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Balans
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa

€

Vlottende Activa
Rekening-courant
Cash
TOTALE ACTIVA

€ 45.991,45
€
45,75
€ 46.037,20

€ 10.224,27
€
17,29
€ 10.241,56

€ 5.066,67
€
10,00
€ 5.076,67

€ 6.393,03
€ 23.784,17

€
17,29
€ 10.224,27

€
€

€ 12.000,00
€ 3.860,00
€ 46.037,20

€
€
€ 10.241,56

€
€ 5.066,67
€ 5.076,67

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen Help a Hero
Voorzieningen aankoop en
onderhoud assets
Voorzieningen overige projecten
TOTALE PASSIVA

-

€

-

€

-

10,00
-
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Staat van baten en lasten
2018

2017

€
€ 73.030,82
€ 73.030,82

€
€ 48.513,85
€ 48.513,85

€
€ 10.863,68
€ 10.863,68

€
€
€
€

7.174,92

€
€
€
€

4.310,10
3.128,60
2.741,30

€
€
€
€

160,96
4.202,50
-

€
€
€
€

1.483,29
6.263,09

€ 13.799,98
€ 3.750,00
€
76,03
€
510,00

€
€
€
€

915,63
-

€

4.846,46

€

-

€

-

€ 10.846,24

€

-

€

-

€ 2.500,00
€ 3.211,07
€
€
€
€ 36.325,07

€
€ 10.910,11
€ 2.258,58
€
269,70
€
€ 41.754,40

€
€
€
€
€
€

Saldo voorziening projecten

€ 29.419,90
€ 65.744,97

€ 5.157,60
€ 46.912,00

€ 5.066,67
€ 10.612,32

Events
SG&A

€
581,65
€
328,46
€ 66.655,08

€ 1.430,70
€
163,86
€ 48.506,56

€
€
241,36
€ 10.853,68

Resultaat

€ 6.375,74

€

€

Baten
Rente baten
Donaties

Lasten
Projecten
Birthday Club
Clothing
Dental Project - Teeth for Refugees
Food, clothes, hygiene: Calais & Paris
Food, clothes, hygiene: Northern
Greece
Food, clothes, hygiene: Greek Islands
Food, clothes, hygiene: We Are Here
Help a Hero - FoodKind in Patras
Help a Hero - Mobile Info Team in
Thessaloniki
Help a Hero - Med'EqualiTeam on
Samos
Help a Hero - Because we Carry on
Lesbos
Immediate response for other NGOs
Safe House Thessaloniki
Self Sufficiency for refugees
Special Needs Cases

7,29

2016

266,56
5.545,65

10,00

* Voorziening projecten van boekjaar 2017 uitgegeven aan uitgaven van dit project in 2018
na verdere uitrol Help a Hero programma in 2018.
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Toelichting
Algemeen
De Stichting Human Aid Now is gevestigd aan de Baambrugse zuwe 157 te Vinkeveen en
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66805759. De
Stichting Human Aid Now is op 9 september 2016 opgericht en heeft als doel “de opvang
van vluchtelingen te faciliteren”. Sinds de oprichting heeft Stichting Human Aid Now de
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status (onder fiscaal nummer: 856704659),
waardoor giften gedaan aan deze stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
Stichting Human Aid Now is een niet commerciële instelling. Conform art. 2:10 lid 2 BW is in
dit document een balans en een staat van baten en lasten opgesteld over het boekjaar
2017. Het boekjaar van Stichting Human Aid Now is gelijk aan het kalenderjaar.

Activa
Materiële vaste activa
Per 31 december 2018 had Stichting Human Aid Now geen materiële activa in haar bezit.

Rekening-courant
Dit bedrag is bij Stichting Human Aid Now behandeld als regulier ‘rekening courant saldo’,
waarvan het rentepercentage over 2018 is vastgesteld op gemiddeld 0,0%.

Passiva
Eigen vermogen
Op 31 december 2018 had Stichting Human Aid Now een eigen vermogen van €6.393,03.
Het eigen vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting
(artikel 3 van de statuten).

