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1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ORGANISATIE

De Stichting Handjehelpen is 11 oktober 1979 opgericht. 

De stichting heeft ten doel:
- het bieden van praktische hulp aan kinderen en volwassenen met een handicap, chronische

ziekte of die vanwege hun gedrag om extra zorg en aandacht vragen en hun mantelzorgers
ter bevordering van een betere regie over hun leven en participatie in de samenleving;

- uitgangspunt bij het bieden van hulp is dat degene die de hup nodig heeft, de aard van de
hulpverlening bepaalt;

- de hulp wordt gecoördineerd door de stichting, doch overwegend door vrijwiligers en stagiaires 
geboden.

1.2 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland
onder nummer 41179100.

1.3 OVERIGE ALGEMENE GEGEVENS

De stichting is gevestigd op het adres Pallas Athenedreef 12 te 3561 PE Utrecht. 
Telefoonnummer 030 2632950. Het RSIN nummer van de stichting is 004981339.
Informatie over de stichting kunt u vinden op www.handjehelpen.nl.  

1.4 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR  PER BALANSDATUM

Voorzitter : de heer L.J.P. Duijs
Penningmeester : de heer M.C. van Putten
Lid : mevrouw I.E. Beijeman-Berg
Lid  : mevrouw A.M.W. Rohen

Bestuur : mevrouw I. Domburg 

1.5 BELONINGSBELEID

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning. De directeur / bestuurder en de 
medewerkers van de Stichting Handjehelpen vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening.
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1.6 VERSLAG VAN HET BESTUUR

Er zijn in 2016 weer veel projecten geweest: de maatjes voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel 

is succesvol beëindigd in 2016, inmiddels hebben we die vorm van ondersteuning opgenomen in ons 

regulier aanbod. Het participatieproject in De Ronde Venen, waarbij we mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt begeleid hebben naar vrijwilligerswerk is ook succesvol afgesloten. De kennis die we daar 

opgedaan hebben, hebben we inmiddels ook met andere gemeenten kunnen delen. Het project 

“nachtvrijwilliger” heeft nog in de Utrechtse Heuvelrug gedraaid. En samen met een vrijwilligersorganisatie 

die zich inzet voor taalondersteuning plaatsen we voor het tweede jaar maatjes bij kinderen met een 

beperking en taalachterstand die opgroeien in armoede. Met behulp van fondsen breiden we ons stagebureau 

uit met MBO- en HBO- deeltijdstudenten die ouder zijn dan 30 jaar. In Utrecht zijn we begonnen met een 

project Psychiatrie, waarbij we kinderen en/of ouderen met een psychische beperking ondersteunen met 

daarvoor speciaal opgeleide en begeleide vrijwilligers. Het eerste jaar is succesvol afgesloten. We zijn ook 

een mooi project gestart waarbij cofinanciering vanuit gemeente en fondsen een belangrijke rol speelt, het 

netwerkmaatje.  Speciaal opgeleide vrijwilligers kijken en werken samen met de hulpvrager om- binnen een 

korte periode-  het netwerk van de hulpvrager te vergroten. Ook zijn er speciale projecten met een 

zorgaanbieder opgezet: daarbij streven we naar afname van inzet van formele zorg ten gunste van informele 

zorg. Een aantal gemeenten heeft dit project financieel ondersteund. 

Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin mensen zich inzetten voor elkaar. Daarom ondersteunen 

wij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig. 

Handjehelpen zorgt voor een passende koppeling tussen mensen met een beperking en vrijwilligers of 

stagiairs. Wij bieden ondersteuning in de thuissituatie, ook aan mantelzorgers en gezinsleden. In 2016 deden 

we dat in 16 gemeenten in de provincie Utrecht en vanaf 1 januari 2016 is Weesp als nieuwe gemeente 

toegevoegd.

