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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting AyúdaMe. Hierin kunt u lezen welke 

activiteiten wij in 2019 hebben uitgevoerd. Verder wordt ingegaan op de  

toekomstplannen. Tevens treft u de jaarrekening aan.  

Dankzij donaties van zowel particulieren als bedrijven kunnen wij terugblikken op 

een vruchtbaar jaar. Ons doel, om van betekenis te zijn voor de minima in Hoorn en 

omgeving, hebben wij kunnen verwezenlijken.  
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1.  Verslag van het bestuur 

 

1.2  Activiteiten 

 

Stichting AyúdaMe heeft dit jaar veel meer activiteiten kunnen ontplooien dan het 

voorafgaande jaar. Wij gaan er hieronder verder op in. 

 

Het verzamelen van kleding en huishoudelijke spullen.  

Het afgelopen jaar hebben wij heel veel kleding en huishoudelijke spullen opgehaald bij 

zowel particulieren als bij bedrijven. Deze spullen geven wij vervolgens aan gezinnen die het 

hard nodig hebben. Overtollige spullen hebben wij met andere (hulp)organisaties gedeeld en 

deels verscheept naar derdewereldlanden.   

 

Versturen van (hulp-) goederen naar derdewereldlanden.  

Wij verschepen ook goederen naar derdewereldlanden. Deze goederen zijn bestemd voor 

arme gezinnen en voor een (selecte groep) wees-, opvang- en bejaardentehuizen. Alhoewel 

wij veel meer zouden willen doen kunnen wij, vanwege de hoge verschepingskosten, op dit 

moment veel minder hulp bieden dan voorgenomen. Dit jaar hebben wij een aantal dozen 

verscheept naar Curaçao en Suriname. Wij hebben o.a. basis levensmiddelen, kleding en 

huishoudelijke goederen verstuurd.  

 

Steunen van particuliere initiatieven in Suriname.  

Wij ondersteunen particuliere initiatieven in Suriname. Het zijn organisaties die lokaal goed 

op de hoogte zijn van de noden. Zij zorgen ervoor dat de verscheepte goederen goed 

terechtkomen. Helaas zijn er nog steeds kinderen die geen lunch meekrijgen naar school, 

simpelweg omdat hun ouders dat niet kunnen veroorloven. De kinderen krijgen tijdens de 

pauze een belegd broodje, zodat zij zich toch kunnen concentreren en daardoor beter 

presteren. Afgelopen jaar hebben wij veel donaties van supermarkt Albert Heijn gekregen, 

hierdoor konden wij 3 keer 2 dozen (van 240 ltr) met levensmiddelen, kleding en speelgoed 

naar Suriname sturen. Verder hebben wij voor een opvangtehuis een ondergoedactie 

gehouden, waarbij wij geld hebben opgehaald om de meisjes van het tehuis te voorzien van 

ondergoed voor het nieuwe schooljaar. Met deze actie hebben wij 210,- euro opgehaald.  

 

Administratieve ondersteuning.  

Helpen met het opstellen van brieven/ bezwaarschriften, het invullen van formulieren en 

andere lichte administratieve handelingen.  

 

Het bezoeken van buitenlandse gevangenen in Nederlandse gevangenissen.  

Een buitenlander in een Nederlandse gevangenis is natuurlijk ver weg van familie waardoor 

desbetreffende persoon weinig tot geen bezoek ontvangt. Er is een taalbarrière, hierdoor 

neemt de eenzaamheid toe. Hoe fijn is het dan om bezoek te krijgen van iemand die gelijk 

talig is. Ook voor geestelijke begeleiding kunnen de gedetineerden, indien gewenst, bij ons 

terecht. Wij zijn in gesprek met de overheidsinstanties teneinde dit project uit te kunnen 

voeren. Deze actie hebben wij dit jaar nog niet tot uitvoering kunnen brengen. 

 

Verstrekken van levensmiddelenpakketten.  

Er zijn nog steeds mensen in Nederland die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen 

knopen en die nog net niet voldoen aan de voorwaarden van de voedselbank. Ook komt het 

vaak voor dat mensen in afwachting van hun eerste salaris of uitkering dringend hulp nodig 

hebben tijdens die overbruggingsperiode. Door het verstrekken van 

levensmiddelenpakketten met de basisbenodigdheden zoals toiletpapier, afwasmiddel, 

tandpasta enz. hebben deze gezinnen even een zorg minder en houden wellicht wat over 

voor een gezondere maaltijd. Mede dankzij de donaties van particulieren en AH hebben wij 

gezinnen kunnen voorzien van goed gevulde pakketten. 



