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1. Inleiding
Stichting Help het Doel is een jonge stichting, die is ontstaan vanuit de overtuiging om onze medemens
te helpen. De grondbeginselen van deze stichting zijn gefundeerd in het Woord van God. De Stichting
heeft een tweeledig doel: ten eerste om met behulp van concert- en zangavonden binnen de
reformatorische wereld, andere stichtingen financieel te ondersteunen; ten andere om twee eigen
projecten financieel te ondersteunen. Deze twee projecten betreffen gemeenteontwikkeling en
kinderhulp in Moldavië en het bijzonder onderwijs in Noord-Amerika.

Door onze specifieke kennis van de muziekwereld kunnen wij voor goede doelen extra financiële
middelen werven, kostenbesparingen realiseren en werk uit handen nemen. Elk goed doel waarvoor de
stichting Help het Doel een concert organiseert, mag een foto en informatieve tekst over hun doel op
onze website plaatsen.

Samen met onze ambassadeurs Joost van Belzen en Peter Wildeman, willen wij ons in zetten voor onze
naasten, dichtbij of ver weg. Onze bijdrage dient om Gods Woord onder onze naasten te verspreiden,
de ellende waarin zij verkeren te verzachten en hun armoede te verminderen. Om dit alles mogelijk te
maken wordt gewerkt aan informatievoorziening over en bewustwording van de moeilijke
omstandigheden waarin onze naasten verkeren. Bewustwording is hard nodig om de noodzaak kenbaar
te maken en de hulpvraag te presenteren.

Er zijn zeven onderwerpen waaraan de stichting Help het Doel haar bijdrage en steun levert voor ander
organisaties.
Stichting Help het Doel zet zich in voor:
-

Zending en evangelisatie

-

Hulp aan Vervolgende Christenen

-

Armoede bestrijding, specifiek voor arme kinderen

-

Dak- en thuislozen

-

Mens en Gezondheid

-

Bijzonder onderwijs in Canada en Noord-Amerika

-

Jeugdwerk in Nederland

-

Bijzondere Noden, in geval van Humanitaire Nood na natuurrampen

Wat het bijzonder onderwijs in Noord-Amerika betreft, willen wij daar ter plaatse concert- en
zangavonden organiseren. Voor ons project in Moldavië zullen wij ons richten op het opzetten van
programma’s en activiteiten om de fondsenwerving en bewustwording rond dit thema te starten.
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2. Activiteiten voor de werving van middelen
Activiteiten
Stichting Help het Doel organiseert jaarlijks verschillende activiteiten om geld in te zamelen. De aard en
frequentie van deze acties is afhankelijk van de mogelijkheden die er op dat moment zijn.
Het is de bedoeling om een aantal werkgroepen op te richten die zich met de organisatie van deze
activiteiten gaan bezig houden. Het is de wens dat ook scholen, kerken, gemeenten, bedrijven en jeugden studentenverenigingen zich in willen zetten om hun bijdrage te leveren.

Concerten
Jaarlijks worden er door ons tientallen concerten georganiseerd waarbij door middel van sponsoring en
collectes geld zal worden ingezameld. Diverse musici hebben aangegeven bereid te zijn hun netwerk
in te zetten voor het organiseren en uitvoeren van deze concerten.

Collectes en fondsenwerving
Naast eerder genoemde acties zullen wij kerken en gemeenten vragen om te collecteren tijdens hun
kerkdiensten. Wij zullen bedrijven benaderen voor sponsoring en particulieren hebben de mogelijkheid
om donateur van de stichting Help het Doel te worden. Daarbij is het uiteraard ook mogelijk om een
eenmalige bijdrage te leveren door middel van een eenmalige machtiging, IDeal betaling of storting.

Beurzen
Om aandacht te vragen voor de situatie van de mensen in de wereld om ons heen zal de stichting Help
het Doel te vinden zijn op verschillende beurzen die voor en door de doelgroep worden georganiseerd.
Tijdens deze beurzen zal de aandacht uitgaan naar informatieverstrekking over het werk van de
Stichting, het vergroten van de naamsbekendheid en het aantrekken van nieuwe ambassadeurs en
donateurs.

Vrijwilligers
Om al deze geplande activiteiten mogelijk te maken zonder veel kosten te maken, zal de stichting zoveel
als mogelijk gebruikmaken van de hulp van vrijwilligers. Daarbij wordt in samenspraak met de
verbonden stichtingen samengewerkt bij het organiseren van de concerten.

