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Balans
12/31/2017

12/31/2016

Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa

€

Vlottende Activa
Rekening-courant
Cash
TOTALE ACTIVA

€
€
€

10,224.27
17.29
10,241.56

€
€
€

5,066.67
10.00
5,076.67

€

17.29

€

10.00

€
€

10,224.27
10,241.56

€
€

5,066.67
5,076.67

Passiva
Eigen vermogen
Voorziening voor geplande vluchtelingen
projecten
TOTALE PASSIVA

-

€

-
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Staat van baten en lasten
2017
Baten
Rente baten
Donaties

2016

€
€
€

48,513.85
48,513.85

€
€
€

10,863.68
10,863.68

€
€
€
€
€

4,310.10
3,128.60
2,741.30
4,677.24

€
€
€
€
€

160.96
4,202.50
-

€
€
€
€

6,071.57
760.84
2,290.33
3,750.00

€
€
€
€

43.11
263.81
608.71
-

€
€
€
€
€
€
€

76.03
510.00
10,910.11
2,258.58
269.70
41,754.40

€
€
€
€
€
€
€

266.56
5,545.65

Voorziening projecten

€
€

5,157.60
46,912.00

€
€

5,066.67
10,612.32

Events
SG&A

€
€
€

1,430.70
163.86
48,506.56

€
€
€

241.36
10,853.68

Resultaat

€

7.29

€

10.00

Lasten
Projecten
Birthday Club
Clothing
Dental Project - Teeth for Refugees
Food, clothes, hygiene: Calais
Food, clothes, hygiene: Epanomi camp
Food, clothes, hygiene: Families moved
out of camps
Food, clothes, hygiene: Iliadis Camp
Food, clothes, hygiene: Istron Hotel
Food, clothes, hygiene: Tilos Island
Food, clothes, hygiene: We Are Here
group - Amsterdam
Help a Hero - FoodKind in Patras
Immediate response for other NGOs
Safe House Thessaloniki
Self Sufficiency for refugees
Special Needs Cases

* Voorziening projecten van boekjaar 2016 uitgegeven aan uitgaven van dit project in 2017
na groeiende urgentie eind 2016.
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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 2017 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 2017 is vastgesteld op gemiddeld 0,0%.

Passiva
Eigen vermogen
Op 31 december 2017 had Stichting Human Aid Now een eigen vermogen van €17,29,-. Het
eigen vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting
(artikel 3 van de statuten).

Voorzieningen
Op 31 december 2017 had Stichting Human Aid Now een voorziening voor geplande
projecten voor vluchtelingen van €10,224,27,-. Deze voorziening van de stichting dient ter
verwezenlijking van het doel van de stichting (artikel 3 van de statuten). Deze voorziening is
voor het volgende boekjaar, het boek- en kalenderjaar 2018, en zal gedurende dit boekjaar
besteed 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). 6
maanden ondersteuning à €500 per maand voor 3 sleutel vrijwilligers: €9,000,-.
● Financiering van transport maandelijkse levering van hulpgoederen aan
vluchtelingen in Calais: €1224,27.
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Baten
Alle baten uit het boekjaar 2017 zijn giften geweest. De afgeronde verdeling van deze baten
is als volgt:.
● 30%: inkomsten van (artistieke) fundraising events.
● 27%: eenmalige donaties.
● 18%: giften van kerken.
● 12%: subsidies.
● 8%: giften van andere goede doelen.
● 5%: maandelijkse giften.

Lasten
Birthday Club
Taarten, ballonnen, snoepjes, chocolade en lolly’s en een klein cadeau voor bijna 200
vluchtelingen kinderen om zo kleinschalig hun verjaardag te kunnen vieren. Alle
verjaardagsvieringen waren in de regio Thessaloniki, Griekenland.

Dental Project
Tandheelkundige zorg voor vijf vluchtelingen die grotere en meer dringende complicaties
hadden dan rottende tanden. Operaties (o.a. wortelkanaalbehandeling) uitbesteed bij
Griekse tandarts in Kalochori, Griekenland.

