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Stichting HGB-V The Social Headquarters 

Jaarverslag 2014 

 

 

Algemeen 

2014 is het vijfde jaar van Stichting HGB-V the Social Headquarters. In dit jaar heeft de stichting 

gezocht naar nieuwe initiatieven en doelen. We zijn als bestuur en vrijwilligers gestuit op nieuwe 

ideeën, kansen maar ook teleurstellingen. 

Kortom nieuwe ervaringen rijker waarmee we volgende start kunnen maken. 

De bestaande initiatieven blijven het goed doen, daarbij is de rol van vrijwilligers onontbeerlijk. 

Er zijn nieuwe vrijwilligers gekomen en er gaan vrijwilligers stoppen met een functie maar zij willen 

wel voor onze stichting actief blijven. In onze organisatie structuur gaan er dingen veranderen.  

Belangrijk is te melden dat door de gezonde financiële positie van onze stichting de penningmeester 

aangegeven heeft dat er een kascontrole commissie noodzakelijk is in zijn ogen. Daarop heeft het 

bestuur ook besloten om een Commissie van toezicht hieraan toe te voegen. Verderop in dit verslag 

verder. 

 

Onveranderd blijft ons doel om met kennis en kunde binnen onze organisatie in te zetten om 

anderen in de wereld een beter leven te geven. Motto van de stichting is eigenwaarde en trots. We 

zijn van mening dat de slagingskans van projecten groter is als de eigenwaarde van mensen met onze 

hulp niet wordt geschaad. Trots zijn op wat bereikt kan worden is essentieel.  

Veel van onze projecten hebben een “microkrediet-financieringsstructuur”. De investering die wordt 

gedaan wordt gedeeltelijk of geheel door betrokkene terugbetaald en met de gelden die terugkomen 

worden andere projecten in de regio mogelijk gemaakt. 

 

Ook vinden we het van belang dat we zoveel als mogelijk een één op één relatie creëren tussen 

“sponsor” en “doel”. 

 

De stichting is in 2010 formeel opgericht met drie bestuurders, de mogelijkheid om toezichthouders 

aan te stellen is open gelaten in de statuten. In 2014 heeft de stichting meegelift op de viering van 

175 jaar spoor. Tijdens de viering heeft de stichting de werkplaatsen Haarlem en Leidschendam 

gebruikt om de verkoop van treinonderdelen te organiseren. Dit gebeurde tijdens de open dagen. 

In dit verslag wordt hier aandacht aan besteedt maar ook over onze bestaande projecten is in dit 

jaarverslag een samenvatting opgenomen.  

Vrijwilligers voor onze stichting staan bijna altijd klaar en zij worden hiervoor natuurlijk uitgebreid 

bedankt. Wij hebben dit jaar een aantal nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten. Geweldig zoals zij ons 

helpen. 

 

Met dit verslag willen wij verantwoording afleggen aan alle mensen die deze stichting een warm hart 

toedragen. 

 

Samenwerken 
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We werken ook samen met andere organisaties die binnen de NS actief zijn als stichting of als 

zelfstandig initiatief. Er zijn twee manieren op dit te doen: 

- Zelfstandige samenwerking 

- Onder de paraplu van HGB-V een initiatief een platform geven 

 

Zero-overhead 

De stichting hanteert een zero-overhead beleid. Neemt niet weg dat sommige kosten onvermijdelijk 

zijn. Bankkosten, verzendkosten en kleine uitgaven voor promotie zijn de kosten die tot op heden 

door de stichting worden gedragen.  