5 

 

 

In de maand oktober hebben wij ook geld op kunnen halen met de statiegeldflessenactie van 

AH filiaal Hoorn. Naast enkele standaard basisproducten, kijken wij ook naar de 

gezinssamenstelling en de behoefte van elk gezin. Hierdoor is niet één pakket hetzelfde. Wij 

houden rekening met allergieën van de gezinsleden en gezondheidsbehoeften. Uiteindelijk 

ontvangt ieder gezin een pakket op maat en dat wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Snuffelmarkt.  

Wij hebben 3 snuffelmarkten georganiseerd (in het voorjaar, in de zomer en aan het eind van 

het jaar). De bezoekers konden geheel gratis, naar believen, spullen uitzoeken. Met 

uitzondering van de zomersnuffelmarkt, toen moest men indien mogelijk, een symbolisch 

bedrag van 2,- euro betalen.  

 

Paasactiviteit.  

Tijdens Pasen komt meestal de familie bij elkaar om lekker samen te genieten van een 

degelijke paasontbijt en/of diner. Wij gunnen iedereen een fijn familiemoment. Helaas zijn er 

ook in Nederland genoeg gezinnen die zich niet kunnen veroorloven om een paasontbijt met 

elkaar te nuttigen. Door een paaspakket samen te stellen hopen wij dat deze gezinnen toch 

een fijne familiedag hebben. Afgelopen jaar hebben wij 50 pakketten uitgedeeld, dat is 

ongeveer 40 pakketten meer dan vorig jaar. Vele organisaties richten zich alleen op de 

kerstperiode. Het paaspakket wordt daarom zeer gewaardeerd. 

 

Watoto concert.  

Tijdens dit concert kregen wij toestemming om snacks te verkopen. De bedoeling was om de 

opbrengst te verdelen met dit kinderkoor, maar de opbrengst was heel laag, waardoor wij 

het totale bedrag aan kinderkoor Watoto hebben geschonken. 

 

Flessenactie 

Dit jaar hebben wij voor het eerst meegedaan aan de statiegeldflessen actie van AH Hoorn. 

Dit houdt in dat de opbrengsten van de emballagezuil van een bepaalde periode aan een 

goed doel gedoneerd wordt. In de maand oktober was Stichting AyúdaMe aan de beurt. Wij 

hebben totaal een mooi bedrag van 296,85 euro opgehaald. 

 

Snoepactie 

In de maand november gaan de kinderen langs de huizen om snoep op te halen. In het 

motto van ‘samendelen is lief’ hebben wij kinderen gevraagd om hun snoepjes te delen met 

kindjes in Suriname die normaal door de economische omstandigheden niet in staat zijn om 

snoepjes te kopen. Ook dit was een geslaagde actie. De kinderen die wij benaderd hebben 

vonden het heel leuk om een deel van hun snoep af te staan. De snoepjes hebben wij 

vervolgens verstuurd naar Suriname en zodoende konden wij een aantal scholen en 

kindertehuizen verrassen met snoep. Wat waren ze blij. 

 

Kerstactiviteit.  

Kerst is een ook familiefeest. Wij gunnen alle gezinnen om dit feest te kunnen vieren met 

hun geliefden. In 2018 hebben wij 20 kerstpakketten uitgedeeld. Afgelopen jaar hebben wij 

100 pakketten samen kunnen stellen en verschillende gezinnen blij gemaakt. Door giften 

van verschillende particulieren, gemeente Hoorn en andere organisaties hebben wij dit 

kunnen verwezenlijken.  
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2.  Toekomst 

 

Wij willen onze hulp blijven bieden aan de minima in Hoorn en omgeving. Graag zouden wij 

een grotere groep willen helpen dan het afgelopen jaar. Wij zitten op een stijgende lijn en 

dat kunnen wij zien in onze activiteiten. Om dit te realiseren hebben wij meer financiële 

middelen en vrijwilligers nodig. Wij hopen daarom het komend jaar meer vrijwilligers te 

verwelkomen om de verschillende werkzaamheden uit te kunnen voeren, zoals het sorteren 

van goederen (kleding, huishoudelijke spullen en enzovoorts) en het werven van sponsoren. 

