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Algemeen 
2017 is het achtste jaar van Stichting kaNS Centraal (v.m. HGB-V the Social Headquarters). We 
hebben dit jaar meer geld dan ooit kunnen doneren aan goede doelen. Niet alleen aan onze bekende 
doelen, maar wederom heeft de stichting nieuwe doelen kunnen steunen.  
 
Als algemene regel willen we kleine initiatieven steunen die mobiliteit in vervoer of personen 
realiseren. Om nieuwe doelen te kunnen blijven steunen, is het een groot aandachtspunt om als 
stichting meer naamsbekendheid te genereren. De eerste stap hierin is gezet door de nieuw site. De 
nieuwe site is klaar en werkt goed Verder zijn we vaker te vinden in berichtgeving op iNSite en via 
ons facebook account maken we meer, sneller en makkelijker bekend welke resultaten worden 
bereikt. De subtiele koppeling van onze ‘nieuwe’ naam (Stichting kaNS Centraal) aan de NS werkt 
positief en maakt ons herkenbaarder. 
 
Ons overkoepelende motto en doel van de stichting blijft onveranderlijk: met kennis en kunde vanuit 
onze organisatie geven we anderen een kans in de wereld en een kans op een beter leven. Het 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 hierbij essentieel voor de ontvanger van de donatie. 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 aandacht besteed aan onze doelen, maar ook over onze 
bestaande projecten is in dit jaarverslag een samenvatting opgenomen. 
 
Hoe gaat het eigenlijk met de doelen van de stichting? 
De huidige initiatieven blijven bestaan en blijven we actief ondersteunen, daarbij blijft 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. Het vinden van 
vrijwilligers blijft lastig. Huidige 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 de stichting helpen. 
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De verkoop van treinonderdelen, de rondleidingen in Haarlem en de bijdrage vanuit het 
kerstgeschenk van de NS hebben voor een ruime basis gezorgd zodat de stichting financieel gezond 
blijven. De financiële doelstelling van de stichting is om twee jaar zonder inkomsten te kunnen 
overbruggen, en daarbij doelen te kunnen blijven steunen. 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.  
 
Met dit verslag willen wij verantwoording afleggen aan alle mensen die deze stichting een warm hart 
toedragen. 

 
 

Stichting kaNS Centraal 
www.kanscentraal.nl 

Yammer van NS 
https://www.facebook.com/kaNScentraal/  

http://www.kanscentraal.nl/
https://www.facebook.com/kaNScentraal/
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Onze doelen en de bereikte resultaten: 

                   
Het meedoen aan dit initiatief blijft een privébesluit van de deelnemers 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. 
 
In 2017 is het aantal 2 leden van de community constant gebleven, zodat deze per ultimo 2017 nog 
steeds 82 actieve leden met één of meer verstrekte leningen omvatte.  
 
In 2017 kwam het verstrekte microkrediet van leden van kaNS Centraal via Kiva uit op $13.775 
hetgeen minder was dan in het topjaar 2016. Dit is gemiddeld in lijn is met de afgelopen jaren. In de 
loop van 2017 is het uitgeleende bedrag over de grens van 100.000, verdeeld over meer dan 4.000 
verstrekte leningen, gegaan. Aan het eind van het jaar is het bedrag aan verstrekte leningen sinds de 
start in 2019 uitgekomen op $109.100 
 

 
Grafiek: ontwikkeling van het uitgeleende bedrag (in $) 
 
De meeste leningen zijn verstrekt in de Filipijnen, gevolgd door Oeganda, Kenia en Peru. De verdeling 
over de sectoren is ongewijzigd: de meeste leningen zijn verstrekt in de sector ‘landbouw’, gevolgd 
door ‘voeding’ en ‘handel’. De sector ‘transport’ staat nog steeds op de vierde plaats net als 
voorgaande jaar.  
  