 

HGB-V wordt bekender binnen NS 

 

HGB-V onze eigen site, Facebook en Yammer  

Natuurlijk zijn we op internet te vinden, we hebben een eigen site www.hgb-v.nl, maar we zijn ook 

actief op Facebook en we hebben een Yammer groep (binnen NS). Zo wordt voor de stichting 

aandacht gevraagd om vooral de goede doelen in beeld te brengen. Marina van den Brink is hier 

onze steunpilaar. De komende jaren willen we een nog bredere naamsbekendheid genereren door 

alle gezamenlijke inspanningen te bundelen en een gezamenlijk doel te formuleren. 
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Onze doelen en de bereikte resultaten: 

 

Microkrediet 

 

Op 23 januari 2010 heeft HGB-V zijn eigen community aangemaakt op Kiva. 

Kiva is een wereldwijd opererennde organisatie die vragers en aanbieders van microkredieten bij 

elkaar brengt. Heel persoonlijk een kans geven aan iemand in de wereld door een individuele 

microkrediet lening van $25 (ca. 17 euro), dat kan via Kiva.  

  

 

De community “HGB V The Social Headquarters” staat open voor iedereen die werkzaam is in de 

Nederlandse spoorwereld (werknemers en familieleden, vrienden). 

Per ultimo 2011 bevatte de community 53 actieve leden met één of meer verstrekte leningen, ultimo 

2014 waren dit 76 leden.  

 

Ontwikkeling aantal leden, groeit gestaag maar kan natuurlijk altijd hoger In 2014 kwam het 

verstrekte microkrediet van leden van HGB-V via Kiva uit op € 15.175. In totaal is vanaf de start in 

januari 2010 het bedrag van ruim € 65.000 uitgeleend. 

 De ontwikkeling van het aantal kansen die 

individuele leden hebben gegeven. 
 

Gedurende het afgelopen jaar hebben zich 6 nieuwe leden aangesloten waardoor het aantal actieve 

leden bijna 80 is. 

Ook in 2014 zijn de meeste leningen verstrekt in de Filipijnen, gevolgd door Peru en Kenia. De 

verdeling over de sectoren is ongewijzigd gebleven: de meeste leningen werden in de sector 

“voeding” verstrekt, gevolgd door “handel” en “transport”. 

  

In het laatste kwartaal van 2014 is een aantal leden geconfronteerd met de effecten van Ebola in 

Afrika. Een aantal ondernemers is slachtoffer geworden van deze ziekte. Dit was voor de leden reden 

om juist extra leningen te verstrekken in de getroffen landen! 

 

Al met al een mooi resultaat dat door de leden zelfstandige ondernemers in de wereld 

ondersteunen. 
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OV-Riksja 

 

Een bewezen succesvol project dat we ook komend jaar oppakken. Dit project is kleinschalig en is 

een samenwerkingsverband met 1WE. Via diverse verschillende acties wordt geld ingezameld voor 

het OV-Riksja project. Financieringsbronnen zijn: 

- Rondleiding in Haarlem 

- Prive donaties 

- Groepen van medewerkers 

- Bedrijven die dit een goed idee vinden 

Voor een bedrag van € 320,00 wordt een OV-Riksja gedoneerd waarmee in Bangladesh een gezin een 

nieuw bestaan kan opbouwen.  

De resultaten: 

In 2010 heeft HGB-V 27 OV-Riksja’s besteld en daadwerkelijk 22 rijden; 

In 2011 30  OV-Riksja’s;  

in 2012  7  OV-Riksja’s;  

in 2013 7 OV-Riksja’s; 

in 2014  13 stuks OV-Riksja’s afgeleverd en 4 besteld (aflevering in 2015).  

Dit maakt het totaal nu op 83 stuks. De samenwerking tussen 1WE en HGB-V is goed. Mede door het 

initiatief van HGB-V met de geel/blauwe NS uitstraling kan 1WE ook andere bedrijven interesseren 

en zijn er nog diverse andere verschijningsvormen gekomen. 

 
Het is duidelijk dat OV-Riksja ons gezicht binnen NS kan versterken. Er zijn meerdere OV-Riksja’s 

besteld doordat NS-afdelingen dit een bijzonder mooi initiatief vonden.  



