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In een notendop 
Het jaar 2019 is het tiende boekjaar van Stichting kaNS Centraal, voorheen stichting HGB-V The Social 

Headquarters. Afgelopen jaar waren er diverse speciale acties die voor de stichting qua inkomsten en 

naamsbekendheid succesvol waren. Bijvoorbeeld de verkoop van oude treinonderdelen op de open 

dag begin dit jaar in Haarlem bij Treinmodernisering en de Pop-up store voor duurzaamheid in 

Utrecht. Dankzij onder andere deze twee acties hebben we onverwacht hoge opbrengsten gekregen. 

Hoe gaat het met de doelen van de stichting? 

De stichting heeft voldoende geld om aan goede doelen te kunnen doneren. We kunnen onze 

verplichtingen de komende tijd vanuit meerjaren overeenkomsten zeker nakomen. Gelukkig zijn er 

afgelopen jaar ook nieuwe doelen bijgekomen om te steunen. En blijven we ook in 2020 op zoek naar 

nieuwe doelen, net zoals in 2019.  

 

We blijven vasthouden aan onze algemene regel om  kleine initiatieven te steunen die mobiliteit en 

vervoer van personen realiseren. Om nieuwe doelen te kunnen steunen, is het een groot 

aandachtspunt om als stichting de naamsbekendheid te blijven vergroten. De subtiele koppeling van 

onze ‘nieuwe’ naam kaNS Centraal aan NS werkt positief en maakt ons beter herkenbaar. Tevens 

helpen acties zoals een kraam op de open dag goed. Om de naamsbekendheid te verhogen is en 

wordt met een aantal NS collega’s nagedacht hoe dit het beste kan zodat het ook op een goede 

manier gaat. Dit blijft ook voor komend jaar een aandachtspunt. 

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. We vinden het van belang 

dat we zoveel als mogelijk een één op één relatie creëren tussen “sponsor” en “doel”. Daarnaast 

hebben veel van onze projecten 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.  

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.  

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.  

Het vinden van vrijwilligers voor evenementen vanuit de stichting zelf, zoals verkoop op open dagen, 

blijft lastig. Om deze reden hebben we afgelopen jaar afspraken gemaakt bij elke donatie. We 

spreken een inspanningsverplichting af met de ambassadeurs van de goede doelen, voor het helpen 

op evenementen waar de stichting aanwezig is. 

Naast de vrijwilligers zoeken we versterking in het bestuur of rond het bestuur. Het gaat hier met 

name om met het bestuur ook mee te kunnen denken over toekomst van de stichting. Het draaiende 
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houden van de stichting gaat goed, alleen echt stappen zetten naar de toekomst lukt ons minder dan 

gehoopt. 

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. Dit 

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 2019 erg goed geweest. Een open dag in Haarlem en 

daarnaast ook nog de deelname aan de pop-up store van Duurzaam NS heeft voor een hoge 

opbrengst gezorgd in 2019. 

Verkoop van onderdelen 

We zoeken nog steeds een (kosteloze) opslag en verkoopruimte van/voor treinonderdelen. De 

ruimte van Supply Chain Organisatie van NS, waar wij voorheen onze spullen stalden, 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 discussie rondom gevaarlijke stoffen is nog niet afgerond. Afronding van deze discussie heeft 

natuurlijk invloed op de verkoop van oude treinonderdelen. Het is een lastig thema, dit maakt dat wij 

sommige artikelen nu niet verkopen. We blijven de discussie nauwlettend in de gaten houden. 

 

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.  

 

Hierna volgt een kort verslag van de doelen die wij in 2019 gesteund hebben. 

 

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 op een rij: 

Kiva   
Let op! Dit doel wordt niet direct financieel ondersteund door kaNS Centraal, maar 

er wordt onder de naam kaNS Centraal aan deelgenomen door collega’s. Omdat dit 

mogelijk tot onduidelijkheid leidt, zal dit doel vanaf volgend jaar niet meer worden 

opgenomen in het jaarverslag van kaNS Centraal. 

Het meedoen aan dit initiatief blijft een privébesluit van de deelnemers en de financiën zijn zoals hierboven 

vermeld ook geen onderdeel van de jaarrekening van de stichting. De financiering gaat in dollars, vandaar de 

toelichting in deze munteenheid. 

 

In 2019 is het aantal collega’s dat meedoet via de community HGB-V constant gebleven, zodat deze per 

ultimo 2019 nog steeds circa 80 actieve leden met één of meer verstrekte leningen omvatte. In 2019 kwam 

het verstrekte microkrediet van donateurs van kaNS Centraal via Kiva uit op $ 10.125 hetgeen een lichte 

daling is t.o.v. het gemiddelde over de afgelopen jaren. In totaal is per ultimo 2019 een bedrag van ruim $ 

132.000 uitgeleend, verdeeld over meer dan 4.750 leningen.  

