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Algemeen 
2015 is het zesde 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. 
Daarnaast hebben wij in overleg met de Raad van Toezicht gezocht naar manieren om een betere 
aansluiting te krijgen bij de totale NS (spoor) populatie. Te starten bij de NS, twee zaken hebben wij 
hieruit opgepakt. HGB-V is een naam die niet meer tot de verbeelding van veel NS’ers spreekt, dus 
we zijn op zoek naar een nieuwe naam. Deze zal in 2016 met ook een vernieuwde site worden 
geintroduceerd. We maken een subtiele koppeling met de NS, de nieuwe naam wordt: 
Stichting kaNS Centraal. 
Met deze naam gaan we ook de communicatie verbeteren, we gaan meer Insite opzoeken en via 
andere kanalen onze stichting bekendheid  geven. 
 
Maar hoe gaat het eigenlijk met de doelen van de stichting? 
De bestaande initiatieven blijven het goed doen, daarbij is de rol van vrijwilligers onontbeerlijk. 
Er zijn nieuwe vrijwilligers bij gekomen en er gaan vrijwilligers stoppen, maar zij willen wel op een 
andere manier voor onze stichting actief  blijven. Financieel gezond zijn we zeker, de verkoop van 
treinonderdelen, de rondleidingen in Haarlem en de bijdrage vanuit het kerstpakket van de NS 
hebben voor een ruime basis gezorgd. 
 
Onveranderd blijft ons doel om 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”. 
 
In dit verslag wordt hier aandacht aan besteed, 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. 
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Met dit verslag willen wij verantwoording afleggen aan alle mensen die deze stichting een warm hart 
toedragen. 
 

 
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.  
 

kaNS Centraal / 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, (in 2016 wordt 
deze vernieuwd) 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: 

 
 
De community “HGB V The Social Headquarters” (in 2015 omgedoopt tot “kaNS Centraal”)  
staat open voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse spoorwereld (werknemers en 
familieleden, vrienden). 
In 2015 zijn 4 leden toegetreden tot de community, zodat deze per ultimo 2015 ruim 80 
actieve leden met één of meer verstrekte leningen omvatte. De ontwikkeling van het aantal 
leden groeit gestaag maar kan natuurlijk altijd hoger! 
 
In 2015 kwam het verstrekte microkrediet van leden van kaNS Centraal via Kiva uit op  
$ 14.525. Dit ligt in lijn met het volume van de afgelopen jaren. In totaal is vanaf de start in 
januari 2010 tot eind 2015 het bedrag van $ 80.000 uitgeleend, verdeeld over bijna 3.000 
leningen. 

 
Grafiek: ontwikkeling van het aantal verstrekte leningen. 
 
Ook in 2015 zijn de meeste leningen verstrekt in de Filipijnen, gevolgd door Peru, Kenia en 
Oeganda. De verdeling over de sectoren is gewijzigd: de meeste leningen werden in de 
sector “voeding” verstrekt, gevolgd door “landbouw” en “handel”. De sector “transport” is 
daarmee weggevallen uit de top drie. 
  
Al met al ook in 2015 weer een mooi resultaat. Het zal lastig worden om in 2016 door de 
grens van $ 100.000 te gaan, maar de handschoen is opgepakt!  
 
Het meedoen aan dit initiatief blijft een privé besluit en de financiën zijn ook geen onderdeel van de 
jaarrekening van de stichting. Het geld is en blijft van de individuele deelnemer. De financiering gaat in dollars, 
vandaar de toelichting in deze munteenheid. 
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1We OV-Riksja’s Bangladesh 

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 kosten zijn inmiddels gestegen naar € 390,00, HGB-V zal de 
prijsstijging niet geheel doorvoeren in 2016 maar de € 40,00 wordt nu vanuit de reserves van de 
stichting bijgedragen daarom kost deze voor degene die een Riksja op dit moment wil € 350,00. Later 
wordt eea wel gelijk getrokken. 
De resultaten: 
In 2010 HGB-V 22 OV-Riksja’s; 
In 2011 30  stuks OV-Riksja’s;  
in 2012  7  stuks OV-Riksja’s;  
in 2013 7 stuks OV-Riksja’s; 
in 2014  13 stuks OV-Riksja’s; 
in 2015  17 stuks OV-Riksja’s. 
Er zijn in 2015 ook drie extra besteld voor in 2016, nu al een goed resultaat. 

