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VOORWOORD

Het jaar 2019 was er een van verandering voor de stichting. Na elf jaar namen wij afscheid 
van onze directeur Geeske Zanen, die op zoek ging naar een nieuwe horizon. Verderop in 
dit verslag besteden wij hier de aandacht aan die zij verdient. Wij vonden een enthousiaste 
nieuwe directeur in Elise Kant. Ook namen wij afscheid van ons bestuurslid Jan Willem 
Nieuwenhuys. Wij zijn hem dankbaar voor zijn uitdagende vragen, zijn inzet en expertise en 
zullen hem node missen. 

De nieuwe website ging in april online. Daar vinden de aanvragers ook de inlogpagina 
voor het online aanvragen systeem, dat sinds vorig jaar naar volle tevredenheid werkt. Het 
kantoorpand aan de Jan van Nassaustraat 102 werd dit jaar gerenoveerd, zowel buiten als 
binnen. Bestuur en medewerkers zijn blij met het resultaat.

Rest mij nog een woord van dank aan allen die ons werk mogelijk maken. Aanvragers, 
betrokken besturen van aangesloten stichtingen en schenkers; zij die met ons meedenken 
en ons adviseren en in het bijzonder onze stichters, de familie Dake, zonder wie de Haëlla 
Stichting er niet zou zijn.

August den Hollander 
VOORZITTER HAËLLA STICHTING

De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te 
verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen of voor onze 
leefomgeving. Hun kleinschalige en inspirerende projecten die geld 
nodig hebben om slagkracht te ontwikkelen, steunen wij van harte.

stichting



JAARVERSLAG 2019  3

Bijna twaalf jaar zette Geeske zich met hart en ziel 
in voor de Haëlla Stichting. Zij verdiepte zich in de 
wereld van mensen die middels kleine projecten 
hun leefomgeving en die van anderen beter pro-
beren te maken. Ging met tomeloze energie de 
gesprekken aan met schenkers, (internationale) 
aanvragers, aangesloten stich tingen, besturen, 
collega’s en vertegenwoordigers van fondsen en 
maatschappelijke organisaties. Energiek en inven-
tief wist zij nieuwe ideeën te realiseren als zij 
merkte dat ergens extra steun of initiatief nodig 
was. Voorbeelden hiervan zijn de aanvraagplat-
forms Geloof in je Project en Wijdoenmee.nu, maar 
ook het speerpunt ‘Ongedocumenteerden’ dat de 
Haëlla Stichting sinds 2013 voert. Snel handelend 
en altijd met open oog voor de ontwikkelingen in 
de wereld en de naaste leefomgeving.
Geeske vond het tijd om een volgende stap te 
maken in haar leven, zij verhuisde met haar zoons 
naar Drenthe en wij kijken vol vertrouwen en 
belangstelling uit naar de wending die zij aan haar 
carrière zal geven. Wij zijn haar bijzonder dankbaar 
voor het leiden van de Haëlla Stichting, die zij als 
een stevige en voortvarende organisatie overgaf 
aan haar opvolgster Elise Kant.

Afscheid directeur Geeske Zanen 
Elise Kant maakte sinds 2016 deel uit van het 
bestuur van de Haëlla Stichting. Toen begin dit 
jaar bleek dat Geeske Zanen te veel van zichzelf 
gevergd had en langere tijd uit de running zou 
zijn, toonde Elise zich bereid om part-time in te 
springen als interim directeur. Hiertoe legde zij 
haar functie als secretaris van het bestuur neer. 
Toen bleek dat Geeske een andere uitdaging ging 
zoeken, startte het bestuur een sollicitatieproce-
dure en werd Elise benoemd tot directeur. Elise 
is voortvarend aan de slag gegaan en startte, 
na het organiseren van de renovatie van het 
kantoorpand, nieuwe ini tiatieven waaronder 
bijeenkomsten met aanvragers; de eva luatie van 
WIJDOENMEE.NU; de aanzet voor een communica-
tieplan en een nieuw speerpunt: Vrouwenrechten. 
Het nieuwe speerpunt wordt het komende jaar 
verder uitgebouwd, met vooral aandacht voor 
de rechten van vrouwen in conflictgebieden. Een 
ander onderwerp dat haar aandacht zal krijgen, 
is de herziening van het buitenlandbeleid van de 
stichting.

