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Voorwoord

2013, het tweede jaar van HelpTeamWork. Een jaar waarin het ging om het vinden van de juiste
balans. Balans tussen stabilisatie van dat wat we het eerste jaar hebben opgebouwd en verdere
uitbreiding van onze activiteiten. Balans tussen het werk dat we met hart en ziel doen en het soms
roerige privéleven. Balans tussen de ervaringen opgedaan na ons bezoek aan de beide projecten en
het leven hier in Nederland. Balans tussen gevoel en verstand. Balans tussen professionaliteit en
keuzes die je soms moet maken in tijd en ruimte.
Samen met de sponsoren, vrijwilligers en alle anderen die HelpTeamWork ondersteunen, zijn we erin
geslaagd veel van onze doelstellingen waar te maken. Financieel gezien hebben we zelfs een beter
resultaat neergezet dan het eerste jaar en daar zijn we dankbaar voor.
Naast inzicht in onze resultaten geven we u in dit jaarverslag graag een overzicht van de door ons
ondernomen activiteiten.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat we de basis van HelpTeamWork hebben kunnen verstevigen en
tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingen in gang hebben kunnen zetten. De juiste balans is gevonden.
Vanuit deze balans gaan we in 2014 weer samen aan de slag.

Folkert Visser
Gerard Wijgerde
Nely Visser
Ilona Blonk
Zwolle, maart 2014
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Projecten – stand van zaken

Springs of Life Mombasa – Kenia
Op 26 september 2013 bestond ‘Springs of Life’ 1 jaar. Springs of Life is de naam van het gezinshuis
in Mombasa dat is gebouwd. Het is een compacte woning die onderdak biedt aan 10 kinderen: 4
jongens en 6 meisjes. In 2013 zijn er 2 kinderen bijgekomen wat maakt dat het huis nu ‘vol’ is.
De kinderen hebben allen een verschillende afkomst. Ze verschillen ook in leeftijd. Ze wonen met
elkaar in huis onder de liefhebbende leiding van Mama Joyce tot juni 2013 en vanaf juli 2013 van
Mama Mary*. Deze moeder vormt de spil in het gezin en zorgt er voor dat de kinderen dagelijks
worden voorzien van eten en drinken, dat de kinderen kleding krijgen en zodra dat kan, naar school
gaan. Ze brengt hen bovendien normen en waarden bij. Wanneer de kinderen een opleiding hebben
genoten, zullen ze niet langer in het gezinshuis wonen maar op zichzelf. Doelstelling is dat ze dan een
eigen bestaan opbouwen en in hun eigen onderhoud voorzien. In 2013 is Springs of Life een officiële
CBO (Community Based Organization) geworden.
Vertrek Mama Joyce
*In 2013 is de samenwerking met Mama Joyce stopgezet. Het vertrouwen was geschaad door haar
plotselinge vertrek en haar - daarmee samenhangende - gebrek aan zelfvertrouwen. Een lastige, maar
weloverwogen beslissing die wij als bestuur samen met projectleiders Sandra Joosten en Marion
Spikman i.o.m. Paul en Rhoda Kitili hebben genomen. Paul en Rhoda Kitili hebben, opnieuw in goed
overleg, vrijwel direct een goede nieuwe moeder kunnen aanstellen, namelijk Mama Mary.
Sponsoring
De ramen van het gezinshuis zijn in 2013 voorzien van luiken. Dit t.b.v. de veiligheid. Daarnaast is er
huisraad aangeschaft. HTW heeft dit kunnen sponsoren. Ook hebben we meer fruit en melkproducten
kunnen regelen voor de kinderen, wat hun gezondheid ten goede komt. Het aantal kindsponsoren is in
2013 uitgebreid met 8, waardoor het totaal op 20 is gekomen.
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Straatkinderen Santiago – Chili
Sinds 2009 werken Alex en Joke Weerheim in Santiago (Chili) en vangen zij hier straatkinderen op.
Hun doel is om deze kinderen een plek te geven om te spelen, te leren en om gewoon kind te zijn. Zo
proberen ze te voorkomen dat ze in de verslaving terecht komen.
Zij geven hen persoonlijke aandacht, eten en onderwijs en creëren daarmee een toekomst voor deze
kinderen.
Hun uiteindelijke doel is een Sociaal Christelijk Opvangcentrum te bouwen waar zij niet alleen
kinderen begeleiden, maar ook ouders als het gaat om partnerproblematiek en opvoeding. Ook willen
zij kinderopvang bieden en werkgelegenheid in de vorm van een naaiatelier en een leerbedrijf
bouwen/lassen.
Tijdelijke stop
Vanwege de zware omstandigheden hebben Alex en Joke van juni tot september 2013 hun
werkzaamheden stilgezet om zich te kunnen herbezinnen op hun doel. Dit was een behoorlijke
tegenslag die we als bestuur niet aan hadden zien komen. Gelukkig heeft Joke vanaf september de
speelactiviteiten weer voorzichtig opgestart. Eind december hebben Alex en Joke via Skype
aangegeven weer vol goede moed en energie te zitten om hun doel na te streven. De focus zal
primair op de kinderen liggen en Alex’ rol zal meer naar de achtergrond verschuiven. Waar hij kan, zal
hij in praktische zin ondersteunen.
Sponsoring
HTW heeft ook dit jaar ¾ van de huur van het opvanghuis betaald, echter door de tijdelijke staking van
activiteiten is dit geld niet aan de huur besteed. In overleg met HTW zal gekeken worden hoe het geld
alsnog besteed zal worden ten gunste van de kinderen. Daarnaast streeft het bestuur van
HelpTeamWork er naar om in 2014 te zorgen voor meer ondersteuning aan het project van Alex en
Joke Weerheim.

