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HELP ELKAAR HELPEN

STICHTING SLIMM
Help elkaar Helpen is de hulpverlening van Stichting SLIMM. De stichting richt zich
op de Maatschappelijke, Sociale en Milieuproblematiek.

Stichting Slimm
Tel : 0172 769 241
IBAN: NL20INGB 0006 362666
RSIN: 854287127
KVK: 61292893

Briljantstraat 1
2403 AD Alphen aan den Rijn

Http://helpelkaarhelpen.nl
Info@stichting-slimm.nl
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Algemene informatie van Stichting SLIMM

Algemene informatie van Stichting SLIMM
De strategie van stichting SLIMM
Stichting SLIMM heeft voor de strategie gekozen om met diverse organisaties
alsmede met de bevolking van de gemeente Alphen aan den Rijn samen te werken.
De organisaties waar Stichting SLIMM o.a. mee samenwerkt zijn:
• Gemeente Alphen aan den Rijn
• Tom in de Buurt
• De Blije Wijk
• DPA (Diaconaal Platform Alphen)
• MBO Rijnland
• Wecycle
• Stichting Nieuwe Alphenaren
• Onze eigen kringloopwinkel Grand Bazaar
• Diverse andere organisaties

Maatschappelijke, Sociale en Milieuproblematiek
De stichting kent de volgende doelstellingen:
• Het creëren van een platform voor lokale initiatieven welke zich inzetten voor het
welzijn van de mens en verbetering van het milieu.
• Het creëren van betaalde en onbetaalde werkplekken binnen de stichting en haar
werkgroepen voor mensen die ver van de reguliere arbeidsmarkt staan of zich
vrijwillig voor de stichting in willen zetten. Dit gebeurt in samenwerking met
uitkeringsinstanties, arbodiensten en vrijwilligersorganisaties.
• Het ondersteunen van doelgroepen die binnen het kader van de stichting vallen. Dit
gebeurt informatief, financieel of in natura.
• Het reduceren van de afvalberg en hergebruik van materialen en grondstoffen te
bevorderen door het inzamelen van goederen en materialen. Door sortering vindt
een selectie plaats voor hergebruik of het op een juiste manier te verwerken in het
recycling proces. Hierdoor wordt het milieu minder belast met schadelijke stoffen en
wordt er een belangrijke bijdrage geleverd voor betere omstandigheden in de
toekomst.
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Algemene informatie van Stichting SLIMM
Help elkaar Helpen en haar missie
De missie van Help Elkaar Helpen (HEH) is het bestrijden van de stille armoede en het
schenken van aandacht aan (eenzame) ouderen. We richten ons vooral op gezinnen met
kinderen die van een minimaal inkomen moeten zien rond te komen en zich dus geen
extraatjes kunnen veroorloven. Voor ouderen organiseren wij diverse activiteiten. Zo worden
ouderen actief betrokken en uit een sociaal isolement gehaald. Door samen te werken met
andere organisaties in ons netwerk wordt de kans op resultaat vergroot en is er een grote
expertise beschikbaar op verschillende vraagstukken.

HELP ELKAAR HELPEN

Algemene informatie van Stichting SLIMM
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Vooruitkijken
Per januari 2018 zal er een uitbreiding plaats vinden van het bestuur. Door diverse
ontwikkelingen in de afgelopen jaren wordt er in 2018 een nieuw beleidsplan gepresenteerd.
De hoofdlijnen van het beleidsplan bestaan uit:
•

Het tijdig constateren en bestrijden van stille armoede.

•

Het tijdig constateren en bestrijden van Multi-problematiek en dit in samenwerking
met gespecialiseerde organisaties aan te pakken.

•

Mensen uit een sociaal isolement te halen en te activeren door het organiseren van
diverse activiteiten.

•

Mensen bekend te maken met andere culturen waardoor meer begrip en erkenning
ontstaat.

•

Actief en informatief beleid milieuproblematiek

•

Door het geven van trainingen en cursussen wordt het talent verder ontwikkeld en
kansen op de reguliere arbeidsmarkt vergroot.

•

De huidige en toekomstige huisvesting spelen een grote rol in het totale beleid van
de stichting.

Milieu
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Milieu
De gedoneerde goederen bestaan uit een herbruikbaar deel en een deel welke in het
recyclingproces wordt opgenomen. Dit doet de Stichting op diverse manieren.
Om het hergebruik te vergroten worden er reparaties uitgevoerd, goederen beschikbaar
gesteld voor hulpverlening. Tevens verkoop via diverse kanalen t.b.v. financiering van de
Stichting.
Door de recycle goederen op de juiste manier te sorteren en af te voeren worden de
grondstoffen op de juiste manier verwerkt.

verwerkingsproces 2017
11.27%

6.94%

17.88%
15.12%
2.80%

8.10%

6.94%
6.94%
14.10%
10%

Hergebruik dmv Reparatie
Hergebruik via Grand Bazar
Hergebruik via Briljantstraat
Hergebruik via Hulpvraag
Hergebruik via schenkingen
Recycling via Eco-park
Recycling Oud ijzer
Recycling Wecycle
Recycling Stibat
Recycling Oud Papier

10,00%
14,10%
8,10%
17,88%
6,94%
11,27%
6,94%
15,12%
2,80%
6,94%

Het hergebruik van de goederen is een verbetering op de voorgaande jaren.