Voorzieningen
Op 31 december 2018 had Stichting Human Aid Now een voorziening voor geplande
projecten voor vluchtelingen van €39.644,17,-. Deze voorziening van de stichting dient ter
verwezenlijking van het doel van de stichting (artikel 3 van de statuten). Deze voorziening is
bedoeld voor het boek- en kalenderjaar 2019 en heeft ten doel gedurende het boekjaar
besteed te worden aan:
● Ondersteuning van sleutel vrijwilligers bij projecten van Stichting Human Aid Now. Dit
zal zijn in de vorm van het Help a Hero concept (beschrijving onder Lasten). 9
maanden ondersteuning à €500, - per maand voor 3 sleutel vrijwilligers: €13,500, -.
Wij zullen ook ongeveer €10,000, - uitgeven aan het project van Med’EqualiTeam
waar we ook volgens het Help a Hero concept een vrijwilliger sponsoren.
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●

●

Voor het regelmatige vervoer van hulpgoederen naar Amsterdam, Brussel, Calais,
Duinkerken en Parijs hebben wij de fondsen ontvangen om een tweedehands
bestelbus te kopen en onderhouden. Hiervoor hebben wij €7500 voor de aankoop
voorzien. Ook voorzien we €4500 voor onderhoud en benzine voor deze bestelbus.
Voor overige projecten in Amsterdam, Calais en Parijs hebben wij subsidies ter
waarde van €3860, - ontvangen voor het jaar 2019. Deze zal uitgegeven worden aan
basisbehoefte zoals kleding, tenten en eten.

Baten
Alle baten uit het boekjaar 2018 zijn giften geweest. De afgeronde verdeling van deze baten
is als volgt:.
● 44%: inkomsten van bedrijven.
● 21%: eenmalige en maandelijkse donaties.
● 14%: inkomsten uit evenementen.
● 11%: subsidies.
● 9%: giften van kerken.
● 1%: giften van andere goede doelen.

Lasten
Food, clothes, hygiene
Calais, Dunkirk & Paris
Since August 2017 we monthly deliver duvets, blankets, clothes, shoes and hygiene items to
the 2.000 refugees living rough between Calais and Dunkirk. We have brought thousands of
blankets, pairs of socks and underwear, and hundreds of other clothing items. Since
February 2018 we are also delivering similar items to Paris, where about 3.000 refugees live
in the streets. The expenses include truck hire, petrol, and purchase of items seldomly
donated (e.g. new underwear).
In August 2018 the Dunkirk warehouse of one of the grassroots NGOs we partner with, The
Refugee Women Centre, burned to the ground. Thanks to a burst of generosity from our
donors, and a close collaboration with other NGOs in The Netherlands, we have been able
for 3 months to do almost weekly delivery, mainly of women and children items. This has
allowed us, among others, to bring vans full of baby diapers and formula.
We Are Here - Amsterdam
Since September 2016 we weekly salvage between 600 and 800kg of food, mostly fruits and
vegetables and dairy, eggs and ready-to-eat meals close to their sale-by date, which we
distribute to shelters for homeless refugees in and around Amsterdam. Since mid-2018 we
also purchase for those refugees other basic food items like rice, oil, salt, pulses, etc and
hygiene and cleaning products. We also assist shelter improvements like installing a shower
or providing donated or second-hand white goods (fridge, washing machine, cooking
equipment, etc).
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Help a Hero
Hoofdproject van de stichting waar wij lange termijn vrijwilligers ondersteunen die op eigen
kosten langere tijd op locatie projecten voor vluchtelingen hebben gecoördineerd en hier
geen financiële reserve meer voor hebben. De toegevoegde waarde van deze ervaren
vrijwilligers met veel kennis en contacten op locatie is onmeetbaar en wij vergoeden hierom
tot €500 per maand van hun privé kosten om zodoende op locatie te kunnen verblijven.
Meer informatie via www.humanaidnow.org/heros/.
FoodKIND in Patras
In Patras ondersteunden wij Hero Almut Renger. Zij is een goed voorbeeld van wat een
Hero kan betekenen.
Almut heeft jaren ervaring als chef en woont al ruim een jaar in Griekenland als vrijwilliger.
Sinds november 2017 werkt zij als coördinator voor FoodKIND, welke voor honderden
vluchtelingen eten verzorgt die daar in kraakpanden wonen. Almut is op locatie gelijk
begonnen met het verbeteren van de recepten, connecties maken met de lokale bevolking
en is gaan samenwerking met een ander goed doel op locatie, Zaporeak. Zo heeft zij tussen
november 2017 en maart 2018 de output van FoodKind bijna verdubbeld: van 15.000 naar
25.000 maaltijden per maand, terwijl er geen extra geld voor dit project is gekomen!
Van april tot december financierden wij haar gemaakte kosten op locatie en spraken wij
wekelijks met haar en haar team om te verzekeren dat zij hun werk efficiënt kunnen
uitvoeren.