Nieuwe directeur Elise Kant

stichting
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De Haëlla Stichting stelt samenwerking met andere vermogensfondsen 
en particulieren die dezelfde doelen nastreven zeer op prijs. Niet 
alleen de financiële impuls is hierbij van belang, ook vergroot dit het 
inhoudelijke draagvlak. Samen zetten we ons in om onze doelstellingen 
effectief te bereiken. 

SAMENWERKEN

In goed overleg bepalen we de beste vorm voor een samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld 
door: actief mee te beslissen op projectniveau bij het bepalen van een gift; het ter beschik-
king stellen van een budget voor een zelf gekozen thema dat aansluit bij de doelstellingen 
van de Haëlla Stichting; een algemene (eenmalige) bijdrage met of zonder oormerk; of een 
fonds op naam. Uiteraard zijn ook andere vormen van samenwerken mogelijk.

In 2019 werden de bestaande samenwerkingen voortgezet. Stichting Ceres droeg het 
bestuur van de stichting over aan de Haëlla Stichting. Met het bedrag waarover de stichting 
nog kan beschikken zullen in 2020 en 2021 projecten worden gesteund. Wij zijn de familie  
Te Brake bijzonder dankbaar voor de jarenlange steun; de inspirerende samenwerking en 
het vertrouwen. 

Een nieuw fonds op naam werd opgericht: het Nel Voltelen Studie Fonds, met als doel 
vrouwen te steunen die niet in de gelegenheid zijn een bijscholing of (vervolg) opleiding 
te volgen om hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Een andere nieuwe samen-
werkingspartner is Stichting Dorodarte, voor wie wij een selectie maken uit projecten ten 
behoeve kinderen en jongeren in een achterstandssituatie.

De vorig jaar gestarte samenwerking met Stichting Diorapthe voor kleinschalige projecten 
in Nederland werd voortgezet.
Een overzicht van onze samenwerkingspartners kunt u vinden op onze website haella.nl. 
Haëlla is dankbaar voor de extra steun. Het stelt ons in staat de vele projectaanvragers te 
helpen bij het realiseren van hun idealen.

De Haëlla Vermogensbeheer Stichting is  lid van de branchevereniging FIN (Fondsen en 
foundations in Nederland). Haëlla maakt ook deel uit van het Haags Fondsen Overleg 
(Hafo); het Landelijk Fondsen Overleg, het Amsterdams Fondsen Overleg  en ARIADNE 
(platform voor geldgevers op het gebied van mensenrechten en sociale gerechtigheid). 
Daarnaast participeert Haëlla in een groot samenwerkingsverband op het gebied van 
‘vluchtelingen en trauma’. Er zijn eerste stappen gezet om met andere fondsen samen een 
landelijke bijeenkomst over ongedocumenteerden te beleggen. Ook is Haella onderdeel van 
een samenwerkingsverband met Janivo, Femi en de Triodos Foundation op het gebied van 
het bestrijden van kindermishandeling.

stichting
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OP REIS ZONDER 
PAPIEREN
In 2013 besloot het bestuur om ten behoeve van de doelgroep ‘Ongedocumenteerden’ een 
programma te starten onder de titel “Op reis zonder papieren”. Dit programma was ener-
zijds bedoeld om als fonds meer inzicht te krijgen in de problematiek en noden van deze 
kwetsbare groep en anderzijds gericht op ondersteuning van activiteiten en initiatieven op 
dit terrein.
De Stichting Haëlla Vermogensbeheer stelde hiervoor toen een bedrag van € 250.000 
beschikbaar. In iedere bestuursvergadering wordt de voortgang besproken en wordt 
bepaald welke activiteiten financieel gesteund worden en waar de betrokkenheid het best 
kan worden getoond. Het bestuur van de Stichting Haëlla Vermogensbeheer besloot in 2018 
wederom € 250.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van projecten ten behoeve van 
deze doelgroep. Daarvan is in 2019 een bedrag van € 109.000 toegekend. In 2020 zal ‘op reis 
zonder papieren’ geëvalueerd worden.