Ook willen wij een bestelbusje aanschaffen om het werk te vergemakkelijken. Het 

bestelbusje zal gebruikt worden om de goederen op te halen bij zowel particulieren als 

bedrijven door heel Nederland en voor onze bezorgdiensten. 

Het afgelopen jaar hebben wij samengewerkt met een aantal organisaties. Sommigen zijn in 

hetzelfde pand als Stichting Ayúdame gevestigd. In de toekomst willen wij de samenwerking 

met nog meer organisaties aangaan om zo efficiënter te werk te gaan en meer mensen te 

kunnen bereiken.  

Wij streven ernaar om financieel stabieler te worden door vaste sponsoren te werven, 

aangezien subsidie uitgesloten is, om zo de continuïteit van de stichting te waarborgen. Wij 

zien de noodzaak van onze inzet in en zullen onze hulp blijven bieden. 

 

2.2  Activiteiten 

Wij zullen de activiteiten van voorgaande jaren voortzetten en tevens nieuwe activiteiten 

bedenken en uitvoeren.   

 

Het verzamelen van kleding en huishoudelijke spullen.  

Deze spullen geven wij vervolgens aan gezinnen die het hard nodig hebben. Voor deze 

activiteiten hebben wij dagelijks minimaal twee mensen nodig om de goederen op te halen 

en vervolgens alle verzamelde kleding en huishoudelijke spullen te sorteren en een plekje te 

geven. 

 

Versturen van (hulp-) goederen naar derdewereldlanden.  

Bestemd voor arme gezinnen en voor een (selecte groep) wees-, opvang- en 

bejaardentehuizen. Voor deze activiteit hebben wij dagelijks minimaal twee mensen nodig 

om alle goederen op de juist manier te sorteren en in te pakken.  

 

Administratieve ondersteuning.  

Helpen met het opstellen van brieven/ bezwaarschriften of het invullen van formulieren en 

overige lichte administratieve werkzaamheden. 

 

Het bezoeken van buitenlandse gevangenen in Nederlandse gevangenissen.  

Een buitenlander in een Nederlandse gevangenis is natuurlijk ver weg van familie waardoor 

men weinig tot geen bezoek ontvangt. Er is een taalbarrière, hierdoor neemt de 

eenzaamheid toe. Hoe fijn is het dan om bezoek te krijgen van iemand die gelijk talig is. Ook 

voor geestelijke begeleiding kunnen de gedetineerden, indien gewenst, bij ons terecht. 

Hiervoor hebben wij mensen nodig die een andere taal naast de Nederlandse taal beheersen. 

 

Verstrekken van levensmiddelenpakketten.  

Er zijn nog steeds gezinnen in Nederland die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen 

knopen. Door het verstrekken van pakketten met basis levensbenodigdheden zoals 

toiletpapier, afwasmiddel, tandpasta enz. hebben zij een zorg minder en houden wellicht wat 

over voor een gezondere maaltijd.  

 

Paasactiviteit.  

In Nederland zijn er helaas gezinnen die zich niet kunnen veroorloven om een degelijke 

paasontbijt met elkaar te nuttigen. Onze aandacht gaat uit naar alle gezinnen die het wel 

willen maar het niet kunnen veroorloven. Door een pakket samen te stellen hopen wij dat 

deze gezinnen een fijne, onvergetelijke dag kunnen hebben. Hiervoor zullen wij meer 

mensen nodig hebben om de spullen op te halen, in te kopen en de pakketten samen te 

stellen. 
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Kerstactiviteit.  

Kerst is een familiefeest. Wij gunnen alle gezinnen om dit feest te kunnen vieren met hun 

geliefden. In 2018 hebben wij 20 kerstpakketten uitgedeeld. Afgelopen jaar hebben wij 100 

pakketten samen kunnen stellen en verschillende gezinnen blij gemaakt. Wij streven ernaar 

dit jaarlijks te kunnen doen. Wij zullen een aantal vrijwilligers nodig hebben om de spullen in 

te slaan, pakketten samen te stellen en vervolgens uit te delen. 
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3.  Organisatie 

Wij zijn door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw 

giften mag u aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

U kunt op 2 manieren een gift doen. Een gewone gift of een periodieke gift. Voldoet u aan de 

voorwaarden voor gewone giften dan mag u het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt wel 

een drempel en een maximum voor gewone giften. 

