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Jaarverslag 2016

HET RESULTAAT IN 2016
De Haëlla Stichting is een vermogensfonds van deze
tijd, sterk geworteld in de samenleving. Eind 2017
vieren wij 50 jaar actieve betrokkenheid bij kleine initiatieven wereldwijd, en in het bijzonder in Nederland.
We steunen bescheiden projecten op het gebied van
Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten,
Milieu en Duurzaamheid en Achterstand in Nederland. Kleinschalige initiatieven zijn soms kiemplantjes
die uitgroeien tot een groot project, soms zijn het ook
lokaal gerichte projecten die hun kracht vinden in de
persoonlijke en bescheiden benadering. De Haëlla
Stichting maakt zich sterk voor deze aanvragers, die
vaak als vrijwilligers betrokken zijn.
Verscherpte criteria in 2016
Vanaf 1 januari 2016 hebben we de aanvraagcriteria
verscherpt. Aanvragen kunnen nu alleen nog gedaan
worden via de website. We accepteren aanvragen tot
€ 2.500, bij een maximale begroting tot € 50.000. Ook
hiermee benadrukken we dat de Haëlla Stichting staat
voor kleinschalige projecten.
Het kantoor en het bestuur zoeken zelf actief naar
partners waar afspraken mee worden gemaakt voor
bijdragen over meerdere jaren, of als het gaat om een
groter bedrag.
In 2016 waren projecten rond irreguliere migratie een
belangrijk speerpunt voor de Haëlla Stichting. Natuurlijk bleef er ook ruimte voor de andere thema’s.
Samenwerking
We namen dit jaar weer actief deel aan diverse overlegorganen zoals de vereniging van fondsen (FIN), het
Haags Fondsen Overleg (HAFO), het landelijke fondsen
overleg en Ariadne Network (een Europees netwerk
van geldgevers). Binnen bepaalde thema’s, waar het
bestuur van de Haëlla Stichting de focus op legt,
wordt nauw samen gewerkt met andere fondsen om
tot een krachtiger resultaat te komen. Samen signaleren we wat er leeft in de samenleving en proberen we
mensen te helpen en te verbinden.
De Haëlla Stichting werkt graag samen met andere
fondsen die dezelfde doelen nastreven. De aangesloten stichtingen beschikken over betrokken bestuursleden die actief meedenken en meebeslissen. In overleg
met het bureau van de Haëlla Stichting wordt bepaald
wat de meest effectieve manier van samenwerken
is. Sommige besturen kiezen er voor parallel met het
bestuur van de Haëlla Stichting mee te vergaderen
en projectvoorstellen te ontvangen. Andere kiezen
ervoor een paar maal per jaar te vergaderen en een
selectie van aanvragen te ontvangen. De medewerkers van de Haëlla Stichting zorgen voor het contact
met de aanvragers, de inhoudelijke beoordeling van
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de projecten en de administratieve kant. Zo zijn we
samen in staat meer projecten te steunen en kunnen
de aanvragers op één plek terecht.

WIJDOENMEE.NU
In mei 2016 heeft Haëlla Stichting samen met andere
fondsen het platform WIJDOENMEE.NU opgericht.
Via dit platform steunen wij kleinschalige initiatieven
voor/door vluchtelingen, asielzoekers, statushouders
en ongedocumenteerden. Zowel particulieren als
organisaties kunnen een aanvraag doen. De procedure is laagdrempelig; de voorwaarden zijn helder
en binnen zeven dagen krijgt de aanvrager reactie.
Fondsen hebben achter de schermen een financiële
basis bijeengebracht en andere fondsen, bedrijven en
particulieren kunnen zich hierbij aansluiten. De Haëlla
Stichting vervult de trekkersrol van het platform WIJDOENMEE.NU en draagt zorg voor de beoordeling van
de aanvragen. Dit zullen wij in 2017 met veel plezier
voortzetten.