5

Stichting HelpTeamWork, Van Zuijlenware 101, 8014 WR Zwolle
(06) 81780174, www.helpteamwork.nl, info@helpteamwork.nl
KvK nr. 53833503 IBAN-reknr.: NL50 RABO 0166 8955 12

Doelstellingen en resultaten

Onderstaand geven we u een overzicht van de door ons gestelde doelen voor 2013 en daarbij het
resultaat dat we met behulp van de inzet van alle betrokkenen hebben bereikt:
Springs of Life verder stabiliseren (oa min. 24 kindsponsoren)
resultaat: 20 kindsponsoren en een gestructureerd beheer van de inkomsten en uitgaven van
Springs of Life.
Om de financiën meer structuur te kunnen geven heeft HTW aan SoL een scanner en een
numeroteur (stempel dat opvolgende nummers uitgeeft bij stempelen) geschonken. Sinds 2013
hebben Rhoda en Paul, SoL en HTW daarmee een goed en nauwkeurig overzicht over de
inkomsten en uitgaven.
verdere ondersteuning voor de Chileense straatkinderen
resultaat: bezoek Lammert Kooistra en Folkert Visser aan Santiago en contact via Skype. Dit is
minimaal geweest vanwege het feit dat Alex en Joke Weerheim tijdelijk hun activiteiten stop
hadden gezet.
beide projecten bezoeken
resultaat: Sandra Joosten en Marion Spikman hebben eind april een bezoek gebracht aan Springs
of Life; Lammert Kooistra en Folkert Visser half september aan Chili.
uitbreiding van het bestuur met een financiële man/vrouw
resultaat: Ilona Blonk is toegetreden tot het bestuur, officieel vanaf 1-1-2014
behouden van vaste teamleden, kindsponsoren, sponsoren en fans
resultaat: dit is gelukt, sterker nog er is een toename. Op dit moment hebben we 10 teamleden, 20
kindsponsoren en 600 fans
uitbreiding vaste teamleden
resultaat: uitbreiding met 1 teamlid
doel worden van 5-10 kerkcollectes
resultaat: In de maanden februari en maart hebben er 6 collectes plaatsgevonden
leuke fondsenwerfacties
resultaat: Er zijn diverse acties op touw gezet zoals de walnotenactie, verkoop van de Jeany’s,
tuinlampionnen. Verder heeft HelpTeamWork op kerstmarkten gestaan en is een workshop
winterkrans maken georganiseerd. Zie ook het overzicht van activiteiten op pag. 9 tm 11.
e

eventueel een 3 project in het najaar
resultaat: ondanks serieuze pogingen is dit nog niet gelukt. Er zijn verschillende aanmeldingen en
contacten geweest, maar het bij HelpTeamWork en haar missie, visie, doelstellingen, groeitraject
passende project heeft zich nog niet aangediend.
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zoeken naar interessante sponsoren
resultaat: we hebben BIODANZA4YOU als sponsor mogen verwelkomen.
werven van een substantieel bedrag
resultaat: € 21.278,- waarvan € 20.036,- voor projecten en €1.242,- specifiek voor de
noodzakelijke en niet te vermijden onkosten van HTW.

