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Stichting kaNS Centraal 

Jaarverslag 2018 
 
 

In een notendop 
 
Het jaar 2018 is het negende boekjaar van Stichting kaNS Centraal, voorheen stichting HGB-V The 
Social Headquarters. In de loop van 2018 is de stichting met het vernieuwen van de statuten formeel 
veranderd van naam van stichting HGB-V naar Stichting kaNS Centraal. 
 
Hoe gaat het met de doelen van de stichting? 
De stichting heeft dit jaar meer geld dan ooit kunnen doneren aan goede doelen. Niet alleen aan de 
voor ons bekende doelen, maar de stichting heeft ook nieuwe doelen kunnen steunen. In 2019 zal dit 
aantal gelukkig nog meer toenemen, we hebben diverse contacten binnen NS die prachtige doelen 
steunen die lijken te passen bij onze doelstelling. 
 
Als algemene regel willen we kleine initiatieven steunen die mobiliteit en vervoer van personen 
realiseren. Om nieuwe doelen te kunnen blijven steunen, is het een groot aandachtspunt om als 
stichting meer naamsbekendheid te genereren. De subtiele koppeling van onze ‘nieuwe’ naam kaNS 
Centraal aan de NS werkt positief en maakt ons beter herkenbaar. 
 
Motto en doel van de stichting 
Ons overkoepelende motto en doel van de stichting blijven 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”.  
 
Hoe staat het met onze vrijwilligers? 
De huidige initiatieven blijven bestaan en blijven we actief ondersteunen; daarbij blijft de rol van 
vrijwilligers onontbeerlijk. Er zijn nieuwe vrijwilligers bij gekomen en sommige vrijwilligers stoppen, 
maar zij willen wel op een andere manier voor onze stichting actief blijven.  
Het vinden van vrijwilligers voor evenementen vanuit de stichting zelf, zoals verkoop op open dagen, 
blijft lastig. Nieuw is bij ons nu dat de ambassadeurs voor de  goede doelen ook een 
inspanningsverplichting met ons afspreken voor het helpen op evenementen waar de stichting 
aanwezig is.  
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Huidige vrijwilligers zijn zeer trouw aan de stichting en staan bijna altijd klaar om te helpen. Geweldig 
zoals zowel bekende vrijwilligers als nieuwe vrijwilligers de stichting willen helpen. Met hun blijvende 
enthousiaste inzet kunnen we mensen een kans geven op een beter bestaan. 
 
Hoe staat het met de financiën van de stichting? 
De financiële doelstelling van de stichting is om twee jaar zonder inkomsten te kunnen overbruggen, 
en daarmee doelen te kunnen blijven steunen. De stichting hanteert een zero-overhead beleid. 
Neemt niet weg dat sommige kosten onvermijdelijk zijn. Bankkosten, verzekeringskosten, 
verzendkosten en kleine uitgaven voor promotie zijn de kosten die tot op heden door de stichting 
worden gedragen.  
 
De donatie vanuit het kerstgeschenk van medewerkers van NS heeft voor een basis gezorgd zodat de 
stichting financieel gezond blijft (financiële verrekening hiervan heeft pas in 2019 plaatsgevonden). 
De inkomsten uit verkoop van onderdelen is in 2018 sterk achtergebleven bij voorgaande jaren. 
Oorzaak is hiervoor dat opslag van goederen lastig is, de stichting is dan ook naarstig op zoek naar 
een nieuwe ( graag kostenloze) ruimte. 
 
Verkoop van onderdelen 
Begin 2018 zijn veel onderdelen verkocht, wat maakt dat de opslagruimte goed opgeruimd is. De 
Supply Chain Organisatie van NedTrain bedanken wij dan ook voor de opslagruimte. Wel zijn we nu 
zoals eerder gememoreerd op zoek naar een nieuwe locatie, de opslagruimte van SCO is 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, maar we 
constateren ook dat dit nog niet is gelukt. De verkoop van onderdelen blijft daardoor beperkt tot 
“open dagen” van werkplaatsen of speciale bijeenkomsten rondom Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen van de NS 
 
De verkoop heeft later in 2018 lang stilgelegen omdat NS verwikkeld is in een discussie over mogelijk 
gevaarlijke stoffen op treinonderdelen. De stichting heeft vooruitlopend op de uitkomst van deze 
zaak besloten geen geconserveerde onderdelen te verkopen die niet zijn getest op aanwezigheid van 
gevaarlijke stoffen. In het algemeen hebben we nu geconstateerd dat de delen die voor verkoop in 
aanmerking komen geen gevaarlijke stoffen bevatten die boven de norm uitkomen. 
 