Maatschappelijk en Sociaal
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Maatschappelijk en Sociaal
De maatschappelijke en sociale activiteiten worden uitgevoerd door Stichting SLIMM. Een
deel hiervan wordt gedaan onder de naam Help Elkaar Helpen.
Onder deze activiteiten vallen o.a. de hulpaanvragen door diverse instanties (zie tabel), de
50 kinderen dag, Burendag, de Speelgoedactie, Kerstpakkettenactie en diverse projecten in
samenwerking met de Blije wijk (kookclub, handwerkclub en boekenclub).
Met de Sint & Kerst speelgoedactie zijn er 600 speelgoedbonnen uitgedeeld aan de
Voedselbank Alphen aan den Rijn en De Kerstpakkettenactie (DPA).
Onderstaande tabel laat zien welke instanties de hulpaanvragen indienen. De waarde is
gebaseerd op verkoopprijzen van reguliere kringloopwinkels.
In 2017 zien we een sterke groei in het aantal aanvragen.

Hulpaanvragen 2017
Organisatie

In procenten aantal
aanvragen

Totaal aan waarde

Tom in de Buurt

41,8%

9316,84 euro

Stichting SLIMM

30,9%

6886,36 euro

Gemeente Alphen a/d Rijn

12,2%

2835,56 euro

St. Nieuwe Alphenaren

5,75%

1215,24 euro

Rivierduinen

1,8%

405,08 euro

Timon

1,8%

405,08 euro

Diverse

5,75%

1215,24 euro

Totaal

100%

22279,40 euro

Financieel overzicht
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Financieel overzicht
Toelichting Financieel verslag
Op de balans van 2017 zien we een afschrijving van groot inventaris.
Het beginkapitaal is verrekenend. De kortlopende vordering van € 2000,- is de
vooruitbetaling huur van de GrandBazar voor januari 2018.

Balans t/m 31-12-2017
Code
0130
0131
0135
1000
1010
1011
1400
1500
1500

Omschrijving
Groot inventaris
Klein inventaris
Transportmiddelen
Kas
Bank ING-betaalrekening
Bank ING-spaarrekening
Beginkapitaal
Vordering (kortlopend)
Crediteuren
Saldo

Activa
€ 1471
€ 2972,64
€ 1642,00
€ 1005,22
€ 11237,47
€ 133,64
€ 0000,00

-

€1500,00
€ 2000,00

+ € 2000,00
€ 16961,97
€ 20461,97

.

Passiva

€ 20461,97

Winst en verlies 01-01-2017 t/m 31-12-2017
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Winst en verlies 01-01-2017 t/m 31-12-2017
Code Beschrijving
4500
4505

Contributies en Abonnementen
Huren

Ontvangsten

Uitgaven
140,80
30.488,74

4515

Algemene Bedrijfskosten

6.087,69

4520

Representatie en Vertier

1.004,95

4525

Vrijwilligers vergoeding

5.203,25

4526

Vrijwilligers Support

1.500,00

4540

Relatiegeschenken

607,35

4545

Activiteit kosten

884,46

4550

Bankkosten

4555

Schoonmaakkosten

4560

Kantinekosten

1.084,99

4585

Projectkosten

4.300,00

4600

Kilometervergoeding

4605

Brandstoffen

4610

Onderhoud Auto

765,65

4615

Parkeerkosten Auto

312,27

4620

Verzekering Auto

809,00

4630

Belasting Auto

4700

Kantoorbenodigdheden

948,09

4705

Winkelbenodigdheden

100,07

4740

Drukwerk. Porti en Vrachten

405,39

4750

Tel. Internet. ICT

4755

Gas/ Water/ Elektra

4810

Accountants- en Administratiekosten
Totaal Uitgaven

1.029,25
490,11

698,24
1.088,70

1.001,00

2.052,37
7.010,41
261,36
68.274,14
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Code Beschrijving
4900

Betalingsverschillen

8000

Omzet Winkel Ouvetureweg 19 en
Briljantstraat 1

Ontvangsten
0,20
65.595,36

8020

Donaties

2.097,58

8025

Diensten

7.305,88

Totaal Ontvangen

74.999,02

Totaal Uitgaven

Saldo winst

Uitgaven

68.274,14

6.724,88