2012
2
€ 18.925
9
25
250
0

Projecten
Financieel
Teamleden
SuperSubs
Fans
BN’ers

2013
2
€ 21.278
10
25
600
0

Financieel verslag
De jaarrekening 2013 vindt u op http://www.helpteamwork.nl/jaarverslag-stichting-helpteamwork.
Het merendeel van de opbrengsten en uitgaven is naar ons project in Mombasa gegaan.
HelpTeamWork draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gezinshuis Springs of Life, dit in
tegenstelling tot de opvang in Santiago. Alex en Joke Weerheim zijn samen met hun eigen achterban
verantwoordelijk voor dit project. HelpTeamWork ondersteunt hen waar dat past binnen de
doelstellingen van HelpTeamWork.

Donaties/giften
Uitgaven
In kas

Springs of Life
€ 16.197,63
€ 10.625,€ 10.434,42

Straatkinderen Santiago
€ 3.838,24
€ 900,€4.944.45

Continuïteitsreserve Springs of Life
De continuïteitsreserve van €10.500,- voor Springs of Life is bijna behaald. Met dit bedrag kunnen we
Springs of Life gedurende een jaar bekostigen. Mochten sponsoren zich terugtrekken of mochten er
onvoorziene kosten zijn, dan zijn we in staat dit op te vangen.
Aangezien HelpTeamWork niet eindverantwoordelijk is voor Straatkinderen Santiago wordt voor dit
project geen continuïteitsreserve gehanteerd.
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100% doelstelling
Ook dit jaar hebben we weer het 100% kwaliteitsstempel
behaald. Dit betekent dat alle gemaakte onkosten zijn
bekostigd uit sponsorgelden die hier specifiek voor waren
bedoeld. Zo kunnen de donaties/schenkingen/giften t.b.v.
de projecten voor de volle 100% naar de projecten gaan en
blijft er niets ‘aan de strijkstok hangen’. Voor alle te maken
onkosten zoeken we dus vooraf heel gericht een sponsor
en dat is ook dit jaar weer gelukt.
Reiskosten i.v.m. de reisbezoeken worden betaald door de
personen zelf die de reis ondernemen.

Ontvangsten t.b.v. onkosten 2013
Werkelijke onkosten 2013
Saldo 2013
Saldo 2012
Totaal saldo t.b.v. onkosten 2014
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Activiteiten