2016 was het tweede jaar van de transitie van de zorg. In veel gemeenten komt ook een transformatie op 

gang, waarbij er meer en meer gekeken wordt naar de mogelijkheden van informele zorg (het voorliggende 

veld). Samenwerking met wijkteams, die in bijna al onze gemeenten gevormd zijn, zorgen ervoor dat het 

aantal aanvragen voor ondersteuning van hulpvragers wederom gestegen is. Samenwerken wordt steeds 

belangrijker: met buurtteams, maar ook met zorgaanbieders die zich anders moeten organiseren en 

informele hulp nodig hebben. Dat merken we: we worden gevonden en werken nauw samen. En we worden 

steeds vaker om advies gevraagd, onze expertise wordt gezien en gewaardeerd. Ook de samenwerking met 

de fondsen is verdiept: door de bezuinigingen bij de overheid hebben we afgelopen jaar met regelmaat een 

beroep gedaan op de fondsen om innovatie en nieuwe ideeën te realiseren. 

Er was in 2016 wederom een grotere vraag naar informele ondersteuning waardoor we wederom meer hulp 

geboden hebben dan in voorgaande jaren. Onze 1295 vrijwilligers en 295 Hbo stagiaires hebben bijna 

140.000 uur ondersteuning geboden. Een nieuw record! De organisatie heeft 20% meer koppelingen tot 

stand gebracht dan in 2015. Ook dit is een record.

De personele bezetting van Handjehelpen is in 2016 gegroeid met 3 nieuwe collega’s tot een totaal van 28 

mensen met een totaal van 23,2 FTE, zodat we zoveel mogelijk konden voldoen aan de groeiende 

hulpvraag.
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In 2016 komen de inkomsten uit de volgende bronnen:

-       gemeentelijke reguliere subsidies

-       projectsubsidies van gemeenten

-       fondsen

-       bijdragen hulpvragers, giften en donaties

Irene Domburg (directeur/bestuurder)

In 2016 hebben we bijna € 94.000,- aan eenmalige bijdragen ontvangen. Naast een gift van een stichting 

hebben we ook een bijdrage vanuit het stagefonds VWS ontvangen. Deze incidentele bijdragen hebben 

ervoor gezorgd dat Handjehelpen een positief resultaat heeft behaald. 

Handjehelpen heeft als doel om haar activiteiten komende jaren stabiel te laten groeien. Een belangrijke rol 

speelt hierin de (stabiele) subsidiëring van de verschillende gemeenten in de provincie Utrecht en de 

bijdrage van de verschillende fondsen. In het jaar 2017 heeft de grootste subsidient, de gemeente Utrecht, 

aangegeven de subsidieaanvragen voor het jaar 2017 niet volledig toe te kennen. Om te anticiperen op deze 

ontwikkeling is het volledige positieve resultaat over het boekjaar 2016 toegevoegd aan de 

continuïteitsreserve. Tevens blijft Handjehelpen continu zoeken naar nieuwe geldbronnen en houden wij het 

contact met onze huidige subsidienten en financiers op goed niveau. Een belangrijk element betreft hierin 

de transparantie over hoe Handjehelpen met haar ontvangen subsidies is omgegaan. Dit tonen wij door 

middel van dit verslag. 

Marco van Putten is toegetreden tot de Raad van Toezicht. Tevens is afscheid genomen van Cora van Dijk.
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1.7 BEGROTING 2017

Begroting 2017 (x € 1)

BATEN

Subsidies 1.444.000

Projecten 250.000

Overige baten 25.000

1.719.000

LASTEN

Personeelslasten 1.261.300

Afschrijvingslasten 12.000

Huisvestingslasten 68.700

Organisatielasten 52.000

Activiteiten-/projectlasten 325.000

1.719.000

Saldo -                     
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2. Samenvatting balans, staat van baten en lasten en toelichting
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (x € 1)
(Na verwerking van het resultaat)

ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 36.658 16.206
  
VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 206.045 167.503

Liquide middelen 296.327 290.716

539.030 474.425
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PASSIVA

31-12-2016 31-12-2015

Vermogen

- Eigen vermogen 11.330 11.330
- Bestemmingsreserves 149.472 70.225

160.802 81.555

Voorzieningen 19.720 6.532

Kortlopende schulden en overlopende passiva 358.508 386.338

539.030 474.425
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016 (x € 1)