Dit maakt het totaal nu op 100 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 versterkt. Er zijn meerdere OV-Riksja’s besteld 
doordat NS-afdelingen dit een bijzonder mooi initiatief vonden.  

 
Voor de komende jaren blijven we dit project doen zolang er rondleidingen gegeven blijven worden 

in de werkplaats Haarlem of als er losse donaties worden gedaan.
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Treinbank voor schoolbank 
 

 
 
Dit project is eind 2010 gestart. In 2015 heeft de stichting € 5.000 kunnen overmaken wat 
opgebracht is door de verkoop van oude treinbanken. Doordat er ook een donatie ontvangen is door 
de actie kerstpakketten NS hebben wij een extra donatie kunnen doen. Dit is specifiek voor twee 
doeleinden beschikbaar gesteld: 

• EUR 2.000,= wordt besteed aan Falaknuma Rainbow Home voor het opzetten van een 
computerlokaal voor de Rainbow meisjes en de aanschaf van een ‘inverter for power back 
up’.* 

• EUR 3.000,= wordt besteed aan de aanschaf van nog eens 4 power inverters voor 4 andere 
Rainbow Homes in Hyderabad. 

De verkoop van banken is nog steeds succesvol en wij bedanken dan ook NSR voor de toestemming 
die zij hiervoor hebben gegeven. Mat64 is op dit moment een hot-treinstel. Omdat deze trein gaat 
stoppen in 2016 neemt de vraag naar onderdelen toe. 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 zes 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 levensondehoud en opleiding voor VIER jaar is 
gegarandeerd. 
Meer informatie staat op onze site of kan bij de stichting Partnership Foundation worden gevonden. 
 

  
De steunpilaren voor dit project zijn in Haarlem Dirck van Hemert, Arjan Kors, Richard Edam en Ton 
Assendelft, in Utrecht Ben Janssen en bij SCO zijn dit Remco Robben, Armand Vrinten en Hannie 
Bekkers. 
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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 Uytenbogaart en ook in 2015 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. 
Het project is tijdelijk stop gezet, onze bemiddelaar heeft aangegeven dat zij heel blij zijn met onze 
ondersteuning, maar het nadeel is dat er in Afrika niet een goede business wordt opgebouwd. 
Daarom is verzocht om tijdelijk te stoppen met het doneren van rolstoelen. Er is nog voldoende 
budget beschikbaar voor een donatie maar we steunen het besluit om tijdelijk te stoppen. 
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OV-BodaBoda 
 
Het BodaBoda project is op dit moment selfsupporting, en er is nog geen nieuwe donatie nodig om 
dit project verder te stimuleren. We zijn in overleg of het komende jaar we nog een boost kunnen 
geven aan dit mooie initiatief. Onze ambassadeur is Gea Brummel. 
 

 
 

JIJ OOK 
 
Dit jaar is er een samenwerking aangegaan met de stichting Jij OOK, hieronder staat waar voor ze 
staan. Wij hebben hun doel ons doel gemaakt en ze geholpen met een eerste financiering. Samen 
bekijken we hoe we dit kunnen uitbouwen. Onze ambassadeur is Harm Wesseling 
 
Stichting JIJ OOK !! 
De naam van de stichting zegt het al... JIJ daar in derde wereld krijgt OOK een kans om basisonderwijs te volgen 
en af te ronden!  De naam van de Stichting JIJ OOK !! kan ook op een andere manier uitgelegd worden, 
namelijk: 
JIJ moet OOK mee helpen! Er wordt daarom van je gevraagd of je een bijdrage wilt leveren aan het onderwijs in 
derde wereldlanden.  Stichting JIJ OOK !! richt zich sinds 2006 op kleinschalige onderwijs projecten in Kenia.  
 