Ook in 2013 zijn er weer veel initiatieven ontwikkeld om geld in te kunnen zamelen en aandacht te
vragen voor onze twee projecten. Ook zijn er belangrijke stappen gezet om de stichting beter neer te
zetten.
Januari
Strakke financiële verantwoording Kenia door Rhoda Kitili en Marion Spikman d.m.v. monitoring,
numeroteur en scanner
MiHaCo plaatst mooie fotocarrousel op de website voor de kinderen in Mombasa
DeltaBase is de eerste sponsor die de sponsorovereenkomst verlengt
Februari
Folder Kenia opgeleverd, ontworpen door AiDA Communicatie van Windesheim en gedrukt door
drukkerij Coenradi
Folkert en Nely ontmoeten Joke Weerheim in Dokkum
Presentatie project Chili in Baptistenkerk
Collecte Open Kring/Stadshagen
Maart
Publicatie eerste jaarverslag HTW (over 2011/2012)
Vernieuwde opzet Nieuwsbrief door Joyce Bilal
Publicatie artikel Jeany’s in Peperbus
Springs of Life is officieel geregistreerd als Community Based Organization in het Kilifi-district en
is daarmee officieel bevoegd om te zorgen voor de kinderen en hen onderdak te bieden
Bovendien beschikt SOL nu over een eigen rekening waarnaar sponsorgeld kan worden
overgemaakt
Groot Biodanzafeest Utrecht gegeven door Robert de Jong en BIODANZ4YOU. Resultaat: een
bijzonder prachtige opbrengst geschonken aan HTW
Meerdere kerkcollectes Baptistengemeente Zwolle
April
Artikel Jeany’s in Stentor Overijssel
Reis Mombasa Sandra, Marion, Ieneke en Rita
Laatste Skype vóór break Alex en Joke
Mei
HelpTeamWork opgenomen op Goede Doelen-site van Independer.nl
Oplevering eerste Jaarrekening HTW door Felix Accountants (over 2011-2012)
Sponsor walnotenactie. Helaas bleken de walnoten niet 100% van goede kwaliteit te zijn,
waardoor we de actie hebben moeten staken. In november heeft HelpTeamWork nieuwe walnoten
uit Roemenië ontvangen en heeft de actie alsnog plaatsgevonden.
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Juni
HTW-er schenkt en brengt veel mooie spullen ter verkoop voor projecten
Persbericht “100% kwaliteitsstempel” opgesteld en verspreid door “Typisch Sandra” (Sandra
Tuinman)
Braderie Hoonhorst met spullen en schminken dankzij prachtige schminkkoffer en glittertattoo’s
van sponsor StarMagic
Feest 40-jarigen Lammert en Franka, prachtige opbrengst voor HTW
Mooie persberichten n.a.v. uitreiking 100% kwaliteitsstempel oa. in: Streeknieuws, RTVZOo,
Weblog Zwolle, Weblog Kampen enz.
Juli
Uitreiking 100% kwaliteitsstempel door Felix Accountants (Jos Felix) en Net-Account (Marten
Visser)
Ontvangst gratis glittertattoo spullen Star Magic
2x Braderie Lemele o.a. met glittertattoo en schmink
Automatische incasso voor de vaste kindsponsoren mogelijk geworden
Augustus
Nagekomen storting Baptisten Gemeente Zwolle De Samenhof
Inkomsten via het mooie initiatief YouBeDo (Online Boeken kopen)
September
Inkomsten via het mooie initiatief YouBeDo (Online Boeken kopen)
Reis en bezoek Lammert Kooistra en Folkert Visser Chili
Alex en Joke worden gesteund door 4 vaste medewerkers
Actie Britt en Lily: verkoop AH-mini's voor goede doel
Oktober
Lampionnen actie: uit tuin verkocht aan bloemenwinkel
November
Workshop winterkrans maken bij Joyce Bilal, opbrengst voor HTW
Persbericht Inspiratieavond Weblog Zwolle, RTV Zoo, De Peperbus en Postduif (schoolkrant van
CBS de Ark)
Strakkere voorwaarden ANBI* verwerkt op website
Inspiratieavond HTW 2013, zie ook Publiciteit, pag 12
Nieuwe partij walnoten uit Roemenië; verkocht aan plaatselijke ondernemer
Het 500ste paar Jeany's verkocht
* Vanaf januari 2014 zijn deze strakkere voorwaarden van toepassing. HTW voldoet aan alle eisen en kan zodoende de
ANBI-status behouden.
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December
Kerstmarkt Chr. Basisschool De Ark Zwolle en Deltion College Zwolle; prachtige opbrengst dankzij
kerstmarktvrijwilligers Ellen, Ringer, Riët, Alise, Casper en Tygo en de vele gulle schenkers
Polaris verlengt sponsorovereenkomst. Zij sponsoren specifiek de onkostenpot van
HelpTeamWork
Oplevering input Felix Accountants t.b.v. jaarrekening 2013
Prachtige donaties van verschillende kanten
Uitbreiding bestuur met Ilona Blonk op financiën

11

Stichting HelpTeamWork, Van Zuijlenware 101, 8014 WR Zwolle
(06) 81780174, www.helpteamwork.nl, info@helpteamwork.nl
KvK nr. 53833503 IBAN-reknr.: NL50 RABO 0166 8955 12

Publiciteit

Help mensen Samen aan een toekomst. Hiervoor is draagvlak nodig en om dit te creëren, willen we
een zo groot mogelijk publiek bereiken. Ook dit jaar hebben we weer via verschillende kanalen
aandacht gevraagd voor ons werk.
Website
De website www.helpteamwork.nl is ook in 2013 continue onderhouden, zodat er volledig inzicht is in
alle activiteiten van HTW.
Social Media
Ons Twitteraccount, www.twitter.com/helpteamwork, kent inmiddels rond de 270 volgers. Er is ook
een account speciaal t.b.v. de Jeany’s, www.twitter.com/jeanysdenim, met 228 volgers. Op Facebook,
Facebook HelpTeamWork, heeft HTW op dit moment 210 vrienden.