Food, clothes, hygiene
Calais
Maandelijkse levering van primaire levensbehoeften aan de gemiddeld 1000 vluchtelingen in
Calais sinds augustus 2017. Leveringen van duizenden dekens en honderden
handschoenen, sjaals, mutsen en andere kleding. Uitgaven aan huur 21m3 vrachtwagen,
benzine en koop hulpgoederen. Locatie: Calais, Frankrijk.
Epanomi Camp
Wekelijkse levering van o.a. olie, suiker, melk en rijst aan 300 vluchtelingen tot aan sluiting
kamp april 2018. Uitgaven aan koop hulpgoederen en benzine. Locatie: Epanomi,
Griekenland.
Families out of Camp
De meest kwetsbare families wonen in kleine appartementen en niet in een
vluchtelingenkamp. Regelmatige levering van o.a. olie, suiker, melk, rijst, bloem en luiers
aan circa 25 families in januari tot nul families in september wanneer alle families asiel
gekregen hebben. Uitgaven aan koop hulpgoederen en benzine. Locatie: Thessaloniki,
Griekenland.
Iliadis Camp
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Wekelijkse levering van melk aan de gemiddeld 200 vluchtelingen in Iliadis Camp tot aan
sluiting kamp maart 2017. Uitgaven aan koop hulpgoederen en benzine. Locatie: Kalochori,
Griekenland.
Tilos Island
Kwetsbare en geblesseerde groep van 55 vluchtelingen ondergebracht op het eiland Tilos.
Levering alle voedsel gedurende 3 maanden. Uitgaven aan koop hulpgoederen. Locatie:
Tilos, Griekenland.
We Are Here - Amsterdam
Wekelijkse levering van groente en fruit aan groep van 65 vluchtelingen, veelal kindsoldaten
en oorlogsvluchtelingen uit Afrika. Incidentele leveringen van extra goederen, o.a.
toiletpapier, brood en rijst. Uitgaven aan koop extra hulpgoederen. Locatie: Amsterdam,
Nederland.

Help a Hero - FoodKind in Patras
Nieuw project van de stichting waar wij lange termijn vrijwilligers 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.
Eerste testproject in Patras: de ervaren kok die we ondersteunen heeft in haar eerste twee
maanden de efficiëntie van het project bijna verdubbeld: met dezelfde kosten van 12000
maaltijden uitgedeeld in oktober naar 20000 maaltijden uitgedeeld in december. Uitgaven
aan eten, benzine en huur vrijwilligershuis voor sleutel vrijwilliger. Locatie: Patras,
Griekenland.

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.
Uitgaven aan koop:
● Wasmachine voor Soul Food Kitchen dat dagelijks gemiddeld 400 maaltijden levert.
● Korte termijn voedselvoorzieningen voor 200 vluchtelingen in Katerini die gedurende
3 weken geen eten meer kregen.
● Railingen voor de kledingrekken van Truckshop die met hun vrachtwagen
maandelijks honderden vluchtelingen van kleding voorzien.
● Gasflessen en voedsel containers voor Soul Food Kitchen.
● >20,000 luiers bij groot tekort van luiers in heel Noord-Griekenland.
● 3 maanden huur voor pand Thessaloniki voor kleding distributies Truckshop, die
vanaf hier dagelijks circa 50 vluchtelingen van kleding voorzien.
Locatie: Noord-Griekenland.

Safe House
Huur van multifunctionele ruimte dat diende als:
● Klaslokaal voor verschillende andere goede doelen.
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●

Tandartspraktijk voor makkelijke tandheelkundige behandelingen door de
HealthPoint Foundation.
● Opslag voor distributie goederen bovenstaande projecten.
● Veilige leefomgeving 4 jonge, alleenstaande vluchtelingen die in hun
vluchtelingenkampen aangevallen zijn en niet meer veilig waren.
Uitgaven aan huur ruimte. Locatie: Thessaloniki, Griekenland.

Self Sufficiency
Kleine investeringen in vluchtelingen om hen toegang te geven tot grotere fondsen. Doel is
om door een kleine investering de noodhulp onnodig te maken voor de vluchtelingen die we
hiermee helpen. Uitgaven aan eenmalige galerij kosten voor een exhibitie van Syrische
kunst voor Syrische vluchteling. Resultaat: doorgebroken artieste met voldoende inkomsten
om haar familie te onderhouden.

Events
US Meets US Festival in Utrecht. Enkele honderden aanwezige locals en statushouders.
Optredens van bands van, kunst van en informatie over nieuwe statushouders in Nederland.
Informatie over vrijwilligerswerk van 10 goede doelen aanwezig voor locals. Alle kosten
gedoneerd specifiek voor dit doel.

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 2017 is behaald is voor 100% bewaard voor het
ondernemen van bovenstaande projecten gedurende het boekjaar van 2018.
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