Toekomst visie
Voor de toekomst hebben we de wens en intentie om vanuit de stichting, zelf informatie te verstrekken
door middel van sprekers op scholen, bij jeugdverenigingen en tijdens andere gelegenheden die daartoe
de mogelijkheid bieden. Ook zal er in samenwerking met predikanten gezocht worden naar de
mogelijkheid om thema- of gemeenteavonden te organiseren over een van de onderwerpen in het
aandachtsgebied van de stichting. Zo spoedig mogelijk willen wij een informatieblad ontwikkelen over
de stichting, de geplande activiteiten, gesprekken met donateurs en mensen die we konden steunen.
Hierbij is het ook mogelijk bedrijven te laten adverteren.
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3. Beheer van de verkregen middelen
Van alle verworven middelen wordt een registratie bijgehouden in de boekhouding. Deze boekhouding
is uitbesteed aan een erkende accountant. Voor het beheer van de middelen wordt gebruikgemaakt van
een bankaccount bij een van banken in Nederland die onder toezicht en garanties van de overheid
vallen.

Gestreefd wordt naar een zuinig beleid waarbij een zo hoog mogelijk percentage van de middelen kan
worden besteed aan hen die het nodig hebben.
Onze doelstelling is om meer dan 90% van alle inkomsten uit te geven aan de hulpinstellingen die vallen
onder onze thema’s uit hoofdstuk 1.

Door de kosten zo laag mogelijk te houden willen wij de in goed vertrouwen ter beschikking gestelde
middelen zo effectief mogelijk aanwenden. Dat is ook de reden dat de Stichting zelf geen hulp aan
hulpbehoevenden gaat bieden maar ervoor kiest om statutair gevestigde stichtingen te steunen.

In de eerste jaren zijn en worden er een aantal opstartkosten door de stichting gemaakt. Er wordt hard
gewerkt om de doelstelling van 90% ondanks dat toch te halen. Financiële ruimte voor investeringen is
beperkt en dat vraagt om een verantwoording van geplande investeringen. Om ervoor te zorgen dat er
geen onnodig hoge investeringen gedaan worden, zal voor die activiteiten die het betreft een begroting
worden opgesteld en ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.
Vaste kosten zijn gerelateerd aan de administratie- transactiekosten. Inschrijving Kamer van
Koophandel Register en het Web domein.
Variabele kosten als reiskostenvergoeding, drukwerk en vergunningen worden zoveel mogelijk gedekt
door sponsoring zodat daarmee geen vermogen van de stichting gemoeid is.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.
Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de
stichting worden ontvangen.
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4. Besteding van verkregen middelen
De middelen die door de stichting zijn verworven worden besteed aan de projecten van de met ons
samenwerkende stichtingen. De bestuursleden van de stichting Help het Doel mogen kosten die
gemaakt worden ten bate van de stichting declareren. Ons doel is om maximaal 10% van het totaal
vermogen te reserveren voor de kosten van de stichting.

Wij richten ons voornamelijk op concert- en zangavonden waarbij de stichting Help het Doel een laag
financieel risico loopt. Concert- en zangavonden waaraan een groot financieel risico zit, zullen wij goed
overwegen en eventueel passende beslissingen nemen om dit risico te verlagen.

Alle geworven gelden worden toegewezen aan het project waar zij bij horen. Tijdens concert- en
zangavonden opgehaalde collectes worden volledig doorgestort naar het goede doel van deze avond.
Van deze regel wordt alleen afgeweken als er andere afspraken zijn gemaakt met het goede doel.

Alle sponsor- en entreegelden die worden opgehaald ten behoeve van de concert- en zangavonden
worden ingezet om de kosten te dekken van de door ons te organiseren concert- en zangavonden. Het
overschot van deze middel wordt na het behalen van ons financiële buffer om risico’s op te vangen en
kosten van de stichting te dekken, ingezet voor ons project in Moldavië.
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5. Nawoord
Met dit document wensen wij een duidelijk beeld gecreëerd te hebben over hoe wij als stichting te werk
gaan bij het werven van fondsen, het beheer van deze fondsen en het besteden van deze fondsen.

Aldus op de bestuursvergadering van 22 januari 2017 vastgelegd en verklaard voor akkoord:

Dhr. J.D. Eggebeen

Dhr. Gerard van Wijk

Directeur

Penningmeester
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