stichting
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Respect2Love en Coloured Collective
PROJECT: BICULTURELE BOOT
Respect to Love en Colored Qollective zijn organisaties in Utrecht die zich richten op 
LHBTQI+’ers met een biculturele achtergrond. Een doelgroep die de aansluiting bij meer 
uitbundige en uitgesproken Nederlandse organisaties soms lastig vindt en behoefte 
heeft aan een duurzaam veilige omgeving. Om de emancipatie naar een volgende stap te 
brengen besloot men mee te varen met de Utrecht Canal Pride. Dit om de diversiteit van 
de gemeenschap aan de buitenwereld te laten zien, met al zijn/haar/hun kleuren, geaard-
heden en religies en zo de zichtbaarheid van deze doelgroep vergroten. Vele culturen waren 
op de boot vertegenwoordigd. 
BIJDRAGE: € 2.000 
WWW.RESPECT2LOVE.NL 
WWW.COLOREDQOLLECTIVE.ORG

EEN GREEP UIT DE PROJECTEN 
DIE HAËLLA IN 2019 STEUNDE:

stichting
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Stichting Stadsliederen 
PROJECT: VLUCHTVERHALEN
De stichting organiseert een educatief project rond vluchtelingen en stateloosheid, onder 
andere in samenwerking met het Samen Hier programma van Justice & Peace.  
Schrijfster en documentairemaker Rachel Visscher maakte een beeldverhaal met- en over 
de Afghaanse Farihah die op jonge leeftijd naar Nederland kwam. Alles leek goed te gaan 
tot Farihah van de IND te horen kreeg dat haar een permanente verblijfsvergunning werd 
geweigerd. Op Instagram werden dagelijks korte filmpjes, tekeningen en stukjes tekst 
gepost die samen het verhaal vertelden vanuit het perspectief van Faridah. Aan dit project 
is een educatief scholenproject verbonden.
Instagram is een sterk visueel medium, waar ook veel jongeren gebruik van maken en 
zo hoopt men een breed publiek aan te spreken. Als kijker kun je je verbinden met een 
verhaal, of iemand ‘volgen’. Behalve online zullen de beelden ook te zien zijn tijdens 
evenementen, tentoonstellingen en (film)festivals. 
BIJDRAGE: € 2.000,- 
WWW.RACHELVISSER.ORG

stichting
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Stichting Hart voor Noord
PROJECT: OPVOEDEN IN ARMOEDE
Een nog jonge stichting die zich inzet voor mensen die in armoede en eenzaamheid 
leven om de onderlinge solidariteit van de bewoners te bewerkstelligen. Met het project 
Opvoeden in Armoede, wil men een netwerk van kwetsbare ouders ondersteunen en  
activiteiten ondernemen om de kinderen een veilige omgeving te bieden. Hart voor Noord 
biedt de kinderen en hun ouders  twee wekelijkse activiteiten: een spel inloop voor de 
allerkleinsten (0-4 jaar) en een kids-club (4-12 jaar). De kinderen worden bezig gehouden 
en de ouders kunnen elkaar ontmoeten; medewerkers bieden een luisterend oor, bouwen 
een vertrouwensband op en kunnen de ouders helpen met opvoedvragen. Daarnaast zijn 
er huisbezoeken voor gezinnen, als zij hiervoor open staan. De (sociale) armoede in de wijk 
Banne-Noord, waar dit project zich afspeelt, is hoog. De activiteiten worden uitgevoerd 
door twee ervaren kinderopbouwwerkers, ondersteund door drie Protestantse kerken in 
Amsterdam-Noord en de multiculturele kerk Hoop voor Noord. Er is een goede band met 
hulpverlenende instellingen, waar naar kan worden doorverwezen. 
BIJDRAGE € 2.400 
WWW.HARTVOORNOORD.NL

