
ANBI 
Helping Hands Nijmegen is door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd als een Algemeen 

Nut Beogende Instelling, ANBI. Hierdoor zijn uw giften aan Helping Hands aftrekbaar voor de 

inkomsten belasting of voor de vennootschapsbelasting. 

In de tekst hieronder kunt u een verantwoording vinden over Helping Hands Nijmegen, zoals deze 

ook door de belastingdienst wordt gevraagd. Wij willen u graag deze informatie geven, omdat we 

open willen zijn naar u als ondersteuner van ons werk. 

Onze gegevens: 
Helping Hands Nijmegen staat geregistreerd als Stichting Helping Hands Nijmegen. 

Ons RSIN nummer is 8521.94.341 

Onze adresgegevens: 

Postadres: Heiweg 80 6533 PE Nijmegen 

Telefoon:  06- 34150433    

Email: info@HelpingHandsNijmegen.nl  

website: www.HelpingHandsNijmegen.nl  

Onze doelstelling: 
De stichting stelt zich ten doel: 

A. het kosteloos verstrekken (uitdelen) van goede kleding, voedsel en andere goederen aan 

mensen die op of onder het bestaansminimum leven, alsmede;  

B. het voorzien van goede kleding aan mensen voor wie (kinder-) kleding, dan wel voedsel of 

andere goederen een (te) grote kostenpost is. 

  

Helping Hands tracht dit doel te bereiken door onder meer het inzamelen van kleding, voedsel en 

andere artikelen waar bij de doelgroep vraag naar is. En ook het verwerven van geldelijke middelen, 

zoals donaties, subsidies, legaten en erfenissen ter bekostiging van de  benodigdheden en onkosten 

van Helping Hands. 

Bestuur & medewerkers: 
Het bestuur van Helping Hands bestaat uit: 

Voorzitter: Judith Mom 

Secretaris: Hanneke Smit – Van de Weetering 

Penningmeester: Jacobus Smit 

Zowel de bestuursleden als ook de medewerkers van Helping Hands krijgen niet betaald voor de 

werkzaamheden die zij verrichten voor Helping Hands. Alle medewerkers doen dit werk uit liefde 

voor de doelgroep en het verlangen om mensen een steun in de rug te geven. 
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Verantwoording 2019 
Helping Hands is in 2007 ontstaan als een particulier initiatief. In november 2012 is Helping Hands 

een officiële stichting geworden en hebben we een pand aan de Citroenvlinderstraat in gebruik 

genomen. Vanaf oktober 2017 is de ‘kledingwinkel’ gesloten en is Helping Hands terug naar de kern 

gegaan door daar hulp te bieden waar nodig is. Zo hebben we bijv. gezorgd voor beddengoed, 

kleding, reparatie van een wasdroger en een laptop voor een scholier. 

In 2019 zijn de uitgiftes van noodvoedselpakketten gestegen naar 57 pakketten. In december 2019 is 

er samen met basisschool De Akker en Berea Nijmegen een kerstpakkettenactie gehouden waarbij 60 

pakketten zijn uitgedeeld.  

Financiële verantwoording: 
Hieronder vind u een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2019. 

Het resultaat over 2018 was een tekort van E338, wat ten laste is gekomen van het eigen vermogen 

van de stichting. 

Het resultaat over 2019 was een positief saldo van 950 Euro, wat ten bate is gekomen van het eigen 

vermogen van de stichting.           

 

Nummer Omschrijving Debet (W&V) Credit (W&V) Debet (Balans) Credit (Balans)

1100 Bank 1.287,95

2100 Tussenrekening balans 337,62

4100 Huurkosten 1.690,00

4325 Administratiekosten 119,55

4400 Reiskosten 68,50

4410 Representatiekosten 83,91

4500 Algemene kosten 232,89

7000 Inkopen Kleding 1.052,54

7001 Inkopen Voedsel 5.779,42

7003 Inkopen Kerstpakket actie 679,56

7004 Inkopen overig voor clienten 1.174,51

8000 Giften particulier 1.705,00

8001 Giften particulieren - specifiek 383,00

8002 Giften kerken -algemeen 1.240,00

8003 Giften kerken - specifiek 4.925,21

8010 Donaties fondsen 3.278,00

8020 Giften periodiek vastgelegd 300,00

Totaal 10.880,88 11.831,21 1.287,95 337,62

Resultaat 950,33 0,00 0,00 950,33

Totaal generaal 11.831,21 11.831,21 1.287,95 1.287,95

Kolommenbalans - Helping Hands


