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Vooraf 

 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hands of Mercy. 
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en 
het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld aan de hand van de ANBI regeling en wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Het bestuur van de Stichting Hands of Mercy 

Rinus Mulder 
Voorzitter 

15-1-2018 
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1. Profiel van de Stichting Hands of Mercy 
 

Stichting Hands of Mercy ondersteunt projecten in Roemenië met diensten en geld. Ook in eigen land 
worden projecten ondersteunt met diensten en geld, al naar gelang de behoeften en mogelijkheden. 

 

Hands of Mercy werd opgericht en notarieel geregistreerd in maart 2013. De aanleiding voor de oprichting 
was om het particuliere initiatief wat al twee jaar lang werd uitgevoerd door privé personen verder te 
professionaliseren en gebruik te kunnen maken van de voordelen hiervan i.v.m. fonds werving en donaties 
om de stijgende kosten te kunnen dekken en de projecten te kunnen uitbreiden. 

 

a. De doelstelling en het actuele beleid 
 

De stichting heeft ten doel: 

 
Zonder onderscheid van geloof, ras en kleur proberen de leefomstandigheden van mensen in nood te 

verbeteren. De liefde van Jezus de basis van ons handelen. Mattheüs 25: 35-45 

 

Hulp te verlenen in kleinschalige projecten aan volwassen en kinderen die in bijzonder moeilijke 

omstandigheden verkeren in Roemenië. 

Voormelde hulp wordt in het bijzonder verleend aan de Roma bevolking. 
 
Hulp te verlenen aan mensen in nood in eigen land die, door welke omstandigheden ook, deze hulp niet via een 
andere instelling kunnen verkrijgen.  
 
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen op soortgelijk of aanverwant terrein 

en/of het beschikbaar stellen van kennis en ervaring aan anderen. 

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Het optreden als intermediair voor het verstrekken van medische hulpgoederen aan de eerdergenoemde 

doelgroepen in Roemenië. 

 
Het actuele beleid: 

 
Het inzamelen van hulpgoederen zoals kleding, schoeisel, schoolartikelen en schoolmeubilair, voedsel, en alles 

wat nodig en nuttig kan zijn om de hiervoor gestelde doestellingen te realiseren. 

 

Het repareren en herstellen van hulp goederen, alsmede het sorteren daarvan. 
Het verpakken en verzenden van de hulpgoederen naar Roemenië, het al dan niet bezorgen van de 

hulpgoederen bij de Roma bevolking, dan wel bij de ter plaatse hulpverlenende personen. 

 

Het optreden als intermediair voor het verstrekken en regelen van het transport van medische 

hulpgoederen. Het daartoe uitvoeren van een pilot in het voorjaar van 2018. 

Het opzetten van een daartoe benodigd logistiek proces in samenwerking met Welzorg werkzaam 

op het gebied van de thuiszorg. 

mailto:info@hands-of-mercy.com
https://www.hands-of-mercy.com/


Stichting Hands of Mercy 

Stichting Hands of Mercy  Inschrijvingsnummer KvK. Rotterdam 57456747 – Bankrekening NL60RABO0142421456 Rabobank 

Bloys van Treslongstraat 2 – 3262 EC Oud Beijerland. Telefoon: 0186-693727, E-Mail: info@hands-of-mercy.com  Website: https://www.hands-of-mercy.com/ 

 

 

 
Het vervaardigen en bijhouden van een website https://www.hands-of-mercy.com/ 

 
 

 
 

 
Uitvoering geven aan een evaluatie van de huidige organisatiestructuur van de stichting met behulp van externe 
professionele  begeleiding en aan de hand van de uitkomst het versterken en eventueel uitbreiden van het bestuur. 
 
Het  uitvoeren van de transporten van de aangeboden kleding en verdere goederen naar Roemenië binnen het kader 
van onze financiële mogelijkheden. 
 
Het uitvoeren van een pilot bestaande uit het begeleiden van en mogelijk realiseren van transport van medische  
hulpgoederen in samenwerking met de thuiszorgorganisatie Welzorg. 
 
Werven van vrijwilligers voor  het sorteren en  verpakken van de aangeboden kleding en goederen maar ook  verdere  
uitbreiding te zoeken voor de bezetting op zaterdag van de winkel t.b.v. de verkoop. 
 
Het plannen van het jaarlijkse bezoek aan onze projecten in Roemenië en verder uitbouwen van de contacten aldaar. 
 
 
 

2. Werving van fondsen 

 
De belangrijkste bron van inkomsten vormt inmiddels de opbrengst van de in de in 2017 ingerichte winkel die 
nu samen met het sorteercentrum op 1 locatie het hart van de activiteiten van de stichting vormt. 

 

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten 

met relaties, zowel zakelijk als privé. 

 

Verder zal er door het organiseren van bijvoorbeeld benefit avonden met maaltijd of barbecue, 

rommelmarkten vorm kunnen worden gegeven aan de mogelijkheden om extra inkomsten te 

generen. Waarbij geen enkele vorm van actie bij voorbaat wordt uitgesloten. 

 

3. Beheer van fondsen 

 

De fondsen van Hands of Mercy zijn ten opzichte mede door de gestegen inkomsten van de nieuwe winkel 

in omvang toegenomen ten opzichte van 2017 en worden beheerd door de Stichting Hands of Mercy. De 

Stichting beheert rekening 142421456 (op naam van Stichting Hands of Mercy, Oud-Beijerland) bij de 

Rabobank. 

 
De verkregen middelen worden zo direct mogelijk besteed aan gerichte doelen met zo min mogelijke vertraging. 
Tevens worden hieruit de transportkosten en de kosten voor huisvesting betaald. 
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4. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens 

 

Hands of Mercy is een stichting zonder winst oogmerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Rotterdam onder nummer 57456747, Bloys van Treslongstraat 2, 3262 EC Oud-Beijerland. 

Het fiscaal nummer van de stichting is 852588173 

Jaarverslagen en nieuwsbrieven zullen worden gepubliceerd op de website en kunnen door 

belangstellende(n) worden gedownload. 

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat, per e-mail: info@hands-of-

mercy.com , per post Adres Bloys van Treslongstraat 2, 3262 EC Oud-Beijerland, Telefoon 

06-52452123 

 
Bezoekadres van de loods: Langeweg 5e (laatste roldeur rechts) 3261LJ Oud Beijerland 

Geopend elke dinsdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

De winkelruimte is elke zaterdag van 10:00 toto 16:00 uur geopend. 
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