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INLEIDING: 
In 2015 was het dagelijks nieuws: bloederige beelden na bombardementen op woonwijken en 
ziekenhuizen in Syrië, de horror van IS op de Yezidi’s bij Mount Sinjar. Maar dat waren alleen 
beelden, buiten Europa, waar we als individu niets aan konden veranderen.  
 
Maar toen sloegen honderdduizenden mensen op de vlucht, via Turkije, naar Griekenland, naar een 
veiliger leven. Toen kwamen de getuigen die vertelden over die levensgevaarlijke tocht naar 
Griekenland in een gammel bootje, met veel te veel mensen. Toen kwamen de beelden op ons 
netvlies van kleine kinderen die verdronken. Mensen die duizenden dollars per persoon betaalden 
voor deze overtocht met hun kinderen. Een alternatief dat blijkbaar veiliger was dan te blijven in hun 
eigen land.   
 
Dit gebeurde in Europa, op drie uur afstand vliegen van ons veilige Nederland. De beelden lieten niet 
los en vele vrijwilligers besloten om te helpen. Ook de huidige bestuursleden van deze nieuwe 
stichting, Stand by You Foundation, kwamen destijds al in actie met missies naar Griekenland en 
Noord-Frankrijk via verschillende organisaties of geheel zelfstandig.  
 
We zijn nu bijna drie jaar verder en het vluchtelingenprobleem is nog steeds niet opgelost. En omdat 
de oplossing nog steeds ver weg lijkt, blijven wij doorgaan. Sinds mei 2017 reizen wij geregeld af naar 
het vluchtelingenkamp in Duinkerke om de mensen daar te helpen met noodhulp. Met de huidige 
bestuursleden hebben we besloten om stichting Stand by You Foundation (hierna: Stand by You) in 
maart 2018 op te richten en ons vluchtelingenwerk een formele status te geven. Dit geeft 
duidelijkheid en structuur, niet alleen intern maar ook naar de buitenwereld die ons graag steunt in 
ons werk met goederen en donaties. Daarom vragen wij de ANBI-status aan, omdat helder is dat 
onze stichting zich kwalificeert als een Algemeen Nut Beogende Instelling.   
 
STATUTAIRE DOELSTELLING STAND BY YOU: 
Het helpen van vluchtelingen in Europa en het verrichten van alle verdere handelingen die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
 
VISIE / MISSIE: 
Stand by You wil hulp bieden aan vluchtelingen in Europa door de leefbaarheid in de kampen te 
vergroten. We realiseren dit door middel van het uitzenden van vrijwilligers. Deze vrijwilligers bieden 
hulp door het verstrekken van noodhulp, zoals voedsel, water, kleding en hygiëne-artikelen, en 
indien nodig door het verlenen van EHBO. We geven extra aandacht aan kwetsbare doelgroepen 
zoals baby’s, kinderen en vrouwen.  
 
STRATEGIE: 
Momenteel ligt onze focus op missies naar het vluchtelingenkamp in Duinkerke, Noord-Frankrijk. 
Vanwege de relatief korte afstand vanaf Nederland (ongeveer 3 uur rijden), kunnen we op 
maandbasis een missie organiseren.  
 
We beperken ons echter niet specifiek tot het vluchtelingenkamp in Duinkerke. We realiseren ons 
dat de vluchtelingenproblematiek in Europa kan wijzigen en dat we in de toekomst mogelijk ook 
missies zullen organiseren elders in Europa. Dit is vanzelfsprekend ook afhankelijk van de 
mogelijkheden en eisen van de (Europese) overheidsorganen. 
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AFWZIGHEID WINSTOOGMERK: 
Het bestuur van Stand by You werkt geheel op vrijwillige basis. Statutair is bovendien vastgelegd dat 
Stand by You geen enkele vorm van beloning geeft voor het werk voor de stichting aan 
bestuursleden of vrijwilligers. 
 
WERKZAAMHEDEN: 
Stand by You zendt iedere maand een groep van 10 tot maximaal 15 vrijwilligers uit om de 
vluchtelingen te helpen. De werving van deze vrijwilligers gaat grotendeels via Facebook en het eigen 
netwerk. We voorzien kandidaat-deelnemers van een informatieboekje met alle relevante zaken die 
ze moeten weten op het gebied van de voorbereiding, de werving van donaties en praktische 
informatie over het vluchtelingenkamp. Na de aanmelding en ontvangst van het informatieboekje 
belt een van de bestuursleden met de deelnemers of alles duidelijk is en of er nog vragen zijn.  
 
Vervolgens opent Stand by You een groeps(whats)app voor de deelnemers, zodat zij onderling in de 
voorbereiding al updates kunnen geven.  
 
Stand by You stimuleert de deelnemers om via hun eigen netwerk (familie/vrienden/collega’s) te 
zorgen voor donaties, omdat we iedere maand een bepaald bedrag nodig hebben om de 
vluchtelingen te kunnen helpen met basishulp. Voor het kamp in Duinkerke heeft Stand by You 
iedere missie minimaal EUR 2.500 nodig. 
 