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. 

 

Een overzicht van leningen in het jaar 2018 tot en met nu. 

Ambassadeur NS: Eric van der Brugge 

 

  



  
 

Jaarverslag 2019 Stichting kaNS Centraal 
 

6 

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: 

- Rondleidingen in Haarlem 
- Privé donaties 
- Groepen van medewerkers 
- Bedrijven die dit een goed idee vinden 
- Kerstactie in Haarlem en NS 

De resultaten van deze financiële ondersteuning: 

Het totaal aantal gedoneerde OV Riksja is in 2019 toegenomen met 25 stuks (8750 euro) en bedraagt nu in 

totaal 198 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 2019  is bijvoorbeeld een losse 

donatie voor een OV- Riksja gedaan door de kerstloterij Haarlem, een actie rondom afscheid Leo van Dongen 

en de Pop-up store van Duurzaam NS. 

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 en giften van overige acties aan kaNS Centraal. 

In 2020 gaan we de grens doorbreken van 200 OV Riksja’s dat weten we zeker. Dat zou een geweldig 

resultaat zijn voor degenen die met deze OV-Riksja een nieuw bestaan kan opbouwen. 

Ambassadeur NS: Ben Cretier, Erik Koning en Dennis Tromp 
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Treinbank voor schoolbank 

 

Dit project is eind 2010 gestart, en voorlopig willen wij onze steun aan dit initiatief voortzetten. In 2019 

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 ambassadeurs NS voor dit project zijn in Haarlem: 

Dirck van Hemert, Arjan Kors, Richard Edam en Ton Assendelft 

Ambassadeurs van NS in Utrecht: Ben Janssen en bij SCO zijn dit Remco Robben, Armand Vrinten en Hanny 

Bekkers. 
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IMC Weekendschool op bezoek bij NS Treinmodernisering 
Op zondag 1 maart jl. kwamen kinderen van de Weekendschool naar NS Treinmodernisering voor een 

gastles. De Stichting IMC Weekendschool laat nieuwsgierige jongeren kennismaken met enthousiaste 

professionals en hun uiteenlopende vakgebieden. Zij richt haar lessen zo in, dat er prikkelende, magische 

momenten ontstaan. Dat worden ervaringen die bijblijven en de horizon verbreden. De Weekendschool 

stimuleert het lef van haar leerlingen en biedt hen een ijzersterk netwerk. Zo geven zij hen de bagage mee 

om te kunnen worden wie ze willen zijn. Stichting IMC Weekendschool verzorgt aanvullend, motivatie-

gericht onderwijs voor jongeren van 10-14 jaar oud, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig 

is. Zij zijn actief op bijna 54 locaties door het land, via de programma’s IMC Weekendschool, IMC Basis, IMC 

on Tour en IMC Alumni. 

Twintig, leergierige “studenten” en twee begeleiders kwamen zondag om 11uur naar NSTM. Zij wilden alles 

weten over NSTM en het reviseren & moderniseren van treinen. Het volgende, inmiddels bewezen 

succesvolle programma, werd doorlopen: 

- Ontvangst in het bedrijfsrestaurant met daarbij iets lekker te eten en te drinken 
- Petje op/petje af quiz om het kennis niveau te peilen van de “studenten”, incl. te winnen hoofdprijs 
- Rondleiding over de VirmM1 productieafdelingen 
- Demonstratie van de Dual Transporters (luchtkussens) 
- Een heerlijke lunch  
- DDZ time-laps moderniseringsfilm 
- Presentatie over de diverse beroepen binnen NSTM 
- Zelf in elkaar zetten van een SIC locomotief   
Al snel werd het 14.30 uur en kon iedereen ‘afgestudeerd’ naar huis. 
De dag was, mede door de inzet en medewerking van diverse collega’s in o.a. de voorbereiding, zeer 

geslaagd en voor herhaling vatbaar. 

Mede namens de studenten en begeleiders van de Weekendschool bedankt! 

Sandra de Mooij, Wim de Kok, Rick de Bie, Toos Veltkamp, Erik van Cleef, Michiel Uytenbogaart 

(ambassadeurs NS) 
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De Lichtkring - Brazilië 

 

 

Ambassadeur NS: Arie de Jong 
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De vrienden van Rwanda 
De Stichting Vrienden van Rwanda bestaat sinds 1988 en is opgericht door een tante van mijn man. Zelf ben 

ik sinds een jaar penningmeester van de Stichting. In 2012 heb ik Rwanda en de activiteiten van de stichting 

uitgebreid bezocht. 