Met dit verslag willen wij verantwoording afleggen aan alle donateurs, vrijwilligers, ambassadeurs, 
de Raad van Toezicht en alle andere mensen die deze stichting een warm hart toedragen. 

 
 

Stichting kaNS Centraal 
www.kanscentraal.nl 

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. De financiering gaat in dollars, vandaar de toelichting 
in deze munteenheid. 
 
In 2018 is het aantal collega’s dat meedoet via de community HGB-V constant gebleven, zodat deze 
per ultimo 2018 nog steeds 82 actieve leden met één of meer verstrekte leningen omvatte.  
 
In 2018 kwam het verstrekte microkrediet van donateurs van kaNS Centraal via Kiva uit op $ 13.225 
hetgeen in lijn ligt met het gemiddelde over da afgelopen jaren. In totaal is per ultimo 2018 een 
bedrag van ruim $ 122.000 uitgeleend, verdeeld over meer dan 4.500 leningen.  
 

 
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 jaren.  
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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 
 

De resultaten van dezen financiële ondersteuning: 

Het totaal aantal gedoneerde OV Riksja is nu 173 stuks. 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 onze zichtbaarheid binnen NS versterkt. In 2018  is bijvoorbeeld een 
losse donatie voor een OV- Riksja gedaan door medewerkers van NS en reiniging van het project ICM 
upgrade interieur. Bij de schoonmaak van de treinen heeft het team al het gevonden wisselgeld 
verzameld en gedoneerd. 
 
Er zijn meerdere OV-Riksja’s besteld doordat NS-afdelingen dit een bijzonder mooi initiatief vinden 
en de OV riskja een ‘tastbare donatie’ vinden. Voor de komende jaren blijven we dit project doen op 
basis van donaties of rondleidingen in de werkplaats Haarlem.  
 
Onze wens voor volgend jaar is dat we het aantal van de 200 stuks passeren. Dat zou een geweldig 
resultaat zijn voor degenen die met deze OV-Riksja een nieuw bestaan kan opbouwen. 
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Treinbank voor schoolbank 

 
 
Dit project is eind 2010 gestart, en voorlopig willen wij onze steun aan dit initiatief voortzetten. In 
2018 heeft de stichting wederom €5.000 kunnen overmaken door opbrengsten van de verkoop van 
oude treinbanken. Op dit moment ondersteunen wij concreet 10 kinderen die vier jaar studeren. Dit 
betekent dat zij financiële steun ontvangen voor hun levensonderhoud en het gegarandeerd kunnen 
volgen van een opleiding voor 4 jaar. 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. 
 
 
 

Stichting naar school in Haiti 
Net als in 2017 heeft kaNS Centraal ook in 2018 de stichting “Naar school in Haiti” gesteund. 80% van 
de inwoners van de berggebied is analfabeet. Het feit dat de komende generatie, dankzij dit soort 
initiatieven, 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. 
Naast onderwijs kunnen wij de leerlingen en leerkrachten dagelijks een schoolmaaltijd geven. 
 
Onderwijs gaat hier niet alleen om de huidige en komende generatie op te leiden, maar ook om 
goede leerkrachten op te leiden met een eigen praktijkopleiding. Mede met de donatie vanuit kaNS 
Centraal is er in 2017 een praktijkopleiding gestart waarin nieuwe docenten worden opgeleid. Zo 
krijgen de leerkrachten een beter niveau en leren zij bijvoorbeeld ook kinderen met leerproblemen 
te begeleiden. Voor Haïti zijn dergelijke mogelijkheden nieuw!  
 