De deelnemers zorgen zelf voor vervoer, maar Stand by You houdt vinger aan de pols zodat 
deelnemers die geen auto beschikbaar hebben met anderen kunnen meerijden. Daarnaast regelt 
Stand by You de hotelaccommodatie. 
 
Met de ontvangen donaties voor iedere missie regelt Stand by You de inkoop van voeding, water, 
hygiëne-artikelen.  
 
Bij iedere missie begeleidt een coördinator van Stand by You de groep vrijwilligers. De coördinator 
heeft veel ervaring in het vluchtelingenwerk en met het leiden van een groep in een 
vluchtelingenkamp.   
 
Stand by You vergadert minimaal vier keer per jaar over de operationele en financiële gang van 
zaken. In de tussenliggende periodes wordt veelvuldig contact gehouden via telefoon en whatsapp.  
 
BELEID: 
We verwachten voorlopig geen concrete oplossing voor de vluchtelingen in Duinkerke, derhalve is 
ons beleid voor het komende jaar gericht op de missies naar dit vluchtelingenkamp. Dit betekent dat 
we per maand een missie verzorgen (van vrijdag t/m zondag). We kondigen een nieuwe missie twee 
maanden van tevoren aan op Facebook en onze website zodat geïnteresseerden zich kunnen 
inschrijven via een deelnameformulier. 
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STERKTE / ZWAKTE ANALYSE: 
Stand by You  heeft een aantal sterke punten: 

- De bestuursleden van Stand by You kennen de situatie van het kamp in Duinkerke zeer goed. 
We zijn hier al lang actief en hebben contacten met de lokale mensen en andere 
buitenlandse NGO’s die ook in Duinkerke helpen.  

- Voor de werving van deelnemers aan onze missies maken we gebruik van Facebook, onze 
website en uiteraard ons netwerk. We hoeven dus geen kosten te maken om deelnemers te 
werven. Vooral vanwege de landelijke dekking van Facebook is het iedere maand eenvoudig 
om een groep van ongeveer 15 vrijwilligers te realiseren.  

 
De zwakte van Stand by You is de afhankelijkheid van donaties van derden. Stand by You heeft geen 
vaste inkomsten van vaste donateurs of subsidieregelingen. Bij iedere missie zijn we enerzijds 
afhankelijk van wat deelnemers via hun netwerk aan donaties werven, anderzijds wat we via 
incidentele acties zelf aan donaties kunnen binnenhalen.  
 
WERVING VAN DONATIES: 
Voor onze missies zijn we volledig afhankelijk van donaties van derden. Dit betekent dat we donaties 
werven via: 

 verzoeken op Facebook en onze website 

 het netwerk van de deelnemers van de missies 

 ons eigen netwerk 

 verkoop van windjacks met logo Stand by You 

 specifieke acties 

 zakelijke sponsors (ook voor gratis goederen of inkoop goederen met korting) 
 
OPENINGSBALANS: 
We zijn gestart in maart 2018 met een saldo van EUR 3.500. Deze donatie hebben we ontvangen van 
een stichting met ANBI-status in liquidatie.   
 
De beginbalans is hiermee als volgt: 
 
Kas EUR 3.500 Vermogen Stand by You EUR 3.500 
 
TOTAAL ACTIVA EUR 3.500 TOTAAL PASSIVA EUR 3.500 
 
 
TOELICHTING FINANCIEN 2018: 
Onze eerste missie onder de vlag van Stand by You start in april. We organiseren derhalve nog acht 
missies in boekjaar 2018. We hebben iedere missie minimaal EUR 2.000 nodig om de vluchtelingen te 
kunnen voorzien van basishulp.  
 
Incidenteel kan het benodigde bedrag hoger zijn, bijvoorbeeld als blijkt dat er voor de vluchtelingen 
een acuut tekort is aan specifieke goederen. We zullen hiervoor dan een separate oproep doen voor 
donaties, maar Stand by You kan ook besluiten om een extra bedrag ter beschikking te stellen voor 
een dergelijke actie. Hiervoor begroten we een bedrag in 2018 van EUR 1.000.   
 
Omdat we als stichting ook kosten maken en een financiële reserve willen opbouwen, proberen we 
deze zoveel mogelijk vanuit de donaties te doen. Daarom motiveren we de deelnemers bij iedere 
missie om zich individueel en gezamenlijk verantwoordelijk te maken om minimaal EUR 2.500 aan 
donaties bij elkaar te krijgen vanuit ieders eigen netwerk.  
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Indien we voor een missie dit bedrag niet kunnen realiseren, dan is het uitganspunt om het tekort 
van deze specifieke missie aan te vullen vanuit de reserves van Stand by You. Indien we bij een missie 
(ruimschoots) meer donaties ontvangen dan de benodigde uitgaven, dan wordt het overschot 
toegevoegd aan de reserves. We gaan er in onze begroting voor de rest van het jaar 2018 vanuit dat 
de donaties en uitgaven voor de missies gemiddeld EUR 2.500 bedragen, waardoor we een overschot 
realiseren waarmee we een reserve kunnen opbouwen: enerzijds voor toekomstige missies waar we 
onverhoopt onvoldoende donaties voor werven en anderzijds voor de dekking van de kosten van 
Stand by You.  
 