Digitale nieuwsbrief, nieuwsberichten, jaarverslag
De nieuwsbrief wordt per mail aan ruim 160 mensen verstuurd. Men kan deze nieuwsbrieven ook
vinden op onze website www.helpteamwork.nl/blogs/nieuwsbrieven. Doel is om een ieder op de
hoogte te houden van wat er speelt en waar HelpTeamWork mee bezig is. In 2013 heeft Joyce Bilal
weer 6 prachtige nieuwsbrieven gemaakt in MailChimp. Sandra Joosten heeft gezorgd voor een aantal
nieuwsbrieven speciaal voor de kindsponsoren van Springs of Life.
Naast de nieuwsbrieven plaatsen we geregeld berichten op de website.
Het uitgeven van dit jaarverslag is eveneens een manier om transparant te zijn voor alle betrokkenen.
Susanne Butter-Schuil heeft hieraan haar bijdrage geleverd.
Inspiratieavond
Zo'n 35 mensen bezochten de eerste inspiratieavond van HelpTeamWork, 28 november 2013. Een
mooie gelegenheid om nader kennis te maken met de mensen achter HTW en hun projecten. En
tevens om elkaar te inspireren om ook in 2014 weer met enthousiasme aan het werk te gaan.
Sandra Joosten en Marion Spikman vertelden deze avond vol verve over hun ervaringen in Kenia;
Lammert Kooistra vertelde over de reis die hij samen met Folkert Visser maakte naar Chili.
Een avond die zeker een vervolg gaat krijgen in 2014!
Lezingen/presentaties
Ook het geven van lezingen is een goede manier om draagvlak te creëren voor ons werk. In februari
hebben we het Chili-project gepresenteerd in de Baptistenkerk in Zwolle.
Kranten, radio, andere websites
Veel publiciteit is er weer geweest rondom de Jeany’s. Ook het verwerven van de 100%
kwaliteitsstempel heeft veel aandacht gehad van de media.
Folders
De door de studenten van AiDA Communicatie ontworpen folder over Kenia is in februari gedrukt door
Drukkerij Coenradi. Het is een prachtige folder geworden.
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Interne organisatie

HelpTeamWork kent een sportieve organisatiestructuur. Vanuit die structuur zetten we samen een
topprestatie neer. Samen maken we ons motto ‘Help mensen Samen aan een toekomst’ waar.
Door deze structuur kent de organisatie van HelpTeamWork – naast het bestuur - rollen die
vergelijkbaar zijn met de functies binnen een sportvereniging:
Projectleden: mensen die de projecten die door HelpTeamWork worden ondersteund uitvoeren.
Voor ons project in Chili zijn dat Alex en Joke Weerheim. Het gezinshuis in Mombasa wordt geleid
door Rhoda en Paul Kitili
Teamleden: iedereen die een vaste taak en verantwoordelijkheid binnen de stichting op zich heeft
genomen
Ambassadeurs: mensen die HelpTeamWork actief onder de aandacht brengen (bijv. BN'ers)
Scouts: mensen die nieuwe Projectleden en/of Teamleden werven
SuperSubs: iedereen die zichzelf beschikbaar heeft gesteld om één of meerdere keren per jaar
praktische ondersteuning te verlenen
Supporters: mensen die geld en/of diensten aan HelpTeamWork hebben geschonken
Fans: de mensen die HelpTeamWork volgen via nieuwsbrieven, nieuwsberichten, Twitter e.d.
Het bestuur bestaat uit:
Folkert Visser: Voorzitter
Gerard Wijgerde: Penningmeester*
Nely Visser: Secretaris
Ilona Blonk: Penningmeester
De stichting betaalt geen salaris aan de mensen die zich inzetten voor het werk van
HelpTeamWork; iedere functie en rol wordt ingevuld met professionals die op vrijwillige basis hun
bijdrage en inzet leveren.
*In februari 2014 heeft Gerard Wijgerde zijn functie als penningmeester wegens privéomstandigheden
neer moeten leggen.

