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Ons Verhaal 

De noodzaak: 

Wij geloven dat iedereen recht heeft op een fijne kerst!                                                  

Toch is er best veel (verborgen) armoede in Heemskerk. December is voor veel 

inwoners dan ook een hele dure maand. Daarom organiseert stichting De 

Glazenkeet dit evenement om zo geld op te halen voor de minima in Heemskerk, 

zodat ook zij een fijne kerst kunnen hebben!  

 

Wie zijn wij: 

 

Stichting De Glazenkeet is een organisatie die in 2017 begon als burgerinitiatief op 

verzoek van onze inwoners. Onze kracht zit in samenwerken en verbinden met 

diverse partijen in Heemskerk. Door onze groei besloten wij in 2019 een stichting te 

worden waar transparantie en professionaliteit hoog in vaandel moet staan. 

 

Ons doel: 

Het bevorderen van de solidariteit waaronder het ondersteunen van 

minderbedeelden in Heemskerk. 

Onze activiteiten 

 
Ondanks de positieve insteek en motivatie voor activiteiten heeft de stichting in 

2021 weer geen evenement kunnen organiseren vanwege de Covid-19. Wederom 

heeft stichting De Glazenkeet besloten om de actie van vorig jaar “Geen evenement, 

toch doneren” herhaald om de minima in Heemskerk toch een fijne kerst te kunnen 

geven.  

 

 

Welke activiteiten zijn er uitgevoerd: 

 

• De samenwerking met het Sociaal Team 

Heemskerk is voortgezet. Zij zorgen voor 

transparantie en een professionele inzet bij onze 

stichting. De inwoners konden zich net als in 2020 

aanmelden bij de aanmeldlijn van het Sociaal 

Team. 

• De sponsors die voorgaande jaren het evenement 

hebben ondersteund hebben dit jaar een donatie 

gedaan.  

• We hebben extra ingezet via de sociale media, kranten en gesprekken op de 

radio om aandacht te vestigen op onze online-actie.  

• We hebben gebruik gemaakt van een doneerknop op www.glazenkeet.nl en 

Facebook, dat heeft een goed resultaat opgeleverd. 

• Er zijn posters opgehangen in heel Heemskerk. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glazenkeet.nl/
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Welke resultaten zijn er behaald: 

 

• Ondanks dat er geen evenement was is er toch ruimhartig gedoneerd.  

• Aanschaf van 183 bonnen t.w.v. €50,- voor de verborgen armoede in 

Heemskerk. 

• Meerdere partijen werkten dit jaar samen maar ook werd de samenwerking 

van voorgaande jaren behouden. 

 

Hoe heeft het project bijgedragen aan de doelstellingen van de stichting: 

 

• Inwoners zijn geattendeerd op de actie en de mogelijkheid op ondersteuning 

en hulp welke zij van het Sociaal Team, de gemeente en andere instanties 

kunnen krijgen voor hun financiële problemen. 

• Juist in de Corona tijd konden we inwoners met nieuwe schulden bijstaan op 

het moment dat zij door de gevolgen van de pandemie werden geraakt  

 

Wat kunnen we leren van de uitvoering van het project: 

 

• In 2021 heeft stichting De Glazenkeet laten zien dat we onze beloftes naar de 

inwoners waarmaken en ieder jaar opnieuw de verborgen armoede kunnen 

steunen. Alhoewel dat goed geslaagd is, werd ons evenement rond kerst in 

Heemskerk erg gemist. 

• Naast de Jumbobonnen van de Glazenkeet zijn er meerdere organisaties die 

rond de kerst inwoners verrassen met boxen en tassen met levensmiddelen. 
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Financiële verantwoording van kosten en baten met betrekking tot het project 

 
Financieel overzicht 2021 

   Realisatie 2021  
   x 1 euro  

Uitgaven:   

Bankkosten  €                                     204,65  

Kosten doneeractie.nl  €                                     157,94  

Administratiekosten  €                                     660,14  

Overige kosten  €                                     163,54  

Bonnen Jumbo  €                                 9.150,00  

Totaal  €                               10.336,27  

  

Inkomsten:  
Donaties  €                                 7.314,00  

Donaties Jumbo  €                                     915,00  

Doneeractie.nl  €                                 1.878,00  

Sponsoring  €                                     700,00  

Totaal  €                               10.807,00  

  

Totale inkomsten  €                               10.807,00  

Totale uitgaven  €                               10.336,27  

Toename reserve  €                                     470,73  

 
 

 
 
 
 
Plannen 2022 

 

Dit wordt het 6
de

 jaar van De Glazenkeet en gaan we kijken waar onze kansen liggen. 

We zien de armoede onder de inwoners stijgen door de inflatie en de energieprijzen. 

We gaan als stichting de Glazenkeet ons inzetten om te kijken waar en hoe we de 

inwoners kunnen helpen door het hele jaar heen. 

 

 

Overzicht reserves
Stand per 31-12-20 Toevoeging Onttrekking

Algemene reserves 927,57€                          470,73€         1.398,30€                        

Stand per 31-12-21

Stand liquide middelen zou moeten zijn per 31-12-21 1.398,30€                      

Stand liquide middelen is per 31-12-21 is echter 663,07€                          

Verschil -735,23€                        

Verklaring verschil

Nog te ontvangen doneerknop.nl 1.320,23€                      

Nog te kopen cadeaubonnen -650,00€                        

Nog te ontvangen donatie Jumbo 65,00€                            

Verschil 735,23€                          
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De organisatie 

Het bestuur: 

 

Voorzitter:  S. Goos            

Secretaris:  J.H. Jansen    

Penningmeester: N. van der Hulst – Vleesman   

 

Initiatiefnemer/ ambassadeur: 

José de Kleijn.    

 

Betrokken partners: 

 

Respons vanuit de inwoners 

Wij,mijn man en ik willen u hartelijk bedanken voor de cadeaubon van Jumbo. 

U weet niet half hoe blij we er mee zijn. 

Dank,dank,dank.. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Geachte mevrouw/meneer, 

  

Ik Wil u graag hartelijk bedanken voor de cadeaubon deze is heel erg welkom.  

  

En ik wens u allen mensen die dit hebben mogelijk gemaakt een mooi, gezond en 

beter 2022.  

En nogmaals bedankt. 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Beste medewerker,  

  

Inmiddels zijn we (gelukkig) al halverwege de maand januari 2022 en zijn de 

feestdagen voorbij, wil ik wel nog mijn dank uitspreken voor de Jumbo bon t.w.v. € 

50,00. 

  

De boodschappen stijgen wekelijks in een rap tempo en voor de minima een groot 

probleem te worden.  

  

Tegenwoordig is € 10,00 niets meer, laat staan als je waspoeder etc. moet kopen.  

  

Daarom was ik super dankbaar voor de kadobon, zodat ik vlees, wasmiddel en 

producten kon kopen wat normaal gesproken een aanslag op mijn weekgeld is. 

  

Nogmaals BEDANKT                ! 

Instanties als; En bedrijven; 

- Sociaal team Heemskerk - Higher ground productions 

- Welschap - Brafoer 

- Gemeente Heemskerk - Stichting goed voor Elkaar 

- De BIZ - RC Events 

-  - Jumbo 