1We OV-Riksja’s Bangladesh 
Een bewezen succesvol project dat wederom veel aandacht heeft gekregen en terecht. Het is een 
voorbeeld voor hoe een kleine bijdrage een kans op een nieuwe bestaan geeft. 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 
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Tot nu toe werd voor een bedrag van €320,00 een OV-Riksja gedoneerd, waarmee in Bangladesh een 
gezin een nieuw bestaan kan opbouwen. De kosten zijn inmiddels gestegen naar € 390,00. kaNS 
Centraal zal de prijsstijging niet geheel doorvoeren in 2017. €40,00 wordt nu vanuit de reserves van 
de stichting bijgedragen. Op dit moment zijn de kosten voor een Riskja dus €350 voor een donateur.  
Later wordt eea wel gelijk getrokken.  
 
De resultaten: 

 
 
Het totaal aantal gedoneerd OV Riksja is nu 147 stuks. De samenwerking tussen 1WE en HGB-V is 
goed. Mede door het initiatief van kaNS Centraal 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. 
 

Treinbank voor schoolbank 

 
 
Dit project is eind 2010 gestart. In 2017 heeft de stichting €5.000 kunnen overmaken, door 
opbrengsten van de verkoop van oude treinbanken. In 2017 heeft Maurice Unck afscheid genomen, 
waarbij geen cadeau wilde maar donaties aan Rainbow Homes. Hij is zelf met zijn kinderen op bezoek 
geweest en weet als geen ander hoe goed het werk is wat in India wordt gedaan. Het bedrag wat 
door vrienden en collega’s is geschonken is door Maurice Unck en Ben Cretier overhandigd aan 
Rainbow Homes. 
 
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 4 jaar is gegarandeerd. 
Meer informatie staat op onze site of kan bij de stichting Partnership Foundation worden gevonden. 
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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. 
 
De verkoop van banken is nog steeds succesvol en wij bedanken dan ook NSR voor de 
verkooptoestemming. De Mat64 is op dit moment een hot-treinstel, waardoor de banken van mat64 
op zijn. We hebben nog wel andere onderdelen van mat64, maar deze zijn ontzettend gewild en 
raken op. Noodremtrekkers en prullenbakken verkopen ook goed. De grote verkoop van al deze 
onderdelen maakt dat de opslagruimte goed opgeruimd wordt. De Supply Chain Organisatie van 
NedTrain bedanken wij dan ook voor de opslagruimte. Wel zijn we nu op zoek naar een nieuwe 
locatie, de opslagruimte van SCO is helaas nodig voor de strategische voorraad van de nieuwe 
treinen. Het is prachtig dat wij al jaren gebruik mochten maken van de ruimte. Samen zal het ons 
lukken om een nieuwe locatie te vinden. 
 

Kinderuniversiteit Haarlem 

 
 
kaNS Centraal 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. 
In 2017 hebben wij geen gastcollege gegeven, voor 2018 staat het weer op de rol. 
 
Onze ambassadeur hiervoor is Michiel Uytenbogaart.  
 

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. Als doelstelling hebben 
we 12 rolstoelen afgesproken. 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. 
We hebben in 2017 een update gekregen en daarna besloten om dit project te stoppen. Er is op dit 
moment te weinig vertrouwen. Wel hebben wij met de Nederlandse initiatiefnemer gesproken dat 
als er voldoende basis is met vertrouwen wij dit besluit kunnen heroverwegen. 
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OV-BodaBoda / Schoolgebouw in Oeganda 

 
 
Het BodaBoda project is op dit moment selfsupporting. Er is in overleg met onze ambassadeur (Gea 
Brummel) besloten om een schoolproject in Uganda in hetzelfde gebied te ondersteunen. We 
hebben het mogelijk gemaakt om schoolbanken, schoolborden en andere hulpmiddelen te bestellen. 
Dit is een direct gevolg van het BodaBoda project. 
 