Geloof in je project
Ook in 2016 heeft de Haëlla Stichting het crowdfunding platform voor zinvolle projecten Geloofinjeproject ondersteund. Naast een financiële impuls heeft
de Häella Stichting ook tijd en expertise beschikbaar
gesteld. Er zijn 22 projecten gesteund via geloofinjeproject.nl met bedragen tussen € 100 en € 2.000. Het
platform heeft vanaf de start tot eind 2016 in totaal 72
projecten een omgeving geboden om een crowdfunding campagne te starten. Het slagingspercentage
bedraagt maar liefst 83%. In 2017 zullen wij onze
inhoudelijke bijdrage overdragen en zullen we de
nieuwe campagnes zeker blijven volgen.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016
Verkorte balans (bedragen x 1.000)

Activa

2016

2015

Passiva

Bedrijfsinventaris
Langlopende renteloze leningen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen

11
19
38
0
616

15
19
119
4
237

Totaal activa

684

394

Vermogen Haëlla Stichting
Bestemmingsfonds WIJDOENMEE.NU
Beheerd vermogen Vronestein
Beheerd vermogen Helena Lako
Beheerd vermogen HTD
Beheerd vermogen DéTé
Overige bestemmingsfondsen
Nog uit te keren schenkingen
Overige schulden
Totaal passiva

2016

2015

177
169
2
18
70
64
23
140
21
684

125
0
17
25
39
80
0
87
21
394

Verkorte staat van baten en lasten (bedragen x 1.000)

2016

2015

Bijdrage van stichtingen & particulieren regulier

973

918

Bijdrage van stichtingen & particulieren WIJDOENMEE.NU

300

0

1

13

1274

931

Baten:

Overige baten
Totaal baten
Lasten:
Schenkingen projecten Regulier
Schenkingen WIJDOENMEE.NU projecten
Netto kosten Platform WIJDOENMEE.NU
Personeelskosten
Overige kantoorkosten
Totaal lasten

RESULTAAT

671
131
27
137
71
1037

839
0
0
157
52
1048

237

-117

Het resultaat in 2016
Op het bureau van de Haëlla Stichting zijn in 2016 in totaal
687 aanvragen binnengekomen: 585 aanvragen voor de
Haëlla Stichting en 102 voor het platform WIJDOENMEE.
NU. Al deze verzoeken zijn behandeld en 308 projecten
(waarvan 77 via WIJDOENMEE.NU) hebben een schenking
gekregen. De bovenstaande jaarcijfers van 2016 laten de
netto bedragen van de schenkingen zien. In 2016 heeft de
Haëlla Stichting een bedrag van € 715.675 aan schenkingen uitgegeven (t.o.v. € 838.620 in 2015), dit is exclusief de
schenkingen vanuit WIJDOENMEE.NU (€ 132.364). Projecten
die (deels) zijn vrijgevallen in 2016 of van voorgaande
boekjaren zijn van deze bedragen afgetrokken, zo kom je
op een netto schenkingsbedrag van afgerond € 671.000
voor reguliere projecten en € 131.000 voor projecten via
WIJDOENMEE.NU. Het gemiddelde bedrag per aanvrager
in 2016 bedraagt € 2.840 over de reguliere projecten

Grondslag van waarderingen
Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving, in
het bijzonder Richtlijn RJ 640 voor Organisaties
zonder winststreven. Deze balans betreft echter
een korter overzicht. De originele jaarrekening
is gecontroleerd en goedgekeurd door Maas
Accountants. Naar het oordeel van de accountant
geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van
de Haëlla Stichting per 31 december 2016 en van
het resultaat over 2016.

(t.o.v. € 2.862 in 2015), bij WIJDOENMEE.NU is de
gemiddelde bijdrage € 1.719.
In 2016 is het bureau verder gegaan met de zoektocht
naar een nieuw financieel- en administratiesysteem,
hiervoor hebben we extern advies ingewonnen.
De overige kantoorkosten zijn daardoor dit jaar hoger
uitgevallen (€ 71.000 in 2016 tov € 52.000 in 2015).
In 2017 zullen we hier een vervolg aan geven. Voor
het automatiseringsproject hebben we een extra
gift mogen ontvangen van Haëlla Vermogensbeheer
Stichting.
Er zijn twee nieuwe bestemmingsfonden ingericht:
WIJDOENMEE.NU (€ 169.386) en Automatiseringsproject
(€ 22.698). Het positieve resultaat, na onttrekking en
toekenning aan de bestemmingsfondsen, wordt toegekend aan de Algemene Reserve. De totale Algemene Reserve komt hiermee op € 57.197 (€ 5.335 in 2015).
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SCHENKINGEN VIA WIJDOENMEE.NU