Door als Team samen te werken, brengen we verandering
in het leven van andere mensen. En dat is hard nodig.
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Begroting 2014

Begroting 2014
Baten uit fondsenwerving
Giften, donaties, schenkingen
T.b.v. onkosten HelpTeamWork
Springs of Life
Straatkinderen Santiago
Project 3
Project 4
In kas
T.b.v. onkosten HelpTeamWork
Springs of Life (t.b.v. continuïteitsreserve)
Straatkinderen Santiago

Totaal
€ 35.000,€
500,€ 15.000,- vvv
€ 1.000,€ 16.000,€ 2.500,€
553,€ 10.434,€ 4.944,€ 50.931,-

Totaal beschikbaar voor doelstelling
Bestedingen
Exploitatie Springs of Life (incl. onvoorziene kosten)
Continuïteitsreserve Springs of Life
Bestemmingsreserve Springs of Life
Steun Straatkinderen Chili
Vaste (on)kosten HTW
Bankkosten
Onkosten m.b.t. acties
Steun project 3 (nieuw te werven project)
Steun project 4 (nieuw te werven project)

€ 10.500,€ 10.500,€ 4.500,€ 5.000,€
900,€
€

500,400,-

€ 16.000,€ 2.500,-

Totaal besteed aan doelstelling

€ 49.900,-

Tekort/overschot

€ 1.031,-

Cruciaal voor de verdere groei van HelpTeamWork is het vinden van 2 nieuwe geschikte projecten.
Het verkrijgen van donaties zal wederom in 2014 bepalen in hoeverre HelpTeamWork de doelstelling
en projecten kan nastreven.
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Conclusies en plannen voor 2014

Mijlpalen 2013
Het jaar 2013 hebben we naar tevredenheid afgesloten. Hierbij nog een keer de belangrijkste
mijlpalen op een rij:
Behoud van vaste teamleden, sponsoren, vaste donateurs en vaste kindsponsoren
Uitbreiding van aantal kindsponsoren, van het team met nieuwe vaste teamleden en van het
aantal fans
Benaderen van de continuïteitsreserve van € 10.500,- (reserve van ca. 1 jaar) voor Springs of Life
ste
Verkoop van 500 paar Jeany’s en de ontzettend goede ervaringen die we teruggekoppeld
krijgen
Bezoek aan Mombasa en Chili
Het bezoek en de belangstelling tijdens de Inspiratie-avond

Projecten
Financieel
Teamleden
SuperSubs
Fans
BN’ers

2013
2
€ 21.278
10
25
600
0

Plannen voor 2014
Behoud van de projecten, vaste teamleden en projectleden, sponsoren,
donateurs, vrijwilligers, volgers en kindsponsoren
Frequent, gericht en zorgvuldig communiceren via website,
nieuwsbrieven, Twitter, FaceBook, jaarverslag, persoonlijke gesprekken
en informatieve bijeenkomsten
Uitbreiden met 2 nieuwe projecten
Uitbreiden vaste team met minimaal 2 personen, t.b.v. netwerken, PR en
organiseren van events/acties.
Uitbreiden bestuur
Bekendheid HelpTeamWork verder vergroten d.m.v. het verzorgen van
presentaties op scholen en in kerken
Nieuwe bedrijven als sponsor werven
Minimaal 6 kindsponsoren voor Springs of Life
Enkele kerkcollectes voor HelpTeamWork
Honderd paar Jeany’s verkopen
Hierbij richten we onze blik op onze missie om in 2016 de meest efficiënte en grootste kleinschalige
stichting van Nederland te zijn en dan 500 kinderen en volwassenen buiten West-Europa te kunnen
steunen. Vol vertrouwen gaan we verder om deze droom werkelijkheid te laten worden.
Veel dank aan een ieder die ons hierbij helpt!
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TeamWork

In onderstaande WordCloud zijn de namen opgenomen van de mensen die HelpTeamWork
in 2013 op één of andere manier hebben geholpen en gesteund. We hebben hierbij onze
uiterste best gedaan om niemand te vergeten. Mocht dit onverhoopt toch gebeurd zijn, dan
willen we ons hiervoor excuseren. Laat het ons in dat geval even weten en we voegen je
alsnog heel graag toe.
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