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Algemeen 
2016 is het zevende jaar van Stichting kaNS Centraal. (v.m. HGB-V the Social Headquarters).  
In dit jaar is de stichting benaderd voor nieuwe doelen, en er zijn er ook een aantal gerealiseerd. Een 
nieuwe samenwerking voor Haïti en in Utrecht voor taalachterstanden. Allemaal kleine initatieven die 
passen bij onze stichting.  
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.  
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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. 

 
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. 

http://www.hgb-v.nl/


  
 

Jaarverslag 2016 kaNS Centraal (v.m. HGB-V The Social Headquarters) 

 

3 

Onze doelen en de bereikte resultaten: 

 
 
In 2016 zijn 2 leden toegetreden tot de community, zodat deze per ultimo 2016  82 actieve leden met 
één of meer verstrekte leningen omvatte. De groei van het aantal leden lijkt zich helaas te 
stabiliseren. In 2017 zal meer campagne gevoerd worden om nieuwe leden te trekken. 
 
In 2016 kwam het verstrekte microkrediet van leden van kaNS Centraal via Kiva uit op 
$ 15.300 hetgeen een hoger bedrag is dan in enig voorgaand jaar gerealiseerd is. In totaal is vanaf de 
start in januari 2010 tot eind 2016 het bedrag van $ 95.225 uitgeleend, verdeeld over 3.500 leningen. 
In de loop 2017 zal de grens van $ 100.000 worden doorbroken! 
 

 
Grafiek: ontwikkeling van het uitgeleende bedrag (in $) 
 
In 2016 zijn de meeste leningen verstrekt in de Filipijnen, gevolgd door Oeganda, Kenia en Peru. De 
verdeling over de sectoren is gewijzigd: de meeste leningen werden in de sector “landbouw” verstrekt, 
gevolgd door “voeding”  en “handel”. De sector “transport” staat nog steeds op de vierde plaats. 
  
Al met al is ook 2016 weer een goed jaar geweest. Hopelijk wordt 2017 een mooi jaar, met in ieder 
geval het behalen van de grens van $ 100.000 als mooie kroon op de bijdragen van de afgelopen 
jaren. 
 
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  17 stuks OV-Riksja’s; 
in 2015  17 stuks OV-Riksja’s. 
In 2016 16 stuks OV-Riksja’s 
Dit maakt het totaal nu op 116 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 2016 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 levensonderhoud 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 2016 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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Verslag over het succes en de uitdagingen van twee projecten,  

het boda-boda-project en  
de Apex-kleuterschool  

te Uganda 
 
Het Boda-Boda-project (brommer-taxi’s) is een zeer beroemd project omdat het een project voor de 
jongeren betreft. Oeganda is een van de snelgroeiende populaties in de wereld en heeft meer dan 
68% jonge mensen. Het werkloosheidspercentage is zeer hoog. Dit project is er een goede stimulans 
voor de werkgelegenheid voor de Pelido jeugd.  
Er zijn nu 6 jongeren die hun eigen bodas hebben gekocht. Hasan Miyingo 29 jaar, is de laatste. Hij 
spaarde geld met het rijden van de Pelido bodas en belegde het in chapati-zaken die door zijn vrouw 
wordt geleid. Ze zijn erin geslaagd om een nieuwe boda-boda te kopen, hun schoolkosten te betalen 
en huur te betalen voor hun 2 kamer woning. 
Een andere Isma Migadde, reed op één van de Pelido bodas, die door HGB V zijn geschonken. Van het 
geld wat hij hiermee verdiende heeft hij zijn boda reparatie opleiding betaald. Nu is hij degene die alle 
bodas repareert, en reserveonderdelen verkoopt. Hij kocht een nieuwe boda, laat een vriend hierop 
rijden en verdient hiermee 7000 Ush. Hiermee kan hij zijn familie ook ondersteunen. Het 
vermenigvuldigingseffect met betrekking tot het creëren van banen in het boda-boda-project gaat 
goed. 
De grootste uitdaging is werk voor de vele werkloze jongeren, we kunnen er maar enkele bereiken.  