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van 

€ 60,-. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. U mag niet meer 

aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. 

Voor periodieke giften geldt echter geen drempel en geen maximumbedrag. U mag dan het 

hele bedrag van de gift aftrekken. Kijk voor meer informatie op 

www.belastingdienst.nl/giften 

 

KvK nummer is 69844917 

Bezoekadres: Dampten 16, 1624 NR Hoorn 

www.stichtingayudame.nl 

stichtingayudame@gmail.com 

 

 

 

3.1  Bestuur 

Het bestuur van stichting Ayúdame bestaat uit de volgende bestuursleden: 

Voorzitter:   mevr. U. (Urmie) Ferreira Nunes de Oliveira - Seedorf 

Penningmeester: dhr. L. (Paulo) Paulo Adao 

Secretaris:   mevr. O. (Oksana) Foster 

 

Dit jaar heeft er een wisseling plaatsgevonden. De voormalige penningmeester heeft om 

persoonlijke redenen om vervanging gevraagd, waardoor er een verschuiving plaats heeft 

gevonden in de samenstelling. Oksana Foster is toegetreden als secretaris en Paulo is nu de 

penningmeester van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd. 

 

 

 

 

3.2  Werknemers 

Er zijn geen werknemers in dienst. Stichting AyúdaMe doet beroep op vrijwilligers. Wij 

beschikken nog niet over voldoende financiële middelen om vrijwilligersvergoeding te 

verstrekken. 

  

http://www.belastingdienst.nl/giften
http://www.stichtingayudame.nl/
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4.  Jaarrekening 

 

4.1  Jaarrekening 

 

In de jaarrekening treft u de belangrijkste financiële informatie van Stichting AyúdaMe van 

het afgelopen jaar. Ons streven is om de komende jaren te groeien.  
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Jaarrekening      

      

    2019  2018 

Inkomsten      

Inkomsten uit eigen fondsenwerving    €     9.857,00    €      5.223,00  

Inkomsten gezamenlijke acties    €     6.549,00    €      1.050,00  

Inkomsten acties van derden    €        755,00    €         200,00  

Inkomsten uit subsidies    €               -    €               -  

Inkomsten uit beleggingen    €               -   €               -  

Overige inkomsten    €        711,00    €               -  

Totale inkomsten     €   17.872,00    €      6.473,00  

      

      

Bestedingen      

Kosten werving baten    €        155,00    €         155,00  

Kosten beheer en administratie    €        338,00    €         177,00  

Besteed aan doelstelling    €   17.379,00    €      5.162,00  

Toevoeging aan reserves    €               -    €         979,00  

Onttrekking aan reserves    €               -      €                 -    

Totale kosten/bestedingen     €   17.872,00    €      6.473,00  

      

Activa      

Immateriële vaste activa    €        522,00    €         522,00  

Materiele vaste activa    €        509,00    €         222,00  

Vorderingen en overlopende activa    €               -    €                - 

Liquide middelen    €        453,00    €         979,00 

Totale activa     €     1.484,00    €      1.723,00  

      

Passiva      

Reserves en fondsen    €     1.484,00    €      1.723,00  

Langlopende schulden    €               -     €                -  

Kortlopende schulden    €               -    €                -  

Totale passiva     €     1.484,00    €      1.723,00  
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5.  Begroting 

 

 

Stichting AyúdaMe is totaal afhankelijk van giften. Bij deze willen wij u bedanken voor elke 

vorm van donatie van het afgelopen jaar. Wij zien dat onze deelname aan de maatschappij 

steeds groter wordt. Onze hoop is dat wij in het komend jaar genoeg fondsen kunnen 

verwerven. Er worden steeds meer goederen (huishoudelijke spullen, kleding) aangeboden. 

Wij verwachten daardoor meer ophaalritten te zullen maken. Daarnaast zouden wij graag 

meer gebruik willen maken van vrijwilligers met de mogelijkheid vrijwilligersvergoeding te 

kunnen verstrekken. Voor de goederen die opgehaald worden is opslag nodig alvorens te 

sorteren. Onze hoop is om in het jaar 2020 een bedrag van 50.000 euro te kunnen 

ontvangen aan donaties.  

 

Hiermee denken wij ons doel voor het jaar 2020 te kunnen realiseren. Wij zijn zeer dankbaar 

voor uw hulp tot dusver en hopen dat u ons zal blijven steunen. 

  

 


