
JAARVERSLAG 2015

http://www.haella.nl


De Haëlla Stichting heeft in 2015 haar focus op irreguliere migratie verder 
vorm gegeven, onder andere door deel te nemen aan de Ronde Tafel van 
het Wereldhuis (Amsterdam) en door actief deel te nemen aan het Breed 
Stedelijk Overleg in Den Haag.

In onze ogen staat de samenleving voor een grote uitdaging, waarbij de 
vluchtelingenstroom waarmee we het afgelopen jaar geconfronteerd wer-
den, niet los te zien is van de irreguliere migranten die voor dit jaar al naar 
Nederland zijn gekomen en van de onveilige plekken overal op de wereld.

Met kleinschalige schenkingen probeert de Haëlla Stichting aan een mens-
waardig bestaan bij te dragen, van sanitatiepakketten in een niet erkend 
vluchtelingenkamp in Jordanië tot een voorstelling voor kinderen in het 
AZC. 

Een compleet overzicht van alle projecten die wij hebben gesteund in het 
afgelopen jaar is te vinden op onze website: www.haella.nl

We  namen afscheid van Joke Visser als bestuurslid van de Haëlla Stich-
ting. Joke, actief als trainer/begeleider bij Trainingscentrum Kor Schippers 
(centrum voor de training van mensen in de wijk en buurtwerk), was een 
bijzonder betrokken bestuurslid die op een bescheiden (maar soms ook 
juist weer activistische) manier probeerde alle kanten van een project te 
bekijken. Een manier die altijd tot meer inzichten leidde. We zullen haar 
warme persoonlijkheid en eigenheid missen en danken haar voor haar 
jarenlange inzet voor het bestuur. 

EEN TERUGBLIK

De Haëlla Stichting is een vermogensfonds van deze tijd, sterk geworteld in de samenleving. Al bijna 50 jaar zijn 
we actief betrokken bij kleine initiatieven wereldwijd, en in het bijzonder in Nederland. We steunen kleinschali-
ge projecten op het gebied van Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Milieu en Duurzaamheid en 
Achterstand in Nederland. Kleinschalige initiatieven zijn soms een kiemplantje en groeien later uit tot een groot 
project, soms zijn het ook lokaal gerichte projecten die hun kracht vinden in de persoonlijke en kleinschalige 
benadering. De Haëlla Stichting maakt zich sterk voor deze aanvragers, die vaak als vrijwilligers betrokken zijn.

THE MIDDLE EAST COUNCIL 
OF CHURCHES richt zich oa. op 
steun aan Syrische vluchtelin-
gen in Jordanië. Doel is om de 
relaties tussen vluchtelingen, 
hun omgeving en de burgers 
van Amman te bevorderen 
zonder onderscheid te maken 
in religie, klasse of gender. De 
foto rechts en op het voorblad 
zijn van MECC/WE ARE PRE-
SENT. Gesteund door de Haëlla 
Stichting.

Samenwerking tussen partijen die kleinschalige 
maatschappelijke initiatieven willen steunen, was 
ook in 2015 heel belangrijk voor de Haëlla Stich-
ting omdat we op die manier meer initiatieven 
nog beter kunnen steunen. We werken daarom op 
verschillende manieren samen met particulieren, 
Fondsen op Naam en andere vermogensfondsen 
voor projecten zowel in Nederland als in het bui-
tenland.

We namen dit jaar weer actief deel aan diverse 
overlegorganen zoals de vereniging van fondsen 
(FIN), het Haags Fondsen Overleg (HAFO), het lan-
delijke fondsen overleg en Ariadne Network (een 
Europees netwerk van geldgevers). Binnen bepaal-
de thema’s, waar het bestuur van de Haëlla Stich-
ting de focus op legt, wordt nauw samen gewerkt 
met andere fondsen om tot een krachtiger resul-
taat te komen. Samen signaleren we wat er leeft in 
de samenleving en proberen we mensen te helpen 
en te verbinden.

Ook vragen actuele ontwikkelingen soms om 
nieuwe vormen van samenwerking. In twee bij-
eenkomsten met een aantal vermogensfondsen 
werd gekeken hoe samen kan worden opgetrok-
ken rond het thema vluchtelingen, asielzoekers, 
statushouders en ongedocumenteerden en naar 
de verwachting dat er een groot beroep zal wor-
den gedaan op de fondsen. Verschillende werk-
groepen gingen actief aan de slag met de daaruit 
voortgekomen deelgebieden; Gezondheidszorg 
(inclusief traumaverwerking), Sociale activering, 
Scholing/educatie/taallessen, Beeldvorming, In-
ternationale samenwerking en de werkgroep klei-
ne (particuliere) initiatieven waarvoor de Haëlla 
Stichting de trekker zal zijn. In onze vooruitblik 
daarover meer.