stichting
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Arab Educational Institute
PROJECT: HET WALL INFORMATION CENTER
Het AEI zet zich in om Palestijnse jongeren vrouwen en opvoeders te ondersteunen bij 
gemeenschapsvorming en het vinden van een stem om de eigen identiteit uit te dragen en 
op te komen voor hun eigen rechten. Dit op een niet gewelddadige manier, met vrede en 
respect voor ieders religie als uitgangspunt. De muur die de West-Bank verdeelt heeft een 
negatieve invloed op de samenleving. Het ‘muur-museum’, met bijbehorend informatie- en 
gemeen schapscentrum, vraagt hier doorlopend aandacht voor. Het ondersteunde project 
is met name gericht op vrouwen (Christenen en Moslims) die in het centrum samen komen. 
Zij krijgen, onder andere, een training om op te komen voor hun rechten; samen organi-
seren zij  culturele evenementen; zij zullen jaarlijks 10 grote verhalenposters op de muur 
invullen en een aantal bijeenkomsten organiseren voor deskundigen en activisten die zich 
bezighouden met de invloed van de muur op de gemeenschap en de gevolgen daarvan. 
De organisatie ondersteunt al jaren vredesactiviteiten in dit probleem gebied en weet op 
creatieve en educatieve wijze mensen bij elkaar te brengen en hen een stem te geven.
BIJDRAGE: € 6.000 
WWW.AEICENTER.ORG

stichting
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Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
PROJECT: WINTERHULP VOOR DE ALLERARMSTEN 
Al vele jaren organiseert de stichting hulp voor de  inwoners van Orade en Dumbraveni 
en omgeving. De winterhulp bestaat uit het leveren van stookhout; het vervangen van 
ver roeste kachels; het uitdelen van multi-vitaminen; schoenen voor schoolgaande 
kinderen en het distribueren van winterkleding. Het hele jaar zamelt een groep vrijwilligers 
geschikte kleding, dekens en andere goederen in, die worden gewassen en klaar worden 
gemaakt voor transport door een vrachtwagen chauffeur die dit doet als vrijwilliger. Ter 
plaatse is een team medewerkers van een lokale NGO. Zij zorgen dat de hulp op de juiste 
plaats terecht komt en onderhouden regelmatig contact met de doelgroep. De hulp wordt 
geboden aan mensen in schrijnende situaties, ongeacht afkomst of religie. Twee maal per 
jaar bezoeken de Nederlandse vrijwilligers van de stichting op eigen kosten de Roemeense 
medewerkers en evalueren het werk.
BIJDRAGE: € 4.500 
WWW.FSROM.NL

stichting
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Stichting Dem-Ba-Ti
PROJECT: EMANCIPATIE MANDINGO GEMEENSCHAP
Stichting Dem-Ba-Ti (Moeder-Vader-Kind) stelt zich ten doel Mandingo vrouwen in Nederland 
te ondersteunen indien zij niet voldoende weerbaar zijn. De Mandingo, ook wel Mandinka of 
Wangarawa, komen uit het Westen van Afrika, (Gambia, Senegal en Guinee-Bissau). Mandingo 
vrouwen worstelen hier met de opvoeding van hun kinderen en het vinden van aansluiting 
bij de maatschappij. Zij hebben baat bij meer onderling contact; het uitwisselen van erva-
ringen en gericht advies. Een groep vrouwen richtte met hulp van de Diaconie in Amsterdam 
een eigen stichting op. Zij worden door een trouwe Nederlands vrijwilliger geholpen bij 
praktische zaken als het doen van aanvragen. Buurthulp Noord begeleidt het bestuur. De 
stichting organiseert radio en tv uitzendingen; bijeenkomsten over opvoeding en het leven 
in twee culturen. De website werd inmiddels gerealiseerd, evenals inloop ochtenden in de 
Eltheokerk. Het is een jonge actieve organisatie die uit verschillende hoeken hulp krijgt om 
te kunnen groeien naar zelfstandigheid. 
BIJDRAGE: € 2.500 
WWW.DEMBATI.ORG