  

 

Jaarverslag 2014 HGB-V The Social Headquarters 

 

5

Treinbank voor schoolbank 

 

Dit project is eind 2010 gestart. In 2014 heeft de stichting € 5.000 kunnen overmaken wat 

opgebracht is door de verkoop van oude treinbanken. De verkoop van banken is erg succesvol en wij 

bedanken dan ook NSR voor de toestemming die zij hiervoor hebben gegeven. Ook de Supply Chain 

Organisatie van NedTrain bedanken wij omdat wij bij hun een opslagruimte hebben gekregen. 

Daardoor kunnen wij de verkopen continueren. Wij ondersteunen dit project vijf jaar. En dat zullen 

we nog wel even blijven doen gezien de opbrengsten. Op dit moment ondersteunen wij concreet 10 

kinderen die vier jaar studeren en garanderen wij dat de financiën voor hun leven en opleiding is 

geregeld. 

Meer informatie staat op onze site of kan bij de stichting Partnerfoundation worden gevonden. 

 

  
De steunpilaren voor dit project zijn in Haarlem Nico van Egmond, Dirck van Hemert, Arjan Kors en 

Ton Assendelft, in Utrecht Ben Janssen en bij SCO zijn dit Remco Robben en Hannie Bekkers. 

 

 

 

Kinderuniversiteit Haarlem 

 

HGB-V verzorgt gastcolleges voor de kids van de 

KinderUniversiteit: Stichting KinderUniversiteit Haarlem heeft als doel kinderen die op Haarlemse 

scholen zitten en waarvan het aanwezige talent te weinig aangespoord wordt een kans te bieden op 

een succesvolle toekomst. We willen de Collegekids op een aantal zondagen kennis laten maken met 

de achtergronden en bedrijfsprocessen van onze eigen werkomgeving. Onze ambassadeur hiervoor is 

Michiel Uytenboogaart en ook in 2014 zijn er gastcolleges gegeven.  

 

OV-Rolstoel 

 

Eind 2012 is een samenwerking opgestart met de stichting Wheel Chairity waarmee we rolstoelen in 

Tanzania aan gehandicapten konden geven. Een rolstoel kostte dit jaar € 230,00 en de doelstelling 

die we hebben afgesproken was 12 rolstoelen. 

Het verdienmodel is in samenspraak met Adriaan Hagdorn bepaald. We verkopen NS artikelen via 

een biedingssysteem op Marktplaats of onze eigen site. Adriaan heeft zelf twee artikelen gedoneerd. 

Dit jaar was er een extra mogelijkheid via de open dagen bij de werkplaatsen in Haarlem en 

Leidschendam. Zie voor gedetailleerd verslag verder in dit jaarverslag. 

Dit jaar konden wij 15 rolstoelen doneren aan Wheel Charity. 
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OV-BodaBoda 

 

BODABODA PROJECT REPORT 15TH APRIL 2015 
 
Introduction 
In Uganda, motor cycles commonly known as Bodabodas act as a major transport means both in towns 
and in the rural areas. They therefore provide daily income to both the riders and the owners, and also 
helping community members especially the sick, school going children and pregnant women to access 
medical services and schools respectively. This is because of the daily cash flow associated with the 
business. When the project ideas were conceived the sponsor led by Gea supported PELIDO to 
implement the project. After receiving the grant/funds, 4 bodabodas were purchased and given out to 4 
male youths. 
 
Objectives of the project are: 

i) To create employment to the youths in the community  
ii) To increase incomes of the youths 
iii) To provide  easy and accessible transport means to the community members 

Project impact 
Since the start of the project a number of achievements have been realized.  

• Currently 10 youths are now having jobs, 6 of them are riding Bodabodas and 4 have started 
their own businesses.  

• Three (3) of the youth who were part of the original  4 to ride the motor cycles in a span of one 
and a half years have been able to save some money to start their own businesses. The motor 
cycles were given to new youths who are now riding them to get an income. 