 
 
Apex Kleuterschool, waar HGB V geld voor meubels en lesmateriaal heeft geschonken, is het op 23 
januari 2017 geopend. De school heeft 128 kinderen van 2 1/2 tot 6. Ze zitten in de kinderopvang, 
babyklasse en topklasse. Er zitten gemiddeld 40 kinderen in elke klas. De schoolconstructie is goed 
afgerond en alle kinderen hebben stoelen en tafels waar ze kunnen zitten. 
De school heeft zes leraren, er is 1 bewaker, 2 koks en 1 schoonmaker. De kinderen zijn gemotiveerd 
om te leren omdat er veel speel- en lesmateriaal is. 
Om de operationele kosten van de school te kunnen volgen, zijn er 3 categorieën van de kinderen; 
Degenen die de kosten kunnen betalen, degenen die de helft betalen en degenen die niets kunnen 
betalen. 
Er zijn twee uitdagingen, de ene is de grote groep van degenen die niet kunnen betalen, de school kan 
helaas niet iedereen verzorgen. 
De andere uitdaging is de regen, die maakt het hele oppervlak modderig, kinderen lopen in vuil water, 
dus we zijn fondsen aan het werven om de grond te bouwen. 
De rest gaat goed! De ouders, de docenten en de kinderen zijn zo enthousiast over het project. 
 
Dank u Gea, onze Hollandse ambassadeur, onze waardering aan het HGB V-team. Het kan een keer 
zijn dat u als team komt om onze gemeenschap en onze projecten te zien. 
 
Ik wens u een goed leven. 
Caphas Mugabe 
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Taal doet meer 
 
 
Op 5 april 2016 tekenden Taal doet meer en KaNS Centraal een mooie 
overeenkomst. Middels deze overeenkomst stelde KaNS centraal 10 laptops ter 
beschikking voor kantoormedewerkers en de huiswerkklassen van Taal doet 
meer. Daarnaast werd er door KaNS Centraal aangeboden om de taallessen aan vluchtelingen te 
ondersteunen met 80 lespakketten voor een totaalbedrag van 1760 euro. In 2016 heeft Taal doet 
meer deze laptops en lespakketten kunnen inzetten bij de begeleiding van anderstalige volwassenen 
en jongeren.  
 
Huiswerk Hulp Utrecht  
Zo zijn er laptops met veel plezier in gebruik genomen in de huiswerkklas in Kanaleneiland. Hieronder 
ziet u leerlingen aan het werk met de laptops, en een bedankbriefje van leerlinge Fatima! 
 

            
   
Daarnaast is er één laptop in gebruik genomen door de coördinator van de huiswerkklas in Zuilen, om 
alle administratieve taken op locatie te kunnen doen.  
 
Taalmentoraten en Taalcoaching  
Omdat er op de overige locaties van Huiswerk Hulp Utrecht nog geen behoefte was aan laptops, 
hebben wij ook 2 mentorkoppels van het project Taalmentoraten een laptop in bruikleen gegeven. In 
het project Taalmentoraten begeleidt een vrijwillige taalmentor een kind uit groep 5 t/m 8 een 
schooljaar lang met taalvaardigheid en leesplezier. Twee van de kinderen (pupillen) hadden thuis 
geen bruikbare laptop om op te oefenen, en maken daarom samen met de mentor dankbaar gebruik 
van de uitgeleende laptop. Ook is er één laptop beschikbaar gesteld aan een taalcoach in Lombok die 
een laptop goed kon gebruiken ter ondersteuning van haar taallessen. 
 
Ondersteuning Vluchtelingen 
Tussen najaar 2015 en voorjaar 2016 kwam er een grote groep vluchtelingen naar Nederland. In 
Utrecht werd er een noodopvang geopend. Eerst in de Jaarbeurs, daarna in Kanaleneiland. We 
organiseerden met de bibliotheek en andere organisaties een taalfestijn om het taalaanbod 
overzichtelijk te maken. Mede met budget van KaNS Centraal konden vrijwilligers van Taal doet meer 
ruim 100 vluchtelingen ondersteunen doormiddel van getrainde vrijwilligers en passend materiaal. 
Wat hebben we met de steun van KaNS kunnen bieden? 