Nieuwe Buren gaan schaatsen
Oude Buren (mensen van de IJsclub) begeleiden
Nieuwe Buren (asielzoekers) naar de Kunstijsbaan.
Hun missie is integratie. Ze willen dat realiseren door
de twee groepen actief met elkaar in contact te
brengen. In hun wervende tekst schrijven ze:
Schaatsen, Chocomel en sneeuwballen gooien, kunt
u zich een betere integratie voorstellen!?
Bijd
€ 50 rage
0
Bijd
€ 2 rage
. 50
0

De Band zonder verblijfsvergunning
Drie jaar geleden is de Band zonder verblijfsvergunning ontstaan in het asielzoekerscentrum Utrecht. Op
hun Facebookpagina schrijven ze:
Muziek verbindt ook al spreken we elkaars taal niet.
De band is een initiatief van de Nationale Stichting ter
bevordering van Vrolijkheid. Roepnaam: de Vrolijkheid.

Marhaban, Welkom in Muiderberg!
Ongeveer eens in de vier weken wordt er een ‘Welkom in
Muiderberg-middag’ georganiseerd. Zo’n 40 bewoners
uit het AZC Almere komen met een bus naar Muiderberg
waar zij vanaf 14 uur samen met Muiderbergse gezinnen deelnemen aan een activiteitenprogramma.
Naast georganiseerde activiteiten is er ook voldoende
tijd voor ongedwongen contact, uitwisseling
en gezamenlijk eten/drinken.
Bijd
€ 1. rage
750
Bijd
€ 2 rage
.0 0
0

We gaan ze halen
Nederland heeft beloofd om binnen twee jaar 4.000
vluchtelingen op te nemen die klem zitten in Griekenland. Daar komt maar bar weinig van terecht: na een
jaar is nog maar 16% gerealiseerd. We gaan ze halen
stelt dat er wel degelijk draagvlak is. Ze mobiliseren
enkele honderden mensen en rijden naar Den Haag,
onder het motto: We gaan ze halen! Klik op bovenstaand filmpje (https://vimeo.com/192192662).
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Het resultaat in 2016

Integration Caravan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEen groep vluchtelingen rijdt met een caravan naar
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxverschillende steden. Ze willen kennismaken met
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nederland en haar inwoners én ze willen het gesprek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxop gang brengen. Zo kan iedereen – uit eerste
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hand – persoonlijke verhalen horen van zijn/haar
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnieuwe landgenoten. De initiatiefnemers geloven
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dat in een gezonde samenleving mensen met elkaar
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpraten, ongeacht verschil in achtergrond.
Bijd
€ 2 rage
. 50
0
Bijd
€ 2 rage
. 50
0

Cuisine la Koepel
Cuisine la Koepel is koken door en voor Koepelbewoners (vluchtelingen Haarlem).
Het is een co-creatie waarin Koepelbewoners en
vrijwilligers samenwerken. De vrijwilligers verzamelen
ingrediënten en geld in, de Koepelbewoners bepalen
wat er op tafel komt. Elke kooksessie is anders en een
waar feestje. Wekelijks werd er voor
60 mensen gekookt.

DAFF project
Een groep creatieve nieuwkomers uit Syrië – DAFF
project – is bezig zichzelf te vinden in haar nieuwe
land. Ze wil een platform opzetten en daarmee een
fusie van de Syrische cultuur en westerse culturen tot
stand brengen. Instrumenten zijn kunst, muziek en
thuisgemaakte vegetarische Syrische gerechten.
Klik voor meer informatie op onderstaand filmpje
(http://bit.ly/2smqkXl).
Bijd
€ 75 rage
0
Bijd
€ 3 rage
20

Bezoek Cliëntenraden Bed Bad Brood
De cliëntenraden van de BBB (Bed Bad Brood)
locaties uit Amsterdam bestaan uit afgewezen asielzoekers. Zij willen graag in contact komen met de
BBB’ers in Groningen.
De bedoeling is een landelijke bewustzijnsbeweging
(een soort vakbond) te ontwikkelen voor de
ongedocumenteerden in de verschillende
BBB-opvanglocaties.
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SCHENKINGEN OP EIGEN VOORDRACHT