Werkelijke Begroting Werkelijke 
cijfers 2016 2016 cijfers 2015

BATEN

Subsidies

Gemeenten 1.086.127 1.177.928 885.447

Overige baten
Overige subsidies 188.206 -                   159.882

Bijdragen activiteiten/projecten 342.254 83.850         385.702
Vrijwillige bijdragen gezinnen 20.919 20.000         21.733
Vitras 3.265 2.815           2.476
Giften en bijdragen donateurs 805 -                   2.426
Overige baten 1.632 1.107           1.500

557.081 107.772 573.719
 

1.643.208 1.285.700 1.459.166

LASTEN

Personeelslasten 973.167 1.043.700 782.101
Afschrijvingslasten 13.197 8.000 10.560
Huisvestingslasten 55.273 54.100 52.947
Algemene lasten 84.471 64.600 67.121
Doorbelaste organisatielasten -51.983 -10.950 -69.897
Activiteiten-/projectlasten (1) 489.836 126.250 598.838
Kosten professionalisering 0 0 0

 1.563.961 1.285.700 1.441.670

Saldo staat van baten en lasten 79.247 -                   17.496

Bestemming saldo staat van baten en lasten:

Toevoeging aan continuïteitsreserve 79.247 -                   28.876

Toevoeging aan bestemmingsreserve professionalisering -                   20.000
Onttrekking bestemmingsreserve (wachtgeld) -                   -31.380

79.247 -                   17.496
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2.3 TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, specifiek 

richtlijn C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua 
rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals 
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van 
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Schattingswijzigingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van jaarrekeningen vormt

de leiding van de rechtspersoon zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Herziening van schattingen 
wordt opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige 
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Presentatie projecttoezeggingen

De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit meerjarige projectsubsidies worden als volgt
in de balans verwerkt:
De ontvangen subsidietoezegging inzake meerjarige projecten wordt voor de volle looptijd 
en voor het toegekende subsidiebedrag in het jaar van toekenning als te vorderen op de
balans opgenomen onder aftrek van de ontvangen voorschotten.
Onder de kortlopende schulden wordt het gedurende de volledige looptijd van het project te 
besteden bedrag gepassiveerd onder aftrek van de tot en met het boekjaar gemaakte kosten
voor het desbetreffende project.

Toerekening kosten aan projecten/activiteiten
De toerekening van de salariskosten aan de projecten/activiteiten heeft plaatsgevonden op
basis van een reële inschatting van de uren door de directie.
Voor overheadkosten is een opslag toegepast van 15% op de toegerekende salariskosten 
en de directe projectkosten.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair 
bepaalde afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte levensduur.
Investeringen die in het boekjaar hebben plaatsgevonden zijn naar tijdsgelang afgeschreven.

De toegepaste afschrijvingspercentages zijn als volgt:
Inventaris 20%
Computerapparatuur 33,33%
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VERVOLG 2.3 TOELICHTING ALGEMEEN

Overige activa en passiva
Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 

waarde. Vorderingen zijn, waar nodig, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid 
opgenomen.

Bestemmingsreserve professionalisering
Deze bestemmingsreserve is in 2015 gevormd ter dekking van toekomstige investeringen die
tot verdere professionalisering van de organisatie leiden.

Voorzieningen

Pensioenregelingen personeel
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan
de pensioenuitvoerder het Pensioenfonds voor de Zorg en Welzijn. De verschuldigde premie
wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde

premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als
overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van
verreking met in de toekomst verschuldigde premies.
Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor
per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting
in de balans opgenomen tegen de contante waarde. Ultimo 2016 (en 2015) waren er voor de
stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen uit hoofde van de backservice naast de
betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Voorziening loopbaanbudget
Per 1 juli 2015 is vanuit de cao Welzijn het loopbaanbudget geïntroduceerd. Het loopbaanbudget
wordt maandelijks per medewerker gedoteerd. De besteding ervan is bedoeld om de individuele
inzetbaarheid van de werknemer te ondersteunen om mee te blijven bewegen met ontwikkelingen
in het werk.

