 120
gezinnen in Almere een kerstpakket kunnen geven. De kerstpakketten waren zo gevuld, dat de mensen
tijdens kerst zowel een ontbijt, lunch en een diner konden bereiden. Hierbij is rekening gehouden dat de
mensen hierbij ook iets lekkers en iets te drinken hadden.
Hulp wat nog niet genoemd is:
Buiten de al eerder genoemde activiteiten hebben wij meerdere gezinnen geholpen met het door
verwijzen naar bijvoorbeeld Maatschappelijk werk of psycholoog.
We hebben verschillende organisatie geholpen aan zowel advies, kleding, huisraad en voedsel. We
werken samen met het wijkbeheer in Almere.
Brood en verse voedsel:
Wij als stichting zorgden er voor dat we gemiddeld drie keer per week brood verdeelden aan ongeveer
100 verschillende gezinnen die in Almere wonen. Dit konden we doen door een goede donateur en soms
hebben wij extra brood moeten bijkopen zodat we de gezinnen konden blijven garanderen dat ze hun
brood konden halen op de 13 afhaalpunten die we door heel Almere hebben. Verder kregen wij via een
donateur elke week verse groente en fruit. Dit werd dan verdeeld op de afhaalpunten in heel Almere,
zodat gezinnen elke week verse groente en fruit konden halen
Financiële verantwoording
De Stichting heeft in 2015 geen enkele subsidie ontvangen.
De financiële middelen die wij in 2015 tot onze beschikking hadden, hebben we verkregen door middel
van particuliere donateurs, bedrijven, ophalen van oud ijzer en papier en het verkopen van spullen. In
onderstaand overzicht is goed zichtbaar dat het overgrote deel van onze inkomsten ten goede is gekomen
aan onze cliënten.
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Kolommenbalans

Stichting Almeerse Handen Ineen

Periode 13-02-2015 t/m 31-12-2015
Omschrijving

credit

Verkoop /markten

€ 3155,70

Donaties

€ 2205,18

Oud ijzer/papier en vodden

€ 1855,02

Debet

Brandstof

€ 1354,47

Verzekering en div auto

€ 1973,28

Levensmiddelen/kerstpakketten

€ 1783,42

Kantoor/verpakkingsmateriaal

€ 1244,61

Activiteiten

€ 898,14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totaal

€ 7215,90

€ 7253,92

- € 38,02

Resultaat

------------------------------------------------------------------

Totaal Generaal

€ 7215,90

€ 7215,90
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