Doelstelling 
Stichting JIJ OOK !! heeft zich ten doel gesteld om mensen uit Nederland te betrekken bij het bereiken van 
Millenniumdoel nr. 2: “Onderwijs voor alle kinderen”.  
Kleuteronderwijs is dé toegangspoort naar basisonderwijs. Zonder kleuteronderwijs vallen veel kinderen 
vroegtijdig uit de boot. Onderwijs aan kleuters is belangrijk voor eerste zorg en opvang, maar vooral voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Bovendien krijgen moeders in één-ouder-gezinnen zo meer 
kansen om het noodzakelijke inkomen te verdienen. 
 
Watertank 
Dit jaar heeft onze stichting een watertank geschonken. 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen en NS 
 
De stichting staat in de aandacht van de NS, we worden vanuit de directie gestimuleerd om projecten 
tot een succes te maken en volgens het  gedachtegoed van de stichting ook meerdere kansen te  
geven op een beter bestaan.  
De stichting doet o.a. aan re-use van artikelen uit de treinen, dit levert een bijdrage aan minder afval 
voor de NS en daarnaast vooral een nuttige besteding van “oude” onderdelen. 
  
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.  
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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 Momotaz de Vries ons is komen versterken. Het is 
goed om nieuw bloed te krijgen. Het houdt de stichting fris, nieuwe vrijwilligers stellen de juiste 
vragen zodat we een stap verder komen.  
 
Kascontrole 
GertJan van der Zanden en Maarten Frinsel (beiden actief in de financiële wereld van NS) zijn bereid 
gevonden om de kascontrole commissie te gaan doen. Zie voor hun verslag verderop in dit verslag. 
 
Toezichthouders 
Maurice Unck (directeur C&S NS) en Adriaan Hagdorn (Juridische zaken NS) hebben de uitnodiging 
aanvaard om met ons van gedachten te wisselen over toekomst en ideeën. En ideeën zijn er genoeg 
bij beide heren, mede door hun enthousiasme is de naam nu definitief gewijzigd en hebben we een  
goede discussie over de te besteden gelden.  
 
 
Bestuurswisseling 
Saul Daemen heeft de NS verlaten en daarom zijn wij op zoek naar een secretaris. 
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Financiën 
 
In het algemeen kan er worden vastgesteld dat de stichting over een ruime buffer beschikt om de 
bestaande doelen te steunen. Wel is in samenspraak met de Raad van Toezicht besloten om meer 
doelen en  extra donaties te doen. Zie hiervoor de extra donatie aan Foundation en in 2015 is met 
Margot Peters een nieuw doel bijgekomen. Begin 2016 zal hiervoor een donatie worden gegeven als 
start van het nieuwe project “Taal voor meer”. 

 
 

 
 
Banksaldi: 

 
 
Toelichting op enkele posten: 
De post algemene kosten staat de kosten die de stichting maakt die onvermijdbaar zijn. Bankkosten, 
verzendkosten en in het afgelopen jaar nieuwe stickers die o.a. op de OV Riksja worden geplakt. Deze 
worden betaald uit de administratieve inkomsten. Er wordt bij facturatie een vrijwillige bijdrage 
gevraagd van € 5,00 welke tot nu toe altijd wordt betaald. 
 
De overige posten worden bij elk afzonderlijke doel opgenomen. 
 