stichting
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WIJDOENMEE.NU
In 2016 kwam onder leiding van de Haëlla stichting een laagdrempelig digitaal platform 
van de grond, waar mensen een aanvraag kunnen indienen voor projecten met- en voor 
vluchtelingen. Het initiatief is een samenwerkingsverband van 20 fondsen, waarbij Haëlla de 
penvoerder is. In totaal ontving WIJDOENMEE.NU dit jaar 140 aanvragen (154 in 2018 en 188 in 
2017). 111 Projecten werden gehonoreerd (122 in 2018 en 153 in 2017), voor een bedrag van  
€ 148.133 (€ 172.049 in 2018 en € 220.000 in 2017).
Via de bestemmingsreserve van eind 2018 was al €110.500 beschikbaar voor de projecten in 
2019.  Dit bedrag is aangevuld door de partners met € 220.330,- om de projecten te steunen 
en bij te dragen aan de ‘out of pocket’ kosten. De Haëlla Stichting heeft bijgedragen met een 
gift in natura door personeelsinzet (te waarderen op € 44.720). Hierdoor is het totaal aan 
bijdragen aan WIJDOENMEE.NU uitgekomen op € 265.050.

De kosten die met het platform zijn gemoeid bedroegen in 2019 € 8.622 (o.a. voor de site, 
voor communicatie en voor bijeenkomsten). Dit is exclusief de kosten van het personeel 
die Haëlla in natura bijdraagt. In het voor- en najaar vonden bijeenkomsten plaats voor de 
samenwerkings partners, om hen bij te praten over de ontwikkelingen van het platform. In 
2018 werd de ambitie uitgesproken om het platform te verlengen met 3 jaar: periode 2019-
2021. 
Dankzij het vertrouwen van de partners heeft de Haëlla Stichting kunnen voorzien in het 
financieren van kleinschalige projecten voor vluchtelingen, waar ook particulieren zonder 
rechtsvorm een aanvraag kunnen indienen. De aanvraagprocedure is laagdrempelig. De 
snelle besluitvorming en het persoonlijke contact worden nog altijd zeer op prijs gesteld 
door de aanvrager.  In 2019 is besloten dat er een evaluatie komt van de gefinancierde 
projecten. 

stichting
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Stichting Leven naast de Brouwerij ‘Taalcafe Gulpen’
Het Taalcafé in Gulpen vond plaats op woensdagavond. In groepjes, individueel of met 
twee tallen zijn deelnemers en vrijwilligers bezig geweest met taalvaardigheden. Vrijwilligers 
hebben geholpen met het leren lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. Ook is hulp 
geboden bij het invullen van formulieren en aanvragen door uitleg van de, soms, ingewik-
kelde taal van instanties. Verder bood het Taalcafé ondersteuning bij het huiswerk van 
onder andere de inburgeringscursus. Het doel van het Taalcafé was om in eerste instantie 
statushouders te laten integreren zodat hun zelfredzaamheid en hun kansen op de arbeids-
markt vergroot zouden worden.
BIJDRAGE € 1.750
WWW.LEVENNAASTDEBROUWERIJ .NL/TAALCAFE

EEN GREEP UIT DE 
TOEKENNINGEN VAN 
WIJDOENMEE.NU IN 2019:

stichting
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Mijn Buuf atelier voor wereldvrouwen 
PROJECT: NAAIEN BIJ  MIJN BUUF
In het naaiatelier Mijn Buuf in Den Haag werken sociaal geïsoleerde vrouwen met een 
vluchte-lingen- of migrantenachtergrond samen. Ze maken met hergebruikte materialen 
verkoopbare producten en producten voor andere goede doelen. Het doel van het atelier 
is om deze vrouwen uit een sociaal isolement te halen, de Nederlandse taal te laten 
oefenen en arbeidservaring op te doen. De verkoopbare producten zijn afgestemd op de 
vaardigheden van de makers en het aanbod aan gebruikte materialen. Op de foto staat 
een van de jonge bewoners uit het co-living deel waar het atelier gehuisvest is. Hij wilde 
ook graag leren naaien. Een oudere Iranese dame heeft hem dat geleerd. Ze was geduldig, 
lief en streng. Hij ging zo goed vooruit dat hij na twee weken mee kon draaien in de 
productie van tassen. Met de bijdrage van WIJDOENMEE heeft Mijn Buuf een aantal (indus-
triële) naaimachines kunnen aanschaffen. Vrouwen die al over voldoende vaardigheden 
beschikken konden ook worden uitgedaagd bijvoorbeeld, met een commerciële opdracht 
voor de museumwinkel van het Nationaal Archief. In kleine oplage hebben zij shoppers, 
laptoptassen en etuis gemaakt van expositiebanners en vlaggen. 
BIJDRAGE € 1.900
WWW.MIJNBUUF.NL