DE KRACHT VAN SAMENWERKING
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STICHTING WOLKENTHEATER speelt met passie, betrokkenheid en overtuiging theatervoorstellingen voor 
vluchtelingenkinderen. De vrolijke en toegankelijke optredens zijn bedoeld om kinderen met een veelbe-
wogen en traumatisch verleden uit de beslommeringen van alledag te halen en ze weer kind te laten zijn. 
Gesteund door de Haëlla Stichting.

http://www.wolkentheater.nl


VREDE EN MENSENRECHTENGELOOF EN SAMENLEVING

MILIEU EN DUURZAAMHEID ACHTERSTAND IN NL

Stichting Culture Connection
€ 1500

Huis van Belle
€ 2500

IKETH
€ 1500

Stichting Tijd voor Actie
€ 10000

Stichting Think2Link
€ 2500

Naar een Landelijk Stemgeluid
€ 2000

St Paulus oud katholieke missie
€ 2500

Stichting Vloeistof
€ 2000

Stichting Oikos
€ 5000

Fairtrade Utrecht
€ 500

Platform Aarde, Boer, Consument
€ 2000

Wise Nederland
€ 2500

Stichting Int Tree Fund
€ 2500

Read to Grow
€ 1000

Tiye International
€ 1500

Onderhuids Campagne
€ 900

CultureClash4U
€ 1000

Here to support
€ 3000

Stichting Grrrowd
€ 1000

The Hague Process on
Refugee and Migration

€ 2500

Inloophuis De Ontmoeting
€ 750

De IJssel Apeldoorn
€ 2500

Don Bosco Jonathan
€ 1500

Vakantiebank Delft
€ 1500

Stichting Scharlaken Koord
€ 4250

Stichting Noorderpark Trust
€ 3200

http://www.fairtradeutrecht.nl/
http://www.huisvanbelle.nl
http://www.tijdvooractie.nl
http://www.iketh.eu
http://www.culture-connection.org/
http://www.readtogrow.eu/
http://www.tiye-international.org/wordpress/
https://www.grrrowd.org/%3Flang%3Dnl
http://noorderpark.nl/
http://deijsselapeldoorn.nl/
http://www.think2link.nl/%23%21over-ons/c5mn
http://aardeboerconsument.nl/
http://www.vloeistof.nl/
http://www.stichtingoikos.nl
http://www.itf.nl/
http://heretosupport.nl/home/
http://thehagueprocess.org/
http://www.cultureclash4u.com/
http://www.scharlakenkoord.nl/
http://www.inloophuisdeontmoeting.nl/
http://www.aisanet.nl
https://www.wisenederland.nl/
https://www.onderhuids.nl/
http://www.vakantiebankdelft.nl/
http://www.donboscojonathan.nl/


Vanaf 1 januari  2016 hebben we de aanvraagcriteria verscherpt. 
Aanvragen kan alleen nog via de website. We accepteren aanvragen 
tot € 2.500, bij een maximale begroting tot € 50.000. Ook hiermee 
benadrukken we nog meer dat de Haëlla Stichting staat voor klein-
schalige 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. 

Belangrijk speerpunt voor de Haëlla Stichting in 2016 zijn projecten 
rond irreguliere migratie waarbij er natuurlijk ook ruimte blijft voor 
de andere thema’s. 

In overleg met een aantal fondsen wordt gekeken hoe ingespeeld kan 
worden op kleinschalige initiatieven voor vluchtelingen, asielzoekers, 
statushouders en ongedocumenteerden die steun behoeven. Deze 
initiatieven kunnen zich richten tot WIJDOENMEE.NU, een platform 
waar particulieren maar ook organisaties en bedrijven aanvragen 
kunnen doen op een manier die laagdrempelig werkt waardoor er 
snel en flexibel gehandeld kan worden. 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.

Medio 2016 wordt een nieuwe ICT systeem ingevoerd waarvoor de 
voorbereidingen in 2015 zijn begonnen.

Het bestuur voelt zich gesterkt door het opnieuw vastleggen van een 
particuliere schenking voor 5 jaar van € 10.000 en verheugt zich op 
de verdere samenwerking met de aangesloten stichtingen en parti-
culieren die via de Haëlla Stichting mooie initiatieven steunen.

In 2015 kwamen in totaal 727 aanvragen binnen: 649 aanvra-
gen voor de Haëlla Stichting en 78 voor Stichting Anna Poot. 
Al deze verzoeken zijn behandeld en 300 projecten (waarvan 
25 van Stichting Anna Poot) hebben een schenking gekregen.   