Resultaatbepaling

Subsidies
De subsidiebaten worden verantwoord conform de toezeggingen en regelingen over het boekjaar 
van de diverse subsidiegevende instanties.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed zijn op deze 
jaarrekening.
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2.4 BEGROTINGSVERGELIJKING

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2016 geeft het volgende beeld
(afgerond op veelvouden van € 100,-):

Werkelijke Begroting
cijfers 2016 2016 Voordelig Nadelig

BATEN

Subsidies 1.086.100 1.177.900 91.800
Overige baten 557.100 107.800 449.300  

1.643.200 1.285.700

LASTEN

Personeelslasten 973.200 1.043.700 70.500
Afschrijvinglasten 13.200 8.000 5.200
Huisvestingslasten 55.300 54.100 1.200
Organisatielasten 84.500 64.600 19.900
Doorbelaste organisatielasten -52.000 -10.900 41.100
Activiteiten- en projectlasten 489.800 126.200 363.600

1.564.000 1.285.700 560.900 481.700

481.700

Saldo 79.200 -                   79.200

De verschillen tussen realisatie en begroting kunnen als volgt worden toegelicht:

Subsidies

Twee gemeenten hebben voor 2016 additionele eenmalige subidies toegezegd aan de Stichting

tot een bedrag van totaal € 67.000. Desondanks was er een substantieel aantal gemeenten die 

minder hebben gesubsidieerd dan waar bij de begrotingsopstelling van was uitgegaan, € 158.800

minder dan begroot.

Overige baten

Deze bedroegen in 2016 € 449.300 meer dan begroot. In de begroting waren projectopbrengsten

opgenomen ad € 83.900 . Uiteindelijk kwam de opbrengst aan projecten door extra uitgevoerde 

projecten voor 2016 uit op een bedrag van € 421.500. Incidentele bijdragen beliepen een totaal van € 106.000.  

De overige baten vertoonden geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Personeelslasten

De personeelslasten kwamen € 70.500 lager uit dan begroot. In 2016 zijn er meer projecten uitgevoerd 

dan in eerste instantie waren begroot. Deze projecten zijn in belangrijke mate uitgevoerd door het

reguliere personeel, waardoor de doorbelasting naar de projectlasten hoger werd.

Verschil t.o.v. begroting
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VERVOLG 2.4 TOELICHTING ALGEMEEN

Afschrijvingslasten

Als gevolg van personeelsuitbreiding en tevens als vervanging van verouderde hardware, is er zowel

in 2015 als in 2016 substantieel geïnvesteerd in apparatuur. Hierdoor vielen de afschrijvingslasten in 2016

hoger uit dan begroot.

Huisvestingslasten

Uitbreiding van kantoorruimte als gevolg van de al eerder genoemde peroneelsuitbreiding 

zorgde voor een hogere huurlast dan eerder was voorzien.

Algemene lasten

De algemene lasten kwamen €  17.800 hoger uit dan begroot. Voor een specificatie per kostensoort

wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en lasten. 

Doorbelaste organisatielasten

Dit betreft overheadkosten die worden doorbelast aan de diverse projecten. Deze laten zich moeilijk

begroten omdat van te voren niet vaststaat hoeveel projecten en in welke omvang worden

uitgevoerd. Het verschil tussen begroting en werkelijkheid bedroeg in 2016 € 41.100 voordelig.

Activiteiten- en projectlasten

De projectlasten waren € 347.500 hoger dan begroot. Deze lasten worden gedekt door een toename 

van de projectbaten als gevolg van extra uitgevoerde projecten.

Vooral de kosten van advertenties en publiciteit pakten ook aanzienlijk hoger uit dan begroot, een 

verschil van € 16.400. Voor het overige kan worden verwezen naar de specificatie per kostensoort

in de toelichting op de staat van baten en lasten.

In totaal beliepen de activiteiten- en projectlasten € 363.600 meer dan begroot.
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