Contactpersoon: Marjan Cornelis 
Stichting Naar School in Haïti 
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl 
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Taal doet meer 
 
Stichting KaNS Centraal zet mensen in beweging. Niet alleen met OV-riskja’s in India, maar nu ook 
met taal in Utrecht. In 2018 heeft KaNS Centraal laptops en lespakketten geschonken aan stichting 
Taal doet Meer.   
  
Bij Taal doet Meer werken vrijwilligers die kinderen en volwassenen in Utrecht helpen bij het leren 
van de Nederlandse taal. Margot Peters die tot 2018 werkzaam was bij  Maintenance Development, 
NS, is één van die vrijwilligers en laaiend enthousiast over het werk.  
 
Margot:  
 

 
 
 
 

1 WE deken actie Bangladesh   
Voor het 7e jaar kwam in 2018 1We – Een Wereld Idee - in actie met de dekenactie voor de 
(straat)kinderen en daklozen in Bangladesh. Waar de tropische temperatuur in Bangladesh in de 
zomer oploopt tot wel 45°C, daalt ie in de wintermaanden net zo hard weer tot onder de 5°C. Vaak 
hebben de mensen die op straat leven hiertegen geen enkele bescherming.  
 
1We deelt in de decembermaand zoveel mogelijk warme dekens uit aan straatkinderen en daklozen. 
KaNS Centraal heeft geholpen door 200 dekens te doneren. 
 

 
 
 

“Ik hoop dat mensen zich welkom voelen in Utrecht en dat ze evenveel kans op 
een baan of een opleiding krijgen als wij. Nederlands kunnen lezen, verstaan en 

spreken is daarvoor van essentieel belang, dus daar helpen we bij. Het geeft 
enorme voldoening om er aan bij te dragen dat de cursisten zich steeds beter 

             
          

https://1we.us16.list-manage.com/track/click?u=6e81112396cc0ad7e13c37755&id=4bcded397f&e=15e9e9b800
https://1we.us16.list-manage.com/track/click?u=6e81112396cc0ad7e13c37755&id=ef4e71457f&e=15e9e9b800
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RopaRun 
 
Ook in 2018 heef kaNS Centraal teams vanuit NS gesteund in hun deelname aan de RopaRun. KaNS 
Centraal heeft in 2018 aangegeven 2 teams te zullen steunen die in 2019 meedoen:  NS Techniek en 
NS Internationaal. Een deel van de toezegging is al in 2018 besteed. 
 
Een estafettetocht van Parijs naar Rotterdam. Een teameffort bestaande uit lopers, fietsers en 
begeleiding:  

• Maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel meer dan 
anderhalve marathon(!). 

• Minimaal twee fietsers. 
• Begeleiding, denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. 

Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt toegekend aan instellingen, 
goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de dagen, 
waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven' 

 
Zuidbus 

In 2018 heeft kaNS Centraal bijgedragen aan de vervanging van de bus waarmee Zuidbus Utrecht 
mensen uit hun isolement haalt. De oude bus was uitgebrand. De totale aanschafprijs van de bus 
bedroeg €5.000. 

Armenië 
 
In 2018 is tevens een project in Armenië gesteund met een financiële bijdrage van €2.000. Dit in 
navolging van eerdere donaties. In dit jaar zijn een aantal wasmachines gedoneerd en is een flat 
ingericht. Dit kleine initiatief in een voor velen onbekend land is een mooi voorbeeld hoe wij als 
stichting het onbekende opzoeken. Paul Lenaerts doet al jaren vanuit zijn privé situatie goed werk en 
we zijn blij dat we op kleine schaal dit initiatief kunnen steunen. 
 
Contactpersoon: Paul Lenaerts 
 

Eenmalige sponsoring 
In 2018 is aan de stichting Ithaka geld gedoneerd voor de levering en plaatsing van een outdoor 
tafeltennistafel en een whiteboard. Ithaka is een school voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die 
geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van 
de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.  
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Relatie Stichting kaNS Centraal en NS 
De stichting mag zich prijzen met de warme aandacht van NS. De directie van NS is een actieve 
aanhanger van onze stichting en moedigt ons aan. Het bestuur wordt aldus voortdurend 
gestimuleerd om projecten tot een succes te maken en volgens het  gedachtegoed van de stichting 
mensen kansen te geven op een beter bestaan. De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting 
krijgen binnen NS/NedTrain de ruimte om hun werkzaamheden bekend te maken of hiervoor 
beperkt tijd in te zetten. Mede daardoor is de stichting langzamerhand binnen NS bekender aan het 
worden.  
 