• PELIDO has been able to buy two more bodabodas in addition to the existing ones plus being 
able to maintain the fleet moving. 

• The community members have been served with ease in the areas where the motor cycles can 
reach. It is estimated that at least 8500 adults and 1000 school going children, have at one time 
used these motorcycles. 
 

 
 
Case1 
Mr. Miyingo Hasan 26, was able to use his savings to buy 0.5acres of banana plantation at Shs 
2,300,000=, which he is managing well. He says that he sells between 3-4 bunches of bananas per 
week earning about140,000-160,000 per months. He is now concentrating on his small banana farm. 
 
Case2 
Mr. Muganga Achilles 25, was able to save Shs 789,000= and started a small village shop selling 
domestic utilities. He says that he is very happy that he owns a shop and will try his best to ensure that 
it grows bigger and bigger. He says that he is able to get a net profit of Shs 95000- 120,000 per month 
seated at his shop. 
Case 3 
 Mr. Kalanzi Sunday 28, after riding the motor cycle for 9 months, saved Shs 701,000= He says that 
reinvested this money into growing bean seed and he was able to earn about Shs1,523,000= which he 
had never got before. He has been able to look after his family very well and is able to send his children 
to school without difficulty. 
   
Management of the BodaBoda project  
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The project has been well managed as the youth have been able pay back as well as maintaining the 
bodabodas in a good mechanical condition to help more youth to get jobs and start earning. It is also 
important to note that, the three youth were happy and decided to start their own businesses out of their 
will as a result of the empowerment given to them through bodaboda employment. Thanks to the project 
sponsors. 
However, one of the youth was careless with the motorcycle and it was stolen. Fortunately the youth 
were able to track and got it after two weeks but with a cost. 
Sustainability  
From the experience we have got from the project, the project will be sustainable and able to serve 
some youth within its reach despite the increasing number of unemployed youths in the community who 
would like to be included in the project.  
Lessons 

• Boda boda business has the capacity to improve the livelihood of the youths when the project is 
well managed. 

• Daily income businesses are most suitable to the youths because of their demands and 
challenges 

Thanks 
We gratefully want to thank Gea and her NedTrain colleagues for the generous contribution towards the 
support of our community youth with the bodaboda project.  We also thank Be more for their overall 
support and guidance. 
A big thank you. 
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OV-SchoolBush 

 

Hoe het begon: 

“Een voorlopig eenmalige actie in voorbereiding. Een school in Gambia van de stichting...... is op zoek 

naar een schoolbus om de kids veilig van en naar school te brengen. We zijn nog op zoek naar 

sponsors binnen de OV sector, een geschikt exemplaar en zullen het transport organiseren via de 

Goede doelen organisatie Amsterdam Dakar Challenge. Aan dit avontuur hebben de afgelopen jaren 

al een aantal collega's aan mee gedaan, dus vrijwilligers voor het transport zijn waarschijnlijk snel 

gevonden!” 

een impressie 

 

En wat is het geworden: 

Door de Ebola crisis in Afrika bleek het moeilijk om vrijwilligers te krijgen. Maar we hadden een bus 

beloofd, dus na wikken en wegen hebben wij € 5.000 over gemaakt naar de stichting Eduki die een 

nieuwe bus nodig heeft voor het vervoer van kinderen van en naar hun school. 

De donatie is met gejuich ontvangen en zodra er een bus aangekocht is zullen wij verslag doen. 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen en NS 

 

De stichting staat in de aandacht van de NS, hierdoor zijn we wederom uitgenodigd om ook op de 

duurzaamheidsdag van NedTrain te staan. We hebben in samenwerking met de “Verborgen Fabriek”, 

een afdeling waar verbeteringen worden gerealiseerd en vanuit duurzaam ondernemen wordt 

gedacht een verkoop van USB stickjes in de vorm van treinen kunnen realiseren. Vanuit de opbrengst 

van deze ene dag is een OV Riksja aangekocht.  