stichting
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Stichting Elan Art
PROJECT: BORN TO CONNECT
In november 2019 zijn 80 jonge nieuwkomers uit asielzoekerscentra van Nijmegen, Grave 
en Elderhoeve samen met studenten van de Hogeschool en het ROC Nijmegen bij elkaar 
gekomen.  Ze hebben spellen gedaan waarin ze met elkaar moesten samenwerken. De 
jongeren met verschillende achtergronden hebben geleerd hoe je elkaar kunt vinden 
ondanks een taalbarrière. Dit gebeurde onder leiding van Stichting Elan Art, met als doel 
jonge vluchtelingen te motiveren, inspireren en activeren en in contact te brengen met 
Nederlandse jongeren.  De dag werd afgesloten met een open podium waar de jongeren 
muziek uit hun eigen land konden laten horen en zelf op mochten treden.  Via deze 
culturele uitwisseling hebben de Nederlandse studenten geleerd dat je in Arabische 
culturen altijd samen danst in plaats van alleen. De dag werd afgesloten met een  barbecue 
waarbij de jongeren op een ongedwongen manier hun onderlinge contact konden 
verdiepen. 
BIJDRAGE € 2.500
WWW.ELANART.NL

stichting
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Op het bureau van de Haëlla Stichting zijn in 2019 in totaal 620 aanvragen 
binnengekomen, waarvan 480 voor Haëlla en 140 voor het platform 
WIJDOENMEE.NU. Van deze verzoeken hebben 386 projecten een schenking 
gekregen, waarvan 275 via de Haëlla Stichting en 111 via WIJDOENMEE.NU. 

Schenkingen 386

Schenkingen Haella 275 
Schenkingen WIJDOENMEE.NU 111

Alle aanvragen 620

Aanvragen Haella 480 
Aanvragen WIJDOENMEE.NU 140

In 2019 heeft de Haëlla Stichting een bedrag van € 792.031 aan schenkingen 
uitgegeven (t.o.v. € 713.810 in 2018), dit is exclusief de schenkingen vanuit 
WIJDOENMEE.NU (€ 148.133). Projecten die (deels) zijn vrijgevallen in 2019 
worden van deze bedragen afgetrokken, wat leidt tot een netto schenkingsbe-
drag van € 789.122 voor reguliere projecten en € 135.492 voor projecten via  
WIJDOENMEE.NU. 

Het gemiddelde bedrag per aanvrager in 2019 bedroeg € 2.880 over de regu-
liere projecten (een daling van 9% ten opzichte van het gemiddelde giftbedrag 
in 2018). Bij WIJDOENMEE.NU was de gemiddelde bijdrage € 1.335 (tegenover  
€ 1.410 in 2018). 

FINANCIEEL 
JAARVERSLAG 2019

2018

2019

2018

2019

€ 713.810

€ 792.031

VRIJGEVALLEN
€ 2.909

VRIJGEVALLEN
€ 12.641

NETTO
€ 789.122

NETTO
€ 135.492

stichting

Uitgaven schenkingen

€ 148.133

€ 172.049

REGULIERE PROJECTEN

WIJDOENMEE.NU

REGULIERE PROJECTEN

GEMIDDELD BEDRAG
PER AANVRAGER

WIJDOENMEE.NU

€ 3472

€ 2880

€ 1410

€ 1335



JAARVERSLAG 2019  17

Over de totaliteit van inkomsten en uitgaven is er een klein positief eindre-
sultaat (€ 8.790). Na de toevoeging van niet-bestede gelden aan de daarvoor 
bedoelde bestemmingsreserves was het nodig om een bedrag van € 55.882 
aan de algemene reserve van de Haëlla Stichting te onttrekken. 