Bovendien zullen we acties opzetten. Bijvoorbeeld: 
 

 Consumenten hebben in veel supermarkten de mogelijkheid om de waarde 
van hun statiegeldbon te doneren aan een goed doel. We vragen de supermarkten of Stand by 
You zich in een bepaalde periode als het goede doel mag presenteren. 

 Het opzetten van een kledingbeurs. 

 Het geven van presentaties over vluchtelingenwerk op bijvoorbeeld scholen en kerken, waarbij 
gecollecteerd wordt voor Stand by You. 

 
Daarnaast benaderen we in ons netwerk leveranciers voor gratis goederen en kijken we of we 
prijsafspraken kunnen maken op het gebied van voeding, zoals fruit, brood, hygiëne-artikelen. Met 
deze afspraken kunnen we onze kosten verder verlagen en daarmee meer inkopen voor dezelfde 
prijs c.q. minder uitgaven hebben.   
 
Tot slot vergroten we onze inkomsten met de verkoop van onze windjacks met het Stand by You-
logo. Deze windjacks zijn tijdens de missies functioneel vanwege de herkenning (en daarmee PR) van 
Stand by You, maar het windjack dient tegelijkertijd als aandenken voor de deelnemers na een 
missie. De windjacks kopen we in voor EUR 13 en verkopen we voor EUR 17,50. Uitgaande van 
gemiddeld 12 deelnemers per missie van wie redelijkerwijs 50% het windjack aanschaft, betekent dit 
een opbrengst van EUR 216 in 2018 en een niet meetbaar effect van de PR.   
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BEGROTING: 
Op basis van het bovenstaande komt Stand by You op de volgende begroting voor het resterende 
boekjaar 2018: 
 
Inkomsten: 
Donaties missies (9 x EUR 2.500)  EUR 22.500 
Specifieke acties    EUR   2.000 
Windjacks     EUR      216 
      EUR 24.716 
 
Uitgaven: 
Kosten missies (9 x EUR 2.000)  EUR 18.000 
Kosten speciale acties   EUR   1.000 
Kleding (hesjes)    EUR        80 
Oprichting stichting*   EUR      500 
Kosten website hosting   EUR        60 
Kosten accountant   EUR      500 
Kosten boekhouding   EUR      100 
Declaraties coördinator**  EUR   2.500 
Bankkosten    EUR       100 
Overige kosten     EUR       200 
     EUR 23.040    1.676 overschot 
 
*Dit is een incidentele kostenpost in verband met de oprichting van Stand by You. Deze kosten 
komen in 2019 derhalve niet terug.  
 
**Stand by You geeft geen beloning voor de werkzaamheden van bestuursleden en vrijwilligers. 
Conform de statuten ontvangt de coördinator wel een vergoeding voor reis- en verblijfskosten voor 
iedere missie. 
 
Op basis van deze begroting ontstaat een klein begrotingsoverschot van EUR 1.676. Dit overschot 
wordt toegevoegd aan het startsaldo van EUR 3.500 waarmee het vermogen c.q. de reserve van 
Stand by You per ultimo 2018 dan EUR 5.176 bedraagt.  
 
De structurele kosten van EUR 3.540 (hesjes, website, accountant, boekhouding, bankkosten 
declaraties, overig) zijn daarmee 18% ten opzichte van de bestedingen (EUR 19.000). 

 

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE: 

De inkomende post voor Stand by You wordt beheerd door de secretaris. Deelnemers die 

zich aanmelden doen dit per e-mail aan de coördinator (tevens voorzitter). De gehele 

financiële administratie wordt beheerd door de penningmeester.  
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BESTUUR: 
Het bestuur bestaat uit het oneven aantal van 3 leden en zij zijn onbezoldigd. 
 
Voorzitter:  Andrea Strijker-Heijs 
Secretaris:  Hedy Wind-De Jager 
Penningmeester: Moniek Boland 
 

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om te handelen namens Stand by You. 
 
LIQUIDATIESALDO: 
Indien het bestuur van de stichting onverhoopt tot ontbinding overgaat, wordt de bestemming van 
het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinden wordt de bestemming van het 
liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. In alle gevallen dient een eventueel batig 
liquidatiesaldo te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 
soortgelijke doelomschrijving of van een buitenlandse instelling die uitsluiten of nagenoeg uitsluiten 
het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.  