De stichting financiert zijn activiteiten o.a. door verkoop van oude onderdelen uit de treinen. Dit 
levert niet alleen geld op maar levert ook een bijdrage aan minder afval en vormt een nuttige 
eindbestemming van deze “oude” onderdelen. Daarnaast ontving de stichting een aanzienlijke gift 
van NS-medewerkers uit hoofde van het kerstpakket. Wij zijn als bestuur is de directie van NS voor 
dit alles zeer erkentelijk.  
 

Bemensing van de stichting 
Bestuur 
In 2018 zijn naast de zittende bestuursleden, Ben Cretier (voorzitter) en Eric van der Brugge 
(penningmeester) Marli Rademaker (bestuurslid communicatie) en Dominique Frumau (secretaris) 
toegetreden tot het bestuur. Het bestuur is daarmee na een aantal jaren uit 2 personen te hebben 
bestaan, weer goed bezet. 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt volgens de statuten toezicht op de financiële zaken van de stichting. 
Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht ons over nieuwe bestedingen, ideeën en de uitvoering 
daarvan en toetst of wij ons houden aan de eigen (governance-) regels.  
Naast de zittende leden (Susi Zijderveld en Adriaan Hagdorn) is in 2018 Fleur Engberink toegetreden 
tot de Raad. 
 
Kascontrole 
Gert-Jan van der Zanden en Jaco Kuiper (beiden actief in het financiële NS-domein) vormden in 
boekjaar 2018 de kascontrolecommissie; Maarten Frinsel heeft afscheid genomen als lid van de 
commissie. Zie voor de verklaring van de commissie hun verslag verderop.  
 
Nieuwe vrijwilligers 
De stichting is natuurlijk afhankelijk van vrijwilligers, we hebben een afspraak met onze goede doelen 
ambassadeurs dat zij ons actief steunen bij een evenement. Nieuwe vrijwilligers zijn in 2018 er niet 
bijgekomen los van een aantal ambassadeurs, deze staan genoemd bij “hun” goede doel. 
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Financiën  
Het boekjaar 2018 is vanuit  financieel oogpunt een minder goed jaar geweest. In onderstaand 
overzicht zijn de inkomsten en uitgaven weergegeven. Doordat de inkomsten uit verkoop van 
treinonderdelen sterk zijn terug gelopen en doordat de aan kaNS Centraal toegekende donatie uit 
het kerstpakket van NS voor 2017 (ruim € 39.000) pas in 2019 is uitgekeerd resteert een negatief 
saldo over het boekjaar van bijna € 30.000. 
 
Vanwege de goede financiële positie van de stichting is in 2018 gezocht naar nieuwe doelen, 
waardoor de uitgaven t.b.v. onze goede  doelen met bijna  € 5.000 toegenomen ten opzichte van 
2017. 
 
Ook in 2018 zijn de organisatiekosten extreem laag gebleven. Wel zijn deze (eenmalig)  enkele 
procentpunten gestegen ten opzichte van 2017 als gevolg van de vernieuwing van de statuten. 
 

  
 
 

Inkomsten en uitgaven boekjaar 2018
Alle bedragen in euro's Realisatie Realisatie Realisatie
Inkomsten 2016 2017 2018

Verkoop onderdelen 18.510 8.263
Rondleidingen tbv OV Riksja 1.600
Verkoop USB-sticks/dasspelden/boeken 1.263 590
Donaties 36.501 1.489
Vrijwillige bijdrage in algemene kosten 45 30
Opbrengst rente 48
Donaties afscheid M. Unck 2.463