 

Stichting JIJ OOK 
Dit jaar is er een samenwerking aangegaan met de stichting Jij OOK. 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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Stichting naar school in Haiti 
Goed nieuws uit Haïti! Het gaat goed met onze school en met de leerlingen op onze school.  
Er zijn uitdagingen, daar ontkomen wij in een ontwikkelingsland als Haïti niet aan, maar de school 
'draait' goed. Naast onderwijs kunnen wij de leerlingen en leerkrachten dagelijks een schoolmaaltijd 
geven. 80 procent van de inwoners van die gebied in de bergen is analfabeet. Het feit dat de 
komende generatie wel kan lezen en schrijven is een prachtige en belangrijke ontwikkeling. De visie 
van Stichting Naar School in Haïti is dat het volgen van onderwijs het begin is van het einde van 
armoede. Samen met u, geven we deze kinderen en hun ouders deze kaNS op een betere toekomst.  
 
Het vinden van geschoolde leerkrachten is lastig. En zij die een diploma (PABO) hebben zijn erg 
theoretisch geschoold en kunnen het lastig in de praktijk brengen. Dat laatste ondervangen we met 
een eigen praktijkopleiding.  
 
Mede met de donatie vanuit kaNS centraal is er recent een praktijkopleiding gestart waarin nieuwe 
docenten worden opgeleid. Op donderdagmiddag leidt de schooldirecteur Kempés de leerkrachten 
op. Zo krijgen de leerkrachten een beter niveau en leren zij bijvoorbeeld ook kinderen met 
leerproblemen te begeleiden. Voor Haïti zijn dergelijke mogelijkheden nieuw. Onze school scoort dan 
ook als beste school in de omgeving. Zeker zo belangrijk vinden wij het dat de 800 kinderen die 
momenteel onderwijs krijgen een kans hebben op een betere toekomst!  
 
Met vriendelijke groet, 
Marjan Cornelis 
Stichting Naar School in Haïti 
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl 
 
 

The Dutch Atlantic Four 
Een update geschreven door de Dutch atlantic four zelf: “Waar staan we met de Dutch Atlantic Four 
voor de deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge 2018 : 
 
Training: 
Volop in training om allemaal sterker en fitter te worden. In basis twee keer per week naar 
sportschool, twee keer per week sloeproeien en twee keer per week op de roeitrainer thuis. Met hier 
en daar nog een workshop zoals rolbankroeien, sportmedisch onderzoek etc. In maart negen dagen 
naar cursus geweest in Engeland mbt navigatie & veiligheid. Vanaf begin juni veel trainen in de echte 
boot. 
 
De boot & equipment: 
Boten zijn schaars dit jaar vanwege groot aantal deelnemers. Opties zijn gereduceerd naar één: We 
hebben een Rannoch45  gehuurd van de bekende oceaanroeier Ralph Tuyn. Op dit moment is de 
boot vastgehouden bij de douane in Rotterdam ivm problemen met papieren. Daarna moet er nog 
veel onderhoud aan alle systemen zoals watermaker en zonnepanelen plaats vinden. 
 
Sponsoring/financiering: 
De beoogde hoofdsponsor of grotere sponsoren zijn nog niet aan de haak geslagen. Financiering wel 
geborgd met huidige sponsoren en nog veel eigen middelen. We zijn vooral deze eerste dag 
sponsoren erg dankbaar want daardoor werd de trip do-able. 
 
De goede doelen: 
Zie ook http://dutchatlanticfour.com/the-cause/  
https://preciousplastic.com/ Een Nederlands initiatief wat mensen in derde wereld landen een kans 

http://dutchatlanticfour.com/the-cause/
https://preciousplastic.com/
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geeft om met een low-tech plastic fabriek geld te verdienen. En tegelijkertijd daarmee plastic waste 
verminderen. 
en https://www.actievoorkika.nl/dutch-atlantic-four  Kika staat vooral voor onderzoek naar 
specifieke behandeling voor kinderen met kanker. Met minder bijwerkingen waardoor ze een kans 
krijgen op een lang en gezond leven nadat ze zijn genezen. Zie verder ook de site van KIKA. 
 