Almut (achterin in het midden) en haar team in Patras
•
•
•
•

Met haar kennis in catering en voedselveiligheid verminderde zij verspilling.
Na vele kennismakingen met de lokale bevolking kreeg zij veel goedkopere
ingrediënten en vaker donaties.
Op den duur is zij samenwerkingen met meer goede doelen gestart. Zo kreeg ze
meer vrijwilligers en soms andere steun.
Met de extra vrijwilligers begonnen zij ook andere levensbehoeften en plezier
voor de vluchtelingen te verzorgen.
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Mobile Info Team in Thessaloniki
In Thessaloniki we support Michael Kienzle. Michael has been working as a volunteer in
Greece since January 2016. With his Mobile Info Team, he delivers legal information through
social media to 10,000 beneficiaries per month! Also, with his team of a dozen volunteers he
fights family reunification cases, mostly for unaccompanied minors in Greece. Finally, they
run an information line where asylum seekers can request tailored assistance for their
asylum questions.
Michael speaks: “I’m supervising the individual case support which our case workers are
providing to refugees. I’m managing the Facebook, writing, editing and supervising the posts
we are publishing. I make research to always stay up to date on relevant developments
related to asylum law in Greece and Europe, reading law texts, court decisions and articles
or phoning and mailing with our research contacts (officials of UNHCR, EASO, BAMF or
other authorities, lawyers and asylum experts in different European countries).”
With Michael’s support, about a thousand asylum cases were handled, which resulted in
hundreds of refugees being reunited with their beloved family members. Michael financed
his first year and a half in Greece from his own pocked and then came to us for help. Since
then, we have spent over a year collaborating with Michael and supporting his mission.
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Med’EqualiTeam op Samos
Sophie has been a volunteer in Greece since June 2016, where she started working as a
doctor for DocMobile. In the next two years, she worked herself up to being their head
coordinator, but even that did not result to enough impact for this Hero. Rumours from some
of the refugees she knew on the island of Samos were horrible: thousands of refugees
locked in a small camp for 650 with no medical services pushed her to want to help.
Together with Human Aid Now, we started the only medical clinic on the island for refugees
in June 2018.
To this day, the clinic has been a huge success, delivering vital humanitarian assistance in
the form of medical and psychological health services to approximately a hundred refugees
per day! Currently, there are about twenty volunteers working under Sophie’s supervision,
which is essentially keeping the almost 5,000 refugees in the overfull Vathy camp in good
health.
Together with Sophie, we developed Med’EqualiTeam, the NGO under which all services
are provided. Med’EqualiTeam is now a recognized medical NGO under Greek law with two
adjoining health centres. Next to supporting Sophie’s presence there, we have sent
hundreds of kilos of vital medicine from the Netherlands, bought even more from local
pharmacists, and built the clinic. Also, we supported her in the necessary legal work,
developed SOPs for her core processes and sent dozens of volunteers to the island.
We are proud to support this fantastic proje

Because We Carry op Lesbos
Jitske graduated as a social worker with a focus on empowerment and liberation of people.
At KLM she gave training to employees on committing to the bigger picture and she did a
master’s in Neuro Linguistic Programming to understand even better how the minds of
people work. As such, she learned how to motivate and unite a large group of people, which
is exactly what she did on Lesbos. She coordinated a team of almost 60 volunteers, of which
50 were refugees from the camp. Together they:
•
1300 breakfast per day, that’s the size of 3 restaurants!
•
Arranged tea for everyone.
•
Cleaned Moria camp twice per week.
We are proud to have supported Jitske!
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Immediate Response
Buffer voor noodgevallen van lopende projecten. Veel goede doelen verzamelen precies
genoeg giften om hun projecten lopende te houden, maar zijn niet voorbereid op ongevallen.
Dit jaar hebben wij hen kunnen ondersteunen door de volgende items te kopen:
•
Basisbehoeften (veelal kleding) voor het Chios Eastern Shore Response Team
•
Voedsel voor IHSA in Bosnië
•
Transport van 3 pallets met nieuw ondergoed naar Leros en Samos
•
Verblijf en vervoer naar een dokter voor een familie met een gehandicapped kind
in Calais

Events
2 november 2018 hebben wij een diner voor 130 gasten georganiseerd en hiervoor hebben
wij €581,65 uitgegeven aan eten en een fotograaf.

SG&A
Bank- en transactiekosten. De gehele kostenpost is betaald met gedoneerd geld van onze
bestuursleden om zo 100% van de ingekomen giften van donateurs aan projecten voor
vluchtelingen te gebruiken.

Verwerking van het resultaat
Het positieve resultaat dat over het boekjaar 2018 is behaald is voor 100% bewaard voor het
ondernemen van bovenstaande projecten gedurende het boekjaar van 2019.
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Ondertekening bestuurders voor akkoord
Vinkeveen 2019
Bestuurders

Handtekening

Titel: Voorzitter
Naam: Mw. D.M. Spitzberg
Datum in functie: 11-12-2017

________________________________

Titel: Secretaris
Naam: Dhr. C.J. van der Voorn
Datum in functie: 01-01-2018
Datum uit functie: 02-06-2019

________________________________

Titel: Penningmeester
Naam: Dhr. H. Ward
Datum in functie: 15-01-2018

________________________________
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