Wereldhuis

Bij
€ 25drage
.00
0

A S K V / Steunpunt
Vluchtelingen

Bij
€ 4.drage
000

Het Wereldhuis is een centrum van informatie,
counseling, onderwijs en cultuur voor ongedocumenteerde migranten. Dit zijn mensen met weinig
rechten, die zoeken naar nieuwe perspectieven. Sinds
2008 is het Wereldhuis uitgegroeid tot een bekende
plaats voor ongedocumenteerde mensen.
De Diaconie van Amsterdam en Luther Amsterdam
zijn de initiatiefnemers van het Wereldhuis.
Bron: website Wereldhuis

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen zet zich al ruim
25 jaar in voor vluchtelingen en uitgeprocedeerde
asielzoekers. Het ASKV biedt juridische en maatschappelijke ondersteuning en het Project Activering
Ongedocumenteerden verzorgt diverse leerwerktrajecten om deze doelgroep weer grip op hun leven te
laten krijgen. Daarnaast is er een plek waar cliënten
met ernstige medische problemen terecht kunnen.
Bron: website ASKV

Wat betekent onze bijdrage voor het Wereldhuis?
‘In het Wereldhuis ontmoeten we honderden ongedocumenteerde migranten, uit alle windstreken van de
wereld. Ze kunnen niet of nauwelijks deelnemen aan het
maatschappelijk leven en daarmee ligt een situatie van
apathie en zinloosheid op de loer. Dagelijks zien we de
gevolgen van uitsluiting, maar we merken ook hoeveel
kracht en talent in deze groep aanwezig is. De steun van
maatschappelijke partners om dit project te realiseren is
niet vanzelfsprekend. Dankzij het partnerschap met de
Haëlla Stichting worden de problemen én de mogelijkheden van mensen zonder papieren zichtbaar.’

Wat betekent onze bijdrage voor ASKV?
‘De gift van Haëlla Stichting heeft sterk bijgedragen aan
het opzetten en uitbreiden van de praktijk-leertrajecten van het Project Activering Ongedocumenteerden
(PAO), zoals ICT, meubel maken en een kapperscursus.
Haëlla ondersteunt met het PAO het welzijn en toekomst
perspectief van ongedocumenteerde vluchtelingen in
Amsterdam. Deze groep mag volgens vaste wet- en
regelgeving niet studeren, niet werken en geen werkervaring opdoen door vrijwilligerswerk of een stage. Waar het
leven van ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland effectief stil staat, kunnen zij via de trajecten van het
PAO weer grip krijgen.’
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Kompass Mensenrechten

Institute on Statelessness

Kompass is de nationale organisatie voor burgerrechten die Nederland nog niet had. Zij komen niet
op voor mensenrechten in verre landen, maar voor
mensenrechten in Nederland (oftewel dichtbij).
De meerwaarde als organisatie zit in lobbykennis,
capaciteit en ervaring: het verbinden van burgers en
maatschappelijke organisaties aan de ene kant en de
politiek aan de andere kant.
Bron: website Kompass

Het Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) is
een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich inzet
voor de mensenrechten van staatlozen en het bevorderen van inclusie om uiteindelijk de staatloosheid te
beëindigen. Bron: website ISI

Dichtbij

Bij
€ 1 drage
2.0
00

Wat betekent onze bijdrage voor Kompass?
‘Dankzij de steun van de Haëlla Stichting werken wij op
het thema ongedocumenteerden. Dat doen we in eerste
instantie samen met ASKV in Amsterdam en de landelijke
stichting LOS. Als kick-off organiseerden we een bijeenkomst voor Gemeenteraadsleden over de “vierde B” van
de Bed-Bad-Broodregeling, namelijk Begeleiding. Dagbesteding en mentale begeleiding is voor veel ongedocumenteerden absolute noodzaak. BBB-ers bevinden zich
tussen wal en schip, en dreigen aan “lege tijd” en stress
onderdoor te gaan. Dit verdient expliciet de aandacht.
We brachten politici direct in contact met hulpverleners
(‘met de poten in de klei’) en dachten samen na hoe we
dit onderwerp effectief en duurzaam op de politieke
agenda kunnen zetten.’