 De Stichting Vrienden van Rwanda ondersteunt en verstrekt de lokale gemeenschap in en rond Kirinda (in 

het westen van Rwanda) door middel van het verzorgen van kleuteronderwijs en vakopleidingen (koken, 

naaien en timmeren). Daarnaast worden scholieren op middelbare scholen en studenten aan HBO en 

Universiteit financieel ondersteund. Met name (kans)arme kinderen worden hiermee geholpen. 

Zie voor meer informatie www.vriendenvanrwanda.nl. 

  

Kirinda ligt in één van de armste delen van Rwanda. Het betreft een ruraal gebied (platteland). Voor 

afstemming over de voortgang van de onderwijsprojecten met lokale overheden en instanties, of een 

bezoek aan de bank in de hoofdstad Kigali, moet de projectcoördinator regelmatig reizen. De openbare 

transportmogelijkheden zijn beperkt, omslachtig en duur. 

 Dankzij de donatie van kaNS Centraal kan de projectcoördinator nu voor de uitvoering van zijn 

werkzaamheden gebruik maken van een motor (type Yamaha AG100). Deze 

motor is zeer geschikt is voor de lokale onverharde wegen, en wordt in 

Afrika veel gebruikt. 

 Dit betekent voor de Stichting Vrienden van Rwanda, dat de 

projectcoördinator zijn werk nu veel sneller en efficiënter kan uitvoeren. 

Contacten met overheden verlopen soepeler, en de belangen van de lokale 

bevolking kunnen beter naar voren worden gebracht. Dit is een enorme 

vooruitgang. Waarvoor nogmaals hartelijk dank. 

Ambassadeur NS: Monique Ferdinandus 

 

 

 

 

http://www.vriendenvanrwanda.nl/
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Mountainbike project voor Youth Centre Zuid Afrika  
Agape Child and Youth Care Centre 

Agape is in 1994 opgericht door Gerrit & Ami Coetzee. Aanvankelijk zijn zij begonnen met het opvangen van 

(wees)kinderen uit de slopenwijk. Na enige tijd is dit uitgegroeid naar een professionele organisatie met drie 

locaties;  

1. Een opvang voor kinderen met (zeer) ernstig hersenletsel. Deze locatie heeft 24/7 de zorg voor 20 

lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen; 

2. Een special needs school voor kinderen uit de wijk met een (zeer) ernstige leerachterstand. De 

school heeft circa 50 kinderen; 

3. Child and Youth Care Centre. Voorheen werd dit "kindertehuis" genoemd. In dit tehuis wonen 17 

(wees)kinderen; 

Het kindertehuis wordt geleid door het Zuid-Afrikaanse echtpaar Marc en Brigit Oudejans. Zij wonen met 

hun twee eigen kinderen in het kindertehuis en fungeren voor de (wees)kinderen als huisouders. Het 

kindertehuis bestaat uit 17 kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar. Een zestal kinderen heeft wel één of 

twee ouders. Deze ouders hebben echter gedurende de eerste zes jaar van het leven van het kind, op geen 

enkele wijze betrokkenheid getoond en zijn uiteindelijk door de overheid uit de ouderlijke macht ontheven. 

Dit houdt in dat het kind formeel gezien "wees" is en adoptie eindelijk na jaren onzekerheid (voor kind en 

organisatie) mogelijk is. Omdat de overheid deze procedure pas na zes jaar ingang mag zetten, is het kind 

inmiddels ouder geworden en is hierdoor de kans op adoptie verkleind. De kans op adoptie is nagenoeg nihil 

als het kind ook nog HIV heeft en/of een gedragsstoornis. In dat geval ligt het in de lijn der verwachting dat 

het kind tot zijn/haar hun 18 jaar in het kindertehuis zal blijven en geen nieuwe familie zal krijgen.  

 

Mountainbikes 

Buiten de sloppenwijk is een mountainbikeroute waar de kinderen kunnen mountainbiken. Periodiek 

worden daar  (relatief laagdrempelige) mountainbikewedstrijden voor kinderen georganiseerd. Huisvader 

Marc Oudejans zou graag met de oudste elf kinderen deel willen nemen aan deze wedstrijden, zodat zij op 

sportief gebied iets zouden kunnen bereiken. Daarnaast wil Marc Oudejans kinderen leren hoe ze een 

mountainbike kunnen onderhouden en hoe ze kleine reparaties zelf kunnen verrichten. Hiervoor hebben ze 

een aantal sleutels en onderhoudsmiddelen nodig. 

Voor hun persoonlijke ontwikkeling is een dergelijke sportieve prikkel goed. Een eigen mountainbike wordt 

door de kinderen ervaren als een groot goed. Met het bezitten van een mountainbike leren de kinderen 

zorgvuldig omgaan met materialen en deze goed te onderhouden. Een aantal kinderen hebben faalangst. 

