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1. Voorwoord
Anderhalf jaar geleden is Stichting Help Mo Nu! opgericht, en wat is er toch een
boel gebeurd. Leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. Eén van de meest
positieve dingen natuurlijk het feit dat we in een korte tijd een enorm bedrag
hebben opgehaald, waar we nog steeds iedereen ontzettend dankbaar voor zijn!
Het was een veelbewogen jaar, met veel ups en downs. Naast alle geweldige
acties die zijn gestart voor de stichting, hebben we ook moeten dealen met het
feit dat Shymo niet mocht starten met de medicatie uit de Verenigde Staten. Een
jaar vol ziekenhuisbezoeken (en -opnames), bestralingen, medicatie, haaruitval,
teleurstellingen en natuurlijk quarantaine. Maar we zijn ook ontzettend
dankbaar voor het feit dat er geld beschikbaar was voor andere dingen dan
medicatie voor Shymo. Zo hebben we een medische stoel voor haar kunnen
bekostigen waarop zij comfortabel de dag kan doorbrengen én een medisch bed
waarop zij goed kan slapen en wat de zorg voor haar een stuk makkelijker
maakt.
Verder was het een jaar vol hoop, nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg
en een nieuwe behandeling waar Shymo als eerste van Nederland mee mocht
beginnen. Oneindige steun van de mensen om ons heen en Shymo die nog steeds
als een strijder door het leven gaat. Dat zijn de dingen waar wij het voor doen en
we hopen dat 2021 Shymo's jaar gaat worden. Het jaar van genezing. We gaan
vol goede moed en positiviteit het nieuwe jaar in en laten alle negativiteit achter
in 2020!

2. De resultaten van Stichting Help Mo Nu!
ONTVANGSTEN:
•

Het totaal aan ontvangen donaties in 2019/2020 is € 265.170,44

UITGAVEN:
•
•
•

We hebben in totaal in 2019/2020 aan second opinion € 908,60 betaald
We hebben aan kosten voor een zorgbed en zorgstoel € 9.149,00 betaald
We hebben aan bankkosten € 2.845,86 betaald.

2.1 Financiële resultaten van Stichting Help Mo Nu!
De voornaamste inkomsten waren donaties van particulieren en bedrijven c.q.
opbrengsten van acties door hen georganiseerd.
Op de website https://helpmonu.nl/ zijn de acties en blogs terug te vinden.
Alle donaties die wij ontvangen gaan volledig naar de reservering voor het doel
van onze stichting:
1) geld inzamelen voor Shymo Korver, zodat zij in het buitenland medische
hulp kan betalen en verkrijgen ter genezing van haar ziekte en tevens na
genezing een mogelijk aangepaste leefomgeving kan verwezenlijken,
waarin zij zelfredzaam kan functioneren
2) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Eventuele kosten proberen we altijd op wat voor manier gesponsord te krijgen.
Wanneer dit niet lukt bijvoorbeeld in het geval van notariskosten,
promotiemateriaal e.d. betalen de bestuursleden en vrijwilligers dat veelal zelf.
De enige kosten die voor rekening van de Stichting komen zijn de bankkosten
(Mollie, PayPal en reguliere bankkosten)
Belangeloze bijdragen
In 2019/2020 zijn er meerdere bedrijven zo vriendelijk geweest om geheel
belangeloos hun producten te doneren en/of hun diensten ter beschikking te
stellen aan Stichting Help Mo Nu!. Wij zijn ze hiervoor ontzettend dankbaar en
willen deze partijen dan ook niet ongenoemd laten:
o
o
o
o

Peter Voets voor het ontwerpen en onderhouden van onze
website https://helpmonu.nl/
PM Networking voor de hosting van zowel de mail als website van
Stichting Help Mo Nu!
BBP administratie voor het opstellen van het jaarverslag en
ondersteuning bij financiële vraagstukken
Carebo voor de Help Mo Nu! actie T-shirts

2.2 Opbrengsten in 2019/2020
De opbrengsten in het eerste boekjaar 2019/2020 bedroegen € 265.170,44 aan
donaties van particulieren en bedrijven.

2.3 Uitgaven in 2019/2020
Stichting Help Mo Nu! doet er alles aan om geen kosten te hoeven te maken om
zodoende alle donaties aan te wenden voor de doelstellingen van de Stichting.
De uitgaven die gedaan zijn in het boekjaar 2019/20 zijn te verdelen in:
• Medische uitgaven conform doelstelling van in totaal € 10.056,60
• Overige algemene kosten (bankkosten) van in totaal € 2.845,86
Totale kosten niet direct gerelateerd aan de doelstelling, bankkosten:
2.845,86
Zoals u uit dit overzicht kunt opmaken is 98,93% van de opbrengsten
(€ 2.845,86 / € 265.170,44) bestemd voor de doelstelling van de stichting.
Per 31 december 2020 zijn er nog 2 declaraties (medische uitgaven) niet
uitbetaald. Deze beide bedragen zijn in de cijfers opgenomen als nog te betalen.

2.4 Continuïteitsreserve
De Stichting heeft op een aparte bankrekening een bestemmingsreserve
aangelegd van € 250.000,- om aan de doelstelling van de stichting te kunnen
voldoen.
Deze continuïteitsreserve is volledig beschikbaar voor de in het buitenland
medische hulp te verkrijgen en te betalen.
De standen van alle rekeningen van de Stichting Help Mo Nu! op 31 december
2020 waren als volgt:
NL04 INGB 0009 5452 33
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Rekening courant algemeen
Saldorekening

€ 11.415,98
€ 250.000,00

TOTAAL BESCHIKBAAR

€ 261.415,98

3 Afsluiting
Het afgelopen jaar zijn er ontzettend veel acties georganiseerd en donaties
gedaan voor en aan de Stichting. Zoals we al in het voorwoord hebben gezegd,
zijn we iedereen ontzettend dankbaar voor alle donaties, hulp en steun (en niet
alleen financieel!) die wij hebben mogen ontvangen.
Zonder jullie hadden we dit enorme resultaat nooit bereikt.
Stichting Help Mo Nu!