and Inclusion

Bij
€ 7 drage
.30
0

Wat betekent onze bijdrage voor ISI?
‘De meerjarenschenking van Haëlla is voor ons van cruciale betekenis geweest. Enerzijds hebben we hiermee een
bijdrage kunnen leveren aan het profileren van de nationaliteitsproblematiek en de ervaringen van staatlozen
in een aantal landen. Zo hebben we een lokale NGO in
Zuid-Afrika begeleid de weg te vinden naar het VN Kinderrechtencomité en het Universal Periodic Review, waardoor zij hun lobbyactiviteiten voor staatloze kinderen
in Zuid-Afrika aanzienlijk konden versterken. Anderzijds
heeft onze rechtstreekse interactie met het VN mensenrechtensysteem ons aangespoord om als strategie ook
kennisinstrumenten te ontwikkelen waarmee alle NGO’s
wereldwijd toegang krijgen tot informatie, praktische tips
en strategische inzichten om de ervaringen van de staatloze gemeenschappen die zij bijstaan aan te kaarten.
Onze eerste ‘Toolkit’, gericht op het bevorderen van het
recht op nationaliteit met behulp van het Kinderrechtencomité, staat inmiddels online.’
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EEN VOORUITBLIK

In 2017 zal de focus blijven liggen op kleinschalige
projecten en irreguliere migranten. In dit licht zullen
we als trekker van WIJDOENMEE.NU blijven fungeren en
anderen aansporen hierin mee te doen. Daarnaast
geven we prioriteit aan projecten van en voor ongedocumenteerden en statelozen.
Het bestuur van de Haëlla Stichting kijkt uit naar de
verder samenwerking met de aangesloten stichtingen en samenwerkingspartners van WIJDOENMEE.NU in
2017 en is hen erkentelijk voor de samenwerking het
afgelopen jaar. Op kantoor zullen we uitbreiden om
zowel de samenwerkingen te verstevigen als om de
projecten adequaat en snel te kunnen afhandelen.
Ook zullen we hopelijk in dit jaar de overstap maken
naar een nieuw administratiesysteem.
Eind 2017 en in 2018 zullen we het 50-jarige bestaan
van de Haëlla Stichting vieren. Dit jubileum zal in het
teken staan van kleinschaligheid, samenwerken en de
kracht van ervaring delen.

WIJDOENMEE.NU en de Integratie Caravan
waren te zien bij RTL LifeStyleXperience. In dit
item krijg je een impressie van één van de door
WIJDOENMEE.NU gesteunde projecten. Leuk
om te zien welk initiatief er door vluchtelingen
zelf ondernomen wordt. En voor ons een hele
ervaring wat er allemaal bij komt kijken om
gefilmd en geïnterviewd te worden!
Klik hierboven of kijk het item terug via:
https://youtu.be/Uhp8fDBDnc8.

SAMENSTELLING BESTUUR EN BUREAU
Bestuur per 31 december 2016:
De heer A.A. (August) den Hollander, voorzitter
De heer A.J. (Adriaan) Peijnenburg, penningmeester
Mw M.-J. H. (Marie-José) Tiemstra – van Berckel, secretaris
De heer A. (Arend) Driessen, bestuurslid
Mevrouw E.J. (Elise) Kant, bestuurslid
De heer J.A.J.W. (Jan Willem) Nieuwenhuys, bestuurslid
De heer L. C. (Leendert) Verzijden, bestuurslid
Mevrouw M.L.A. (Bibi) van Zuylen van Nijevelt –
den Beer Poortugael, bestuurslid
Bureau per 31 december 2016:
Mevrouw G.E. (Geeske) Zanen, directeur
Mevrouw F. (Frouke) Flieringa, bureaumedewerker
Mw E.W.M. (Elly) Dekker – der Weduwe, bureaumedewerker
Op projectbasis ondersteund door:
Pam Piekema (Piekema Creative Office Support)
Heleen Dierdorp (Happy Matters marketing & media)
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Haëlla Stichting
Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
tel: 070 - 324 99 29
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