
 
 

JAARVERSLAG 2019 
 
Inleiding: 
Stichting Almeerse Handen Ineen is opgericht op 13 februari 2015.  
 

De Stichting heeft als doel om elk medemens te ondersteunen op zowel financiële, 
geestelijke en praktische vlakken.  
 
Dit doen we door te zorgen voor huisraad en praktische raad en daad op het gebied van 
schulden, werk en inkomen en voedsel. 
 
Daarnaast geeft de Stichting begeleiding aan mensen die specifieke hulpvragen hebben die te 
maken kunnen hebben met zowel sociale, praktische en financiële problemen  
 
In dit jaarverslag krijgt u een beeld van de activiteiten die plaatsgevonden hebben vanaf 1 
januari 2019  tot en met 31 december 2019. 
 
Het bestuur van de Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Geen enkele vrijwilliger (bestuur 
of anders) ontvangt een vergoeding.  
 
Activiteiten: 
In 2019 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden.  
In het kort een overzicht van de activiteiten die wij de afgelopen periode hebben gedaan.  

- Kindercrea 
- Crea voor volwassenen 
- Koffieochtenden voor jong en oud 
- Naaiclub 
- Spelletjes avonden gehouden 
- Dart avonden gehouden 
- Diverse evenementen 

 
Dagbesteding: 
In 2019 hebben we wekelijks aan ongeveer 15 mensen een dagbesteding gegeven. Mensen 
komen bij ons en die hebben diverse dingen voor ons gedaan. Denk hierbij aan klussen in en 
om de Stichting, maar ook klussen voor de mensen thuis. Zo hebben we bijvoorbeeld een 
project gehad om mensen te helpen om zelf dingen te kunnen maken. Denk hierbij aan lamp 
vervangen, hoe moet je een plank zagen.  
  



 
 

 
Aanbieden van huisraad, kleding en andere artikelen:  
Door gebruik te maken van Social Media, (denk hierbij aan zowel Facebook en onze 
internetsite van Alle Handen ineen) hebben wij als Stichting meerdere huishoudens kunnen 
helpen aan huisraad, voedsel, kleding en dergelijke.  
 
Door hulp van Donateurs en het ruilen van huisraad, artikelen en kleding hebben wij 
meerdere huishoudens/leden geholpen aan voedselpakketten, kleding en andere artikelen.  
 
Als stichting zorgen wij ervoor dat de huishoudens of leden waar de nood het hoogst was, 
voorrang kregen op de gevraagde hulp. Uiteraard is dit niet ten koste gegaan van onze 
andere leden. 
Wij als stichting zijn blij maar vooral ook trots, dat we het afgelopen jaar meerdere 
huishoudens/leden hebben kunnen helpen. 
 
Levensmiddelenpakketten:  
Als Stichting hebben wij elke week 35 levensmiddelenpakketten verloot en hebben goed in 
de gaten gehouden dat deze pakketten bij de juiste mensen terecht kwamen  
 
Als Stichting zorgde we er voor dat de levensmiddelenpakketten zo samengesteld werden, 
dat de gezinnen hier ook daadwerkelijk een maaltijd hadden voor hun gezin.  
 
Omdat er sommige leden het moeilijk vonden om mee te loten op een 
levensmiddelenpakket, gaven wij buiten de levensmiddelenpakketten, 
levensmiddelenpakketten aan gezinnen/ leden die liever anoniem wilde blijven.  
 
De levensmiddelenpakketten werden gevuld door middel van donaties van de 
voedselinzamelingen en het ruilen van artikelen voor voedsel. 
 
Ook hebben wij in 2019 diverse mensen van een Noodpakket voorzien. Een noodpakket 
bestaat uit 2/3 bigshoppers met eten en drinken waar de mensen een hele week van kunnen 
doen. 
 
Hulp bij schulden en inkomen:  
In 2019 hebben we meerdere leden/gezinnen hulp geboden die betrekking hadden op schuld 
en inkomen.  
Deze hulp bestond uit het helpen om voor de mensen een overzicht maar ook inzicht te 
krijgen van hun schuld en situatie. 
 



 
 

Wij ondersteunden de mensen bij het regelen van een betalingsregeling of het aanvragen 
van bijvoorbeeld een uitkering of een kwijtschelding. Indien nodig zijn we ook meegegaan 
met deze mensen. 
 
Hulp aan Huis:  
Tevens hebben wij als Stichting meerdere leden/ huishoudens geholpen met steun te bieden 
die gegeven werd door bestuur van de Stichting. Zij gaven hulp/ondersteuning bij de mensen 
aan huis om zo hun anonimiteit te garanderen. Het bestuur hielp de mensen bij hun 
psychische, financiële en opvoedkundige problematiek. 
 