Grondslag van waarderingen
Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland alge-
meen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, in het bijzonder 
Richtlijn RJ 640 voor organisaties zonder winststreven. Deze balans betreft 
een kort overzicht. De originele jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd 
door Maas Accountants. Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarre-
kening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
van de Haëlla Stichting per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019.

Lasten

Schenkingen aan projecten 
Regulier

789

Schenkingen WIJDOENMEE.NU 
projecten

136

Netto kosten Platform  
WIJDOENMEE.NU

53

Personeelskosten 254

Overige (kantoor)kosten 70

Totaal lasten 1.302

Baten

Bijdrage van Stichtingen en  
particulieren Regulier

1.046

Bijdrage van Stichtingen  
en particulieren voor  
WIJDOENMEE.NU

265

Overige baten 0

Totaal baten 1.311

Passiva

Eigen vermogen:
Vermogen Haëlla Stichting

125

Bestemmingsfonds  
WIJDOENMEE.NU

187

Overige bestemmingsfondsen 
(Beheerd vermogen Derden )

414

Nog uit te keren schenkingen 127

Overige kortlopende schulden 32

Totaal passiva 885

Verkorte staat van baten en lasten
BEDRAGEN IN € 1.000 

Verkorte balans (31 december 2019)
BEDRAGEN IN € 1.000 

Activa

Bedrijfsinventaris 14

Vorderingen 138

Liquide middelen 733

Totaal activa 885

stichting
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VOORUITBLIK
In 2020 zal ons speerpunt ‘op reis zonder papieren’ ten behoeve van projecten ter onder-
steuning van ongedocumenteerden worden geëvalueerd.  Het nieuwe speerpunt ‘vrouwen-
rechten’ zal verder vorm krijgen. Voor aanvragers die een vergelijkbaar doel nastreven zal 
vier keer per jaar een bijeenkomst worden georganiseerd rond een bepaald thema. Zo 
kunnen zij ervaring uitwisselen en beter samenwerken. Het platform wijdoenmee.nu zal 
worden voortgezet. 
Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag heeft het coronavirus zich in Nederland 
verspreid, en zijn ingrijpende overheidsmaatregelen van kracht met grote gevolgen voor het  
social e- en economische maatschappelijk leven. Veel kwetsbare groepen ondervinden 
hiervan extra nadelige gevolgen. Daarom lanceerde de Haella Stichting het initiatief 
kleinecoronahulp.nl. Via een website kunnen vrijwilligers een donatie aanvragen voor 
projecten die zijn opgezet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De gesteunde 
vrijwilligersprojecten richten zich op daklozen, ongedocumenteerden, mensen in armoede 
en eenzame mensen. Inmiddels hebben zich 21 andere fondsen aangesloten en zijn al veel 
kwetsbare mensen geholpen.

Samenstelling bestuur en bureau
BESTUUR PER 31 DECEMBER 2019
De heer A.A. (August) den Hollander, voorzitter
De heer A.J. (Adriaan) Peijnenburg, penningmeester
Mevrouw M.L.A. (Bibi) van Zuylen van Nijevelt -  
den Beer Poortugael, secretaris
De heer A. (Arend) Driessen
De heer L. C. (Leendert) Verzijden

BUREAU PER 31 DECEMBER 2019
Mevrouw E.J. (Elise) Kant, directeur
Mevrouw F. (Frouke) Flieringa, bureaumedewerker 
Mevrouw E.T. (Tessa) Buruma, bureaumedewerker
Mevrouw H.H. (Hilde) Marbus, bureaumedewerker

Contact
ADRES

Haëlla Stichting 
Jan van Nassaustraat 102 
2596 BW Den Haag 

EMAIL 
info@haella.nl

WEBSITE 
www.haella.nl

VORMGEVING 

Ulla Schirmbeck

stichting