Totaal inkomsten 44.649 60.430 10.372

Uitgaven

OV Riksja 5.270 10.850 9.100
Treinbank voor Schoolbank 5.000 5.000 5.000
Stichting naar School, Haïti 5.000 5.000
Boda Boda / Schoolgebouw 2.000 3.450 0
Taal doet meer 2.058 4.500
1We 1.000 1.000
Jij ook 1.200
Roparun 4.248 1.050 5.550
Dutch Atlantic Four 5.000
Queridon Taal en Horeca 1.000
Zuidbus 5.000
Armenië 2.000
Eénmalige sponsoring 281 2.467
Kosten verkoop onderdelen 32 14
Algemene kosten 525 114 322
Bankkosten 200 170 140
Afdracht afscheid M. Unck 2.463

Totaal uitgaven 20.502 35.409 40.093

Saldo 24.148 25.021 -29.721
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Voor 2019 zijn de volgende verplichtingen aangegaan: 
 

 
 
Door het negatieve saldo over 2018 is het vermogen van de stichting afgenomen tot bijna € 70.000. 
Zie hiervoor onderstaand overzicht. Het streven om, wanneer de stichting geen inkomsten meer zou 
genereren, onze huidige goede doelen nog minimaal twee jaar te kunnen ondersteunen, is daarmee 
realiseerbaar. 
 

  
 
Voor de aansluiting tussen de middelen van de stichting en de inkomsten en uitgaven zie 
onderstaand overzicht. 
 

  

Toegezegde donaties 2019

OV Riksja: minimale reservering 20 riksja's € 7.000
Partnershipfoundation: 10 kinderen € 5.000
Stichting naar school Haïti: 8 kinderen, 1 leraar € 5.000
Roparun € 4.500
1We 200 dekens € 1.000
Taal doet meer € 4.000
Pac Kinderhulp Alkmaar:  Armenië € 2.000

Totaal € 28.500

Balans per ultimo 2017 resp. 2018
Alle bedragen in euro's

2017 2018 2017 2018
Liquide middelen
Saldo Triodos bank 32.005€     2.283€       
Saldo Triodos spaarrekening 67.304€     67.304€     
Totaal liquide middelen 99.309€     69.588€     

Vermogen
Eigen vermogen: toegezegde donaties 31.800€     28.500€     
Eigen vermogen: nog vrij te besteden 42.488€     70.809€     
Saldo lopend boekjaar 25.021€     -29.721€    
Totaal vermogen 99.309€     69.588€     

Totaal 99.309€     69.588€     99.309€     69.588€     

Activa Passiva
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Verslag Kascommissie 
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Verslag Raad van Toezicht 
 

De Raad van Toezicht van de Stichting kaNS Centraal (RvT) bestond in 2018 uit Susi Zijderveld 
(voorzitter), Fleur Engberink (lid) en Adriaan Hagdorn (secretaris). De RvT is op 15 april en op 22 
augustus bijeen geweest in een gecombineerde vergadering met het bestuur en op 19 juni in een 
onderlinge vergadering.  
 
In deze onderlinge vergadering werd ten aanzien van de taakverdeling binnen de RvT besloten dat  
Susi Zijderveld de rol van voorzitter vervult en Adriaan Hagdorn die van secretaris. Voorts werden de 
jaarstukken over het boekjaar 2017 goedgekeurd. Ook het voorstel van het bestuur tot wijziging van 
de statuten van de stichting keurde de RvT goed. De statuten zijn aldus eind juli aangepast. Daarmee 
zijn deze statuten gemoderniseerd en in lijn gebracht met de gewenste te naam- en doelstelling en 
inrichting van de stichting.  
 
Het bestuur heeft de RvT in de gecombineerde vergaderingen geïnformeerd over de lopende 
projecten, zoals vermeld in het jaarverslag 2018, en alle overige zaken die de stichting aangaan. 
Bijzondere aandacht werd door de RvT samen met het bestuur besteed aan de mogelijke 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in treinonderdelen.  
De RvT spreekt hierbij opnieuw zijn waardering uit voor het werk dat door het bestuur in afgelopen 
boekjaar 2018 is verricht en ziet uit naar de verdere samenwerking met het bestuur in 2019. 
 
Utrecht, 26 juni 2019 
 
 
PS 
In mei 2019 is Suzi Zijderveld teruggetreden uit de Raad van Toezicht omdat zij naar een andere 
functie is gegaan buiten de NS. 
 
 