Ook hebben we een aantal huishoudens geholpen het huis weer “leefbaar” te maken door 
middel van een groepje vrijwilligers die samen met de betreffende mensen hun huizen 
schoon te maken, opnieuw op te ruimen en zelfs om mee te rijden naar de Stort indien nodig. 
 
Halloween:  
In oktober 2019 hebben we een grote Halloween gehouden vanuit de Bivak Almere Haven 
Centrum richting het strand in Almere Haven. Deze Halloweentocht was voor leden, 
omwonenden en vrienden/familie van iedereen. Hier zijn wederom heel veel complimenten 
op gekregen ook van onze leden uit Lelystad. Daarom zijn we aan het nadenken om in 2020 
ook in Lelystad een Halloween tocht te doen. Dit gaan we eerst nog verder overdenken en 
uitwerken want het moet natuurlijk wel haalbaar zijn. 
 
Tevens hebben we in november 2019 een Kinder Halloween gehouden. 1x in Almere Haven 
en 1x in Almere Buiten. Beide evenementen voor de kinderen zijn goed bezocht. Zo goed dat 
we het in 2020 nogmaals gaan doen. 
 
Sprookjestocht: 
In november 2019 heeft de Stichting een sprookjestocht georganiseerd voor de kinderen van 
de leden en voor de kinderen uit de buurt. Hierbij zijn onze vrijwilligers verkleed gegaan als 
Sprookjes en moesten de kinderen bij de meeste figuren een opdracht doen. Ook dit is in 
2019 vanuit de Bivak Almere Haven Centrum gedaan. 
Na deze speurtocht kregen de deelnemers een drankje en een versnapering aangeboden. 
 
Sinterklaas:  
Op zondag 1 december 2019 hebben wij een zeer gezellige en geslaagde sinterklaas middag 
georganiseerd voor de kinderen en ouders die lid zijn van de Stichting. Sinterklaas is geweest 
en kwam aan in de boot met een paar zwarte pieten. Natuurlijk had hij voor ieder kind een 
cadeautje bij zich. Daarnaast zijn de kinderen verwend met snoepgoed en kregen ze een 
knuffel mee. 
 



 
 

Vossenjacht: 
Medio Juli 2019 hebben we een Vossenjacht gehouden. De vrijwilligers waren verkleed en 
verdeeld door de wijk. De kinderen die zich hadden opgegeven moest op jacht naar de 
vossen. Bij elke vos moesten ze een opdracht doen waar ze punten voor kregen. Toen alle 
kinderen geweest waren en de groepjes weer terug waren bij het begin punt zijn de punten 
opgeteld en hadden we een 1e, 2e, en 3e prijs voor deze kinderen.  
 
Kerstmarkt:  
We hebben tweemaal een kerstmarkt gehouden in de Stichting. Bij deze kerstmarkt hebben 
wij kerstspullen verkocht. Het geld wat daarmee verdiend is, is gebruikt voor de 
kerstpakketten voor de leden.  
 
Hulp wat nog niet genoemd is:  
Buiten de al eerder genoemde activiteiten hebben wij meerdere gezinnen geholpen met het 
door verwijzen naar bijvoorbeeld Maatschappelijk werk of psycholoog.  
We hebben verschillende organisaties geholpen aan zowel advies, kleding, huisraad en 
voedsel. We werken samen met Gemeente Almere, wijkteams en andere organisaties.  
 
Brood en vers voedsel:  
Als Stichting hebben we ook 2019 gezorgd dat we gemiddeld twee keer per week brood 
verdeelden aan ongeveer 100 verschillende gezinnen die in Almere en Lelystad wonen. Dit 
konden we doen door een goede donateur en soms hebben wij extra brood moeten bijkopen 
zodat we de gezinnen konden blijven garanderen dat ze hun brood konden halen op de 19 
afhaalpunten die we door heel Almere hebben. Verder zorgde de Stichting elke week voor 
verse groente en fruit dit werd gebruikt in de voedselpakketten die wekelijks verloot worden 
aan de leden van de Stichting.  
 
Financiële verantwoording  
De Stichting heeft in 2019 geen budget ontvangen en de financiële middelen die wij in 2019 
tot onze beschikking hadden, hebben we verkregen door middel van particuliere donateurs, 
bedrijven, ophalen van oud ijzer en het verkopen van spullen tegen een kleine vergoeding. 
In verband met aanschaf nieuwe voertuigen en het ophogen van de benzine prijzen en 
verhoging van de huur verwachten we een negatief resultaat. 
 
Oranje Fonds 
Van het Oranje Fonds heeft een hebben we een toezegging van 10,000 EURO gekregen, 
waarvan we al een deel hebben ontvangen waardoor wij eind 2019 en begin 2020 de 
stichting kunnen verbouwen. 
  