  

OV-Rolstoel 95,00€           OV-Rolstoel -€                        
OV-BodaBoda -€               OV-BodaBoda -€                        
Treinbank voor Schoolbank 15.394,79€   Treinbank voor Schoolbank 10.000,00€           
OV Riksja 7.300,00€     OV Riksja 7.300,00€              
Jij ook 1.400,00€     Jij ook 1.400,00€              
Uganda Light 250,00€         Uganda Light 250,00€                 
Taal  voor meer -€               Taal  voor meer -€                        

Onkosten open dagen 183,56€                 

Overige inkomsten 6.546,52€     
Algemeen 188,39€         Algemeen 643,04€                 
Inkomsten 31.174,70€   Uitgaven 19.776,60€           

Positief 11.398,10€           
Totaal 31.174,70€   31.174,70€           

2015
Inkomsten Uitgaven

Saldo

2014 Mutaties V&W 2015
Saldo rente rekening 31.142,02€  15.054,73€         46.196,75€  
Saldo betaalrekening 7.600,08€     -3.656,63€          3.943,45€     
Totaal saldi 38.742,10€  11.398,10€         50.140,20€  
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Reservering toegewezen gelden: 
In het algemeen worden gelden meteen toegewezen aan goede doelen die wij onderhanden 
hebben. Voor twee zaken geldt dit niet en zal het bestuur in de loop van het jaar in 
samenspraak met de Raad van Toezicht doelen bepalen: 

- Inkomsten open dagen 
- Overige inkomsten/giften 

 
Bestemming van aanwezige gelden per ultimo 2015 

 
 
 
  

Saldo rente rekening 46.196,75€  
Saldo betaalrekening 3.943,45€     
Totaal saldi 50.140,20€         
OV Riksja -€               
Treinbank voor Schoolbank 27.975,59€  
OV Rolstoel 1.741,80€     
OV Boda Boda -€               
OV Bus -€               
Jij ook -€               
Uganda Light -€               
Roparun 2016 5.000,00€     
Taal voor meer -€               
Niet toegewezen gelden: 15.422,81€  

Totaal saldi 50.140,20€         
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Verslag Kascontrole commissie  
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Verslag Raad van Toezicht  
 
De Raad van Toezicht (RvT) spreekt allereerst graag zijn grote waardering uit voor het werk dat het 
bestuur ook in 2015 heeft verricht om de stichting te besturen en succesvol te kunnen laten zijn.  
 
In kalenderjaar (tevens boekjaar) 2015 kwam de RvT bestaande uit Maurice Unck en Adriaan 
Hagdorn, twee maal bij elkaar, op 21 april en 8 december. Bij beide bijeenkomsten waren (leden van) 
het bestuur van de stichting aanwezig.  
 
Aan de RvT  is het financieel jaarverslag over 2014 ter goedkeuring voorgelegd, voorzien van een 
toelichting. De RvT heeft het financieel jaarverslag 2014 op 21 april 2015 goedgekeurd.  
 
Een belangrijk aspect waarover de RvT heeft overlegd betrof het vergroten van de naambekend van 
de stichting. De naam “HGB V – The Social Headquarters” wordt communicatief onvoldoende 
geschikt geacht om de doelen die de stichting beoogt te behartigen op een representatieve wijze 
weer te geven. In 2015 is dan ook gewerkt om tot een andere naam te komen; dit zal naar 
verwachting in 2016 worden geëffectueerd. Daarbij zal ook de website van de stichting worden 
gemoderniseerd.  
 
Ook de statutaire doelomschrijving zal nader worden bezien of deze in overeenstemming moet 
worden gebracht met de nieuwe uitstraling van de stichting. 
In overleg met de RvT zijn twee bestuursleden (Dennis Tromp en Erik Koning) teruggetreden en zijn 
Arjan van der Gaag en Saul Daemen toegetreden tot het bestuur. Eind 2015 is evenwel helder 
geworden dat Saul Daemen wegens het beëindigen van het dienstverband bij NS is afgetreden.  
 
Met het bestuur is gezocht naar het vinden van nieuwe en binnen de doelomschrijving van de 
stichting passende, goede doelen. Dit is nodig ook vanwege het feit dat de stichting ultimo 2015 iets 
meer dan € 50.000 in kas had.  
 
De leden van de RvT hebben in constructief overleg het bestuur met raad en daad terzijde gestaan 
om al deze veranderingen te kunnen bewerkstelligen.  
 
De RvT ziet uit naar de verdere ontwikkelingen in 2016 en zal ook dan het bestuur graag 
ondersteunen.  
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