  
 

Jaarverslag 2016 kaNS Centraal (v.m. HGB-V The Social Headquarters) 

 

9 

 
-  
-  
-  

- Inlooplessen voor vluchtelingen in de bibliotheek: 14 taalcoaches gaven 2 keer per week 
taallessen aan bewoners van de noodopvang. Minister Asscher kwam op bezoek en was 
onder de indruk van de sfeer en professionele aanpak.  

- We hebben een training gegeven, specifiek voor vrijwilligers die lesgeven aan vluchtelingen. 
De training ging over onder andere interculturele communicatie en passende lesmaterialen.  

- Twee keer per week hebben  40 vrijwilligers voorgelezen aan de kinderen in de opvang.  
 

     
 
Materialen: 

- We hebben lespakketten voor volwassenen gemaakt. Er was weinig passend lesmateriaal. 
We hebben daarom een reeks lesbrieven en ‘praatkaarten’ ontwikkeld. De lesbrieven gaan 
o.a. over de thema’s: familie, eten & drinken en lichaam & uiterlijk. De praatplaten over  
verkeer, familie, winkelen en het weer. Hiermee krijgen vrijwilligers en cursisten 
laagdrempelig materiaal aangereikt om met elkaar in gesprek te komen. Twee voorbeelden 
hiervan sturen wij mee met deze rapportage.  

- Voor kinderen/jongeren hadden we de volgende materialen: (kinder)boeken, schriften en 
knutselspullen. 

 
De activiteiten gaan door in 2017. We zijn gestart met het Taalcafé. Wekelijks ontmoeten 
vluchtelingen en andere Utrechters elkaar in een informele setting. Ook tijdens het Taalcafé wordt er 
gebruik gemaakt van de lesbrieven en ‘praatkaarten’.  
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Medewerkers van de NS maken kennis met Eigen Kracht vrouwen  
Vrijdag 23 september 2016 stonden NS medewerkers van de technische afdeling en catering samen 
met Eigen Kracht deelnemers klaar om een mooie fietstocht te maken op OV fietsen. 
In het Eigen Kracht project worden anderstaligen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, 
begeleid naar een baan. In dit kader worden regelmatig netwerkbijeenkomsten georganiseerd met 
bedrijven om ontmoetingen te creëren en om tips en contacten met elkaar uit te wisselen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Al fietsend werden nieuwe plekken in Utrecht ontdekt en oefende de Eigen Kracht vrouwen met het 
netwerken en hun elevator pitch. De ochtend werd op het hoofdkantoor van de NS afgesloten, waar 
nog verrassende en interessante uitwisselingen plaats vonden. Al met al een succes en een mooie 
inspiratie voor andere bedrijven om creatieve netwerkbijeenkomsten te organiseren. 
 
Quotes van deelnemers vanuit Eigen Kracht: 
“Deze ontmoeting vond ik erg waardevol. Er was ruimte en interesse voor mijn verhaal en had het 
gevoel dat ik serieus genomen werd.” 
 
“Voor het eerst voelde ik me niet alleen iemand die de taal niet perfect spreekt maar die ook 
waardevolle ervaringen en kwaliteiten heeft.” 
 
Terug- en vooruitblik 
Taal doet meer is blij dat er een mooie samenwerking is ontstaan tussen KaNS Centraal en Taal doet 
meer. Een samenwerking die, zoals blijkt uit dit verslag, niet bij woorden is gebleven maar van beide 
kanten volop in daden is omgezet. Vanuit Taal doet meer is er alle bereidheid en enthousiasme om 
deze samenwerking ook in 2017 voort te zetten. 
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JIJ OOK 
 
Eind 2015 is een samenwerking aangegaan met de stichting JIJ OOK!!, hieronder staat waar voor we 
staan. We hebben in 2015 een mooie bijdrage geleverd aan betere watervoorziening door de 
schenking van een watertank. 
Een ander verbeterpunt waren de meubelen (tafels en stoelen) in de klaslokalen. Tijdens de lessen 
moesten de kinderen zitten op veelal kapotte stoeltjes of bankjes (of op de grond).  
Ook waren de tafels verouderd of kapot. Door de onze bijdrage in 2016 heeft de Mama Daniela 
School in Naivasha, Kenia nu nieuwe tafeltjes en stoeltjes voor de leerlingen. 
  
