
Beleidsplan 2020-2021 van de Stichting Handje Helpen te Aerdenhout.. 

 

Inleiding. 

 

De Stichting Handje Helpen is een initiatief van Lieke Stokman-Balm. Zij heeft de Stichting op 7 mei 

2020 opgericht. Haar voornaamste beweegreden was haar vaststelling, dat er ondanks alle mogelijke 

sociale regelingen en vangnetten er nog altijd veel gevallen onder de radar blijven waar een 

ogenschijnlijk klein financieel probleem tot grote gevolgen kan leiden. Door middel van de Stichting 

kunnen op transparante fondsen worden geworven en aangewend  om in dat leed zoveel mogelijk te 

voorzien. 

 

Doelstelling. 

 

Het doel van de Stichting is: 

• Het bieden van ondersteuning aan armlastige gezinnen met kinderen in de vorm van het 

verschaffen van leer en speelmateriaal, alsmede het bieden van financiele ondersteuning. 

• Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

In eerste instantie verwacht het bestuur  door middel van het leggen van contacten met 

uiteenlopende sociale organisaties  in contact te komen met gezinnen die voor de beoogde 

ondersteuning in aanmerking komen. Naar verwachting zal  na verloop van tijd ook de website van 

de Stichting die rol gaan vervullen. 

 

Bestuur. 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit drie personen: 

• De heer Mr. R. Stokman, voorzitter. 

• Mevrouw M.J.M. Genee-Balm, secretaris. 

• De heer E.F.M. Meltzer, penningmeester. 

 

De bestuursleden opereren onafhankelijk van donateurs of begunstigden. Zij ontvangen geen 

beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de 

uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 

Fondsenwerving. 

 



De Stichting heeft een substantiele initiele schenking ontvangen die de Stichting in staat stelt een 

aanvang te maken met haar activiteiten.. In de toekomst hoopt en verwacht de Stichting donaties te 

verwerven uit het ruime netwerk van de leden van het bestuur, alsmede via de donatie-mogelijkheid 

op de website van de Stichting. 

 

Administratie, financiele zaken, verantwoording. 

 

Alle inkomsten en uitgaven zullen zorgvuldig worden geadministreerd door de penningmeester. De 

uitvoering van betalingen dienen door de voorzitter en de penningmester te worden gefiatteerd. De 

penningmeester zal jaarlijks ten behoeve van het bestuur een financieel overzicht maken. De 

secretaris zal verslagen maken van de bestuursvergaderingen en alle administratieve bescheiden 

zorgvuldig behouden en bewaren. De voorzitter zal jaarlijks een verslag maken van de door de 

Stichting uitgevoerde donaties. 

 

Beleid 2021-2025. 

 

 De Corona-crisis heeft (ook) in financieel opzicht diepe sporen nagelaten. De Stichting hoopt in de 

regio Kennemerland op bescheiden schaal bij te kunnen springen. In de tweede helft van 2021 zal de 

Stichting de gang van zaken evalueren en een meerjarig beleidsplan opstellen. 

 

Het bestuur, 

 

De heer Mr. R. Stokman, 

 

Mevrouw M.J .M. Genee-Balm, 

 

De heer E.F.M. Meltzer. 