Op dit moment werken we aan een methode op onze site om snel te kunnen sponsoren of doneren. 
Deze systemen kosten allen best geld aan abonnementskosten of afdracht van een percentage. De 
keuze is gemaakt, binnenkort online. 
 
100 dagen voor start begint de echte campagne voor deze goede doelen. Dus 1 september. Tot die 
tijd vooral focus op de training, de boot en de financiering. 
 
Met vriendelijke groet, 
Erik 
The Dutch Atlantic Four”  

https://www.actievoorkika.nl/dutch-atlantic-four
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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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Bemensing van onze stichting 
Nieuwe vrijwilligers 
Er zijn een aantal doelen bijgekomen en hiervoor ook nieuwe ambassadeurs: 

- Taal doet meer – Margot Peters 

- Schoolproject Haïti –  Stephan Erlings 

- Dutch Atlantic Four – Erik Koning  

- Armenië – Paul Lenaerts 

Bestuur 
In dit jaar is Eric van der Brugge het bestuur komen versterken. Hij is toegetreden als 
penningmeester. Het gevolg is dat Ben is afgetreden als penningmeester, maar nu de 
voorzittershamer hanteert. 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht helpt ons met ideeën en toetst of wij ons houden aan de eigen regels. Eén van 
de ideeën is het hebben van een huishoudelijk reglement. In 2018 zullen we hier aan werken. 
In 2017 heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, Maurice Unck, ons bedrijf NS verlaten. Gelukkig 
hebben we snel een opvolger kunnen vinden in de persoon van Susi Zijderveld (directeur Integriteit& 
Compliance). Verder is Fleur Engberink toegetreden tot de Raad van Toezicht, waarmee de stichting 
een scherpe blik rijker is.  
 
Kascontrole 
GertJan van der Zanden en Maarten Frinsel (beiden actief in de financiële wereld van NS) helpen de 
stichting nog steeds in de kascontrole commissie. Zie voor hun verslag verderop in dit verslag. Beide 
heren hebben nu een aantal jaren de kascommissie gevormd. Voor de controle over 2018 zal 
gepoogd worden op z’n minst één ander lid te laten toetreden tot de kascommissie. 
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Financiën 
Het jaar 2017 is vanuit  financieel-oogpunt een goed jaar geweest. In onderstaand overzicht  zijn 
inkomsten en uitgaven weergegeven. Doordat de inkomsten uit verkoop van onderdelen, maar 
vooral de aan kaNS centraal toegekende donatie uit het kerstpakket van NS zeer hoog waren resteert 
een batig saldo over het boekjaar van €25.000. Vanwege de goede financiële positie is gezocht naar 
nieuwe doelen, waardoor de uitgaven t.b.v. onze goede  doelen met ruim €12.500 toegenomen ten 
opzichte van 2016. 
 
Ook in 2017 zijn de organisatiekosten extreem laag gebleven. In totaal heeft minder dan 0,9% van de 
uitgaven betrekking op de kosten van organisatie, zoals opzend-, bank- en overige algemene kosten. 
 
Tot en met het boekjaar 2016 zijn op goede doel-niveau inkomsten en uitgaven met elkaar gematcht. 
De grote inkomstenstroom uit verkoop van treinonderdelen en het kerstpakket zorgt ervoor dat deze 
koppeling niet meer te maken is. Daarom  is gekozen voor een nieuwe opzet. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

Jaarverslag 2017 kaNS Centraal (v.m. HGB-V The Social Headquarters) 

 

12 

 
Voor 2018 is min of meer commitment aangegaan voor de volgende doelen: 

 
 
Door het batig saldo over 2017 is het balanstotaal en daarmee het vermogen van de stichting met ca.  
€25.000 toegenomen tot ruim €99.000. Zie hiervoor onderstaand overzicht. Het streven om, 
wanneer de stichting geen inkomsten meer zou genereren, onze huidige goede doelen nog minimaal 
2 jaar te kunnen ondersteunen is daarmee realiseerbaar. 
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Verslag Kascontrole commissie 
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Verslag Raad van Toezicht 