De jaarcijfers van 2015 laten zien dat we een bedrag 
van  € 838.620 aan schenkingen hebben uitgegeven (t.o.v. 
€ 678.281 in 2014). Het gemiddelde bedrag per aanvra-
ger in 2015  bedraagt € 2.862 (t.o.v. € 2.550 in 2014). 

Het negatieve resultaat, na onttrekking en toekenning aan de be-
stemmingsfondsen, wordt toegekend aan de Algemene Reserve. 
De totale Reserve komt hiermee op € 5.335 (€ 70.927 in 2014). 

De aangesloten stichtingen kiezen er overwegend voor con-
crete projecten in het buitenland te steunen. Bij 8 projecten zijn 
we een meerjaren verplichting aangegaan (inclusief de aan-
gesloten stichtingen). Aan het einde van het jaar is de samen-
werking met Stichting Anna Poot beeindigd en gaan zij op ei-
gen kracht verder, zie www.annapoot.nl voor meer informatie.

Dit jaar hebben we 1 renteloze lening verstrekt met een be-
drag van € 5.000 en hebben we via het platform Geloofinjepro-
ject.nl 13 projecten gesteund met bedragen tussen € 100 en € 
10.000. Naast een financiële impuls heeft de Haëlla Stichting ook 
tijd en expertise beschikbaar gesteld. Het platform heeft in to-
taal 33 projecten een omgeving geboden om een crowdfunding 
campagne te starten. Hiervan zijn er 26 succesvol afgesloten. 

HET RESULTAAT IN 2015 EEN BLIK VOORUIT

http://www.annapoot.nl
http://www.wijdoenmee.nu
http://www.geloofinjeproject.nl


Activa 2015 2014 
Vorderingen:

Bedrijfsinventaris 15 23

Langlopende renteloze leningen 19 14

Overige vorderingen 119 129

Overlopende activa 4 10

Liquide middelen 237 368

Totaal Activa 394 544

2015 2014 
Baten:
Bijdragen van stichtingen en particulieren 918 776

Overige baten (o.a. rente) 13 1

Totaal Baten 931 777

Lasten:
Schenkingen aan projecten 839 678

Personeelskosten 157 131

Overige kantoorkosten 52 50

Totaal lasten 1048 859

Resultaat / bestemmingsreserve -117 -82

Passiva 2015 2014 
Eigen vermogen:

Vermogen Haëlla Stichting 125 191

Beheerd vermogen Vronestein 17 36

Beheerd vermogen Helena Lako 25 37

Beheerd vermogen HTD 39 38

Beheerd vermogen Dété 80 102

Voorzieningen 0 0

Schenkingen 96 124

Overigen 12 16

Totaal Passiva 394 544

Verkorte balans (bedragen in € 1.000)

Verkorte staat van baten en lasten   (bedragen in € 1.000)

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 ba-
lans betreft echter een korter overzicht. De originele 
jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door 
Maas Accountants. Naar het oordeel van de accoun-
tant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en samenstelling van het vermogen van de 
Haëlla Stichting per 31 december 2015 en van het re-
sultaat over 2015.

JAARVERSLAG 2015

YOUTH FOR FREEDOM AND 
SPEECH is een NGO uit Minsk die 
jongeren de kans geeft zich vrij 
uit te spreken, van elkaar te le-
ren en workshops te organiseren 
zodat ze uitgroeien tot actieve 
burgers die zich willen inzetten 
voor een positieve sociale veran-
dering. Gesteund door de Haëlla 
Stichting.



Dit jaarverslag
is een uitgave van:

Haëlla Stichting
Jan van Nassaustraat 102

2596 BW Den Haag
tel: 070-3249929

e-mail: info@haella.nl
website: www.haella.nl

RSIN 005607516
IBAN NL68ABNA0424734982

Ontwerp en samenstelling
Piekema Creative Office Support

Samenstelling bestuur 
per 31 december 2015 
Wij hebben dit jaar afscheid genomen van Joke Visser als bestuurslid. Zij 
werd begin 2016 opgevolgd door mevrouw E.J. (Elise) Kant en de heer A. 
(Arend) Driessen.

De heer A.A. (August) den Hollander, voorzitter
Mevrouw M.-J. H. (Marie-José) Tiemstra – van Berckel, secretaris
De heer A.J. (Adriaan) Peijnenburg, penningmeester
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   

Samenstelling bureau

Mevrouw G.E. (Geeske) Zanen, directeur    
Mevrouw F. (Frouke) Flieringa, bureaumedewerker  
Mevrouw E.W.M. (Elly) Dekker-der Weduwe, bureaumedewerker 
    