De stichting krijgt binnen NS/NedTrain de ruimte om haar werkzaamheden bekend te maken of 

hiervoor beperkt tijd in te zetten. Ook is de stichting langzamerhand binnen NS bekender aan het 

worden.  

De directie van de NS zijn actieve aanhangers van onze stichting en moedigen ons aan. Daar waar zij 

kunnen willen zij binnen de mogelijkheden onze stichting ondersteunen.  

 

Actie OPEN DAGEN 2014 (175 jaar Spoor) 

 

Op de open dagen van de werkplaatsen Haarlem en NedTrain had onze stichting een stand waar we 

tweede hands treinartikelen verkochten. Daarnaast was een speciale actie georganiseerd door 

Marina en Jan om op de foto te kunnen in een echte OV-Riksja. Een vrijwillige bijdrage voor de foto 

werd besteedt aan een OV-Riksja. En het bestuur heeft besloten om hier de naam van de 

organisatoren aan te verbinden. 

Beide dagen waren voor ons een groot succes. De medewerking vanuit de werkplaatsen was 

geweldig, we willen met name de dames Ans van de Raadt en Marieke Strietman van Haarlem en Pia 

Bolleboom uit Leidschendam bedanken. De hulp was gaaf. 

In Haarlem heeft de Ontspanningsvereniging ons geholpen met de verkoop en dat was nodig ook. 

Maar niet alleen in Haarlem was het druk, in Leidschendam was het nog drukker en de opbrengst 

hoger. Maar het was geen race tegen elkaar maar een race om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 

krijgen voor de goede doelen. 

Uiteindelijk hebben deze opendagen voor de stichting ruim € 6.500,00 opgeleverd. Het bestuur zal 

dit gaan gebruiken voor de diverse bestaande doelen, maar ook om te kijken of we een nieuw 

initiatief kunnen steunen. 

 

Wisselingen in de bemensing van onze stichting 

 

Nieuwe vrijwilligers en wisselingen in het bestuur en structuur.  

 

Nieuwe vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk en we zijn blij dat Dirck van Hemert, Remco Robben, Hannie Bekkers 

en Ben Janssen ons zijn komen versterken. Daarnaast hebben een aantal collega’s zich gemeld om 

gewoon voor ons om hen heen te kijken voor verkoop of ideeën voor nieuwe goede doelen. 

 

Kascontrole 

Het was noodzakelijk dat er gezien de financiën een kascontrole commissie zou komen. GertJan van 

der Zanden en Maarten Frinsel (beiden actief in de financiële wereld van NS) zijn bereidt gevonden 

om de kascontrole commissie te gaan doen. Zie voor hun verslag verderop in dit verslag. 

 

Toezichthouders 

Ook vond het bestuur het goed dat er toezichthouders aangesteld moesten worden. Maurice Unck 

(directeur NS) en Adriaan Hagdorn (Juridische zaken NS) hebben de uitnodiging aanvaardt om met 

ons van gedachten te wisselen over toekomst en ideeën. 
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Bestuurswisseling 

Na een aantal jaren hebben Dennis Tromp en Erik Koning aangegeven dat zij het stokje voor 

bestuursactiviteiten willen overgeven aan een opvolger. Er is al een nieuwe voorzitter gevonden: 

Arjan van der Gaag. Wie is hij eigenlijk: 

 

Sinds mei 2014is Arjan van der Gaag in dienst bij NS als recruiter techniek. Zijn voornaamste taak 

bestaat uit het werven en selecteren van technische professionals. Arjan is geboren in 1982 en 

woonachtig in Soest. Verder is hij de man van Lisette en de vader van Hugo. Een rustig familie 

bestaan en een leuke baan bij een goede werkgever. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Misschien 

wel heel burgerlijk. Maar omdat Arjan beseft dat het bij heel veel mensen anders is, wil hij zich 

maatschappelijk inzetten om mensen een kans te bieden op een zelfstandig bestaan. HGB-V draagt 

daaraan bij op een uiterst transparant wijze en daarom heeft Arjan gekozen voor een rol binnen 

HGB-V.  