  
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 
In 2015 heeft onze stichting een watertank geschonken en dit jaar 2016 stoelen en tafels. 

                      
 
  

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.
De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.
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Stichting naar school in Haïti 
 

 

Eind 2016 is een samenwerking aangegaan met de ‘Stichting Naar School in Haïti’.  Deze stichting 
geeft kinderen op Haïti de mogelijkheid om onderwijs te volgen en vormt daarmee een van de peilers 
van het bestrijden van armoede. 

Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in 
Haïti met het geven van onderwijs. Inmiddels is deze school uitgegroeid tot een gebouw met 16 
leslokalen, houten kleuterlokalen, een keuken, een kindertehuis, een vrijwilligersruimte,  een moestuin 
en een eigen watervoorziening. Ruim 800 kinderen volgen er onderwijs; van de eerste klas 
kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere 
schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, 
hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, medische zorg, kleding en hulp aan kinderen die 
naar andere scholen gaan. 

Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen 
analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook 
een land waar kinderen die gesteund worden door de Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen 
op een beter bestaan. 

Naar aanleiding van orkaan Matthew die Haïti - nog lang niet hersteld van de verwoestende 
aardbeving in 2010 - op 4 oktober 2016 trof, heeft Stephan Erlings, werkzaam bij NedTrain R&O in 
Haarlem, contact gezocht met kaNS Centraal met de vraag wat wij als NS concreet voor Haïti kunnen 
betekenen. Zijn connectie met Haïti zijn zijn twee dochters die daar zijn geboren. 

Via Stephan is er contact gelegd met Stichting naar school in Haïti en hebben we gesproken over 
welke vorm van ondersteuning er mogelijk en nodig is. De opbouwfase van de school is inmiddels 
voltooid, het gaat nu vooral om het borgen van de continuïteit van de school. Vanuit kaNS Centraal is 
besloten om dat te gaan ondersteunen, de exacte omvang daarvan is nog onderwerp van gesprek, 
maar gaan we in 2017 invullen. 
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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 
In dit jaar is Eric van der Brugge ons komen versterken in het bestuur, hij is toegetreden als 
penningmeester. Het gevolg is dat Ben is afgetreden als penningmeester, maar nu de 
voorzittershamer hanteert. 
Er zijn een aantal doelen bijgekomen en hierdoor een ambassadeur: 

- Taal doet meer – Margot Peters 
- Schoolproject Haïti – Stephan Erlings 

 
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.  
In 2017 gaat Maurice Unck ons bedrijf NS verlaten, wij hebben al een opvolger gevonden in de 
persoon van Susi Zijderveld (directeur Compliance) 
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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.  

 
 

 
 
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 post eenmalig is een eenmalige gift aan een doel waar een NS er zich voor heeft ingezet. 
 
De overige posten worden bij elk afzonderlijke doel opgenomen. 
 
  



  
 

Jaarverslag 2016 kaNS Centraal (v.m. HGB-V The Social Headquarters) 

 

16 

Reservering toegewezen gelden: 
In het algemeen worden gelden meteen toegewezen aan goede doelen die wij onderhanden 
hebben. Voor drie zaken geldt dit niet en zal het bestuur in de loop van het jaar in 
samenspraak met de Raad van Toezicht doelen bepalen: 

- Overige inkomsten/giften 
- Verkoop van onderdelen die geen bank zijn 
- Kerstgift medewerkers NS 

 
Bestemming van aanwezige gelden per ultimo 2016 
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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 2016 heeft verricht om de stichting te besturen en succesvol te kunnen laten zijn.  
 
In kalenderjaar (tevens boekjaar) 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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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