 

 

En ook een nieuwe secretaris Saul Daemen. Hij stelt zich ook voor. 

 

Ik ben Saul Daemen, Productieleider bij NedTrain Haarlem. 38 jaar en woonachtig in 

Beverwijk. Met veel plezier neem ik het stokje over van Erik Koning. Iedere dag reizen vele 

van ons 1ste of 2de klas en ervaren we dit als de normaalste zaak van de wereld. Mobiliteit is 

een onderdeel van ons welvaren en daar mogen we trots op als ook dankbaar voor zijn. Die 

vanzelfsprekendheid geldt niet voor iedereen. Het geeft mij heel veel voldoening om mijn 

steentje bij te dragen voor een betere (mobiele) wereld voor iedereen. HGB-V heeft al 

mooie resultaten geboekt en ik hoop dat ik daar samen met iedereen nog vele mooie 

resultaten aan toe mag voegen. 
 

 

Financiën 

 

Inkomsten 

OV-Rolstoel 4.691,00€                   

OV-BodaBoda 35,00€                         

Treinbank voor Schoolbank 1.520,00€                   

OV Riksja 4.273,00€                   

Open dagen 7.045,02€                   

Kerstdonatie NS 6.848,00€                   

Algemeen

Totaal 24.412,02€                  
 
Uitgaven 

OV-Rolstoel 3.450,00€                   

OV-BodaBoda -€                             

Treinbank voor Schoolbank 5.000,00€                   

OV Riksja 4.480,00€                   

OV Bush 5.000,00€                   

Algemeen 811,25€                       

Totaal 18.741,25€                  
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De post algemeen is opgebouwd uit ontvangsten en kosten. De kosten zijn dit jaar hoger door de 

kosten die we het afgelopen jaar hebben gemaakt om een re-use artikel te maken. Het betrof een 

opdracht aan een justitiële inrichting in Gouda. Er zijn kapstokken voor gemaakt uit oude 

treinonderdelen. 

Of wij de kosten van deze proef terug kunnen halen zal blijken uit de verkopen van de kapstokken, 

 

Deze worden onder de post OV Rolstoel verantwoord. 

Door de acties van afgelopen jaar en de goede verkopen van treinbanken heeft de stichting een 

buffer aan geld. Alle gelden zijn reeds toegewezen aan goede doelen, maar door lopende afspraken 

met andere stichtingen is er op een aantal posten een reserve ontstaan. Daarom heeft de stichting in 

overleg met de Raad van Toezicht zich tot doel om in 2015 minimaal twee nieuwe doelen toe te 

voegen aan de reeds bestaande doelen. Hierbij wordt ook gekeken naar samenwerking met andere 

goede doelen die door NS collega’s zijn opgezet. 

 

Verslag Kascontrole commissie  

De Kascontrole commissie heeft op 23 maart de inkomsten en uitgaven gecontroleerd. De controle 

verliep soepel en zij hebben geen onregelmatigheden kunnen constateren in de vastlegging en de 

verslaglegging over 2014. Zij verlenen de penningmeester decharge voor de financiële cijfers van 

2014.  

Aldus verklaard op 23 maart 2015 door GertJan van der Zanden en Maarten Frinsel.  

 

Verslag Raad van Toezicht  

In 2015 is de Raad van Toezicht voor het eerst bij elkaar gekomen. De raad bestaat uit Maurice Unck 

en Adriaan Hagdorn, deze hebben samen met het bestuur overlegd en o.a. besloten dat deze de 

Raad van Toezicht drie maal per jaar bij elkaar zal komen.  

De eerste keer is vooral gegaan om naar de toekomst te kijken. Het besluit om nieuwe doelen aan te 

gaan boren ook in samenwerking met NS collega’s wordt door het bestuur ter harte genomen. 