Deelnemen aan de wedstrijden zal hun zelfvertrouwen ten goede komen. Ook leren ze omgaan met emoties 

zoals boosheid en verdriet bij het verliezen, een ander aandachtsgebied. Met de financiële tegemoetkoming 

van kaNS wordt de financiële belemmering weggenomen. Doordat er sprake is van een letterlijke en 

figuurlijke beweging/ ontwikkeling is ook aan de doelstelling van kaNS Centraal voldaan. 

Update Maart 2020 

Inmiddels heeft zich een extra vrijwilliger gemeld om te helpen bij dit project. Deze vrijwilliger, Shawn, is een 

ervaren mountainbiker met wedstrijdervaring en kennis van de omgeving (mountainbike gebieden). 

Daarnaast heeft Shawn contacten met een leverancier waardoor hij tegen een gereduceerd tarief materiaal 

kan inkopen.  

 

In februari 2020 heeft Susanne Zuidam het project opnieuw bezocht. Er is een meeting geweest met Shawn, 

Gerrit Coetzee, Marc Oudejans en Susanne Zuidam. Tijdens deze meeting is er een plan van aanpak 

gemaakt. Shawn heeft een trainingstraject opgesteld van drie modules van elk drie maanden. In deze drie 

modules leren de kinderen hoe een race opgebouwd moet worden, leren zij hun mountainbike schoon te 

maken na elke rit en leren zij eenvoudige reparaties te verrichten. Als de kinderen het trainingstraject met 

een voldoende hebben doorlopen, zal er gestart worden met het rijden van wedstrijden. Dit fasemodel heeft 

als doel de kinderen te blijven motiveren en uiteindelijk ook te belonen als ze een doel hebben gehaald. 

Shawn en Marc zullen de kinderen opleiden en nadien coachen. 
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Daarnaast is er een plan gemaakt waar de mountainbike geplaatst zullen worden en waar het onderhoud 

aan de mountainbikes zal plaatsvinden. De mountainbikes zullen geplaatst worden in de inpandige 

garagebox van Agape. De bewaker heeft zicht op de ingang van de garagebox, zodat de kans op diefstal zo 

klein mogelijk is. Er wordt een werkplaats gecreëerd in de buurt van de garage.  

De komende periode zal gebruik worden om het materiaal te kopen. Nadien zal er een planning worden 

gemaakt voor de start van het trainingstraject. Op 23 maart 2020 is er in Zuid Afrika een totale lockdown 

ingesteld in verband met COVID-19. Dit houdt in dat de kinderen en de medewerkers gehouden zijn op het 

eigen terrein te blijven. Het project zal hierdoor enige vertraging oplopen.  

 

Ambassadeur NS: Susanne Zuidam 
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1WE deken actie Bangladesh   
Voor het 8e jaar kwam in 2019 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. 

 

Ambassadeur NS: Ben Cretier 

  

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 2019 heeft kaNS Centraal teams vanuit NS gesteund in hun deelname aan de RopaRun. KaNS Centraal 

heeft in 2019 aangegeven 2 teams te zullen steunen die in 2019 meededen:  NS Techniek en NS 

Internationaal. Een deel van de toezegging is al in 2019 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' 

Belevenissen van een team 
Op 8 juni 2019 om 15.42 uur startte team NS Techniek vanuit Parijs aan hun 534 kilometer met 25 
teamleden en 50 kilo (!) bananen. “Geen vertraging bij NS en alles loopt op rails… eh rolletjes” schreef de 
Roparun organisatie in het artikel “Al twee dagen is de NS op tijd”, niets was minder waar.  

De Roparun was een rollercoaster van emoties. Zoals Gerold Draai (fietser) mooi verwoord: “Ondanks dat 
ons team uit collega’s bestaat, wil dat niet zeggen dat je elkaar goed kent. Als ik alleen naar ons team kijk, 
vind ik het fantastisch dat de “organisatorische of hiërarchische gereserveerdheid”, zoals ze soms bewust of 
onbewust aanwezig kan zijn op het werk, in zo’n weekend totaal niet bestaat. Echt een gevoel van 
kameraadschap.” Ook waren er absolute hoogtepunten. “Bertry was een enorm feest waar beide NS teams 
(NS Techniek en NS Internationaal, red.) werden opgewacht en aangemoedigd.” De combinatie van zowel 
een fysieke als mentale uitdaging heeft ons team op de proef gesteld én tot verbroedering geleid. Hier zijn 
we onwijs trots op!  

Op 10 juni om 15:27 uur kwamen wij als 41ste team moe maar voldaan over de finish in Rotterdam. We 
hebben elkaar tijdens deze run beter leren kennen, veel ervaringen opgedaan, maar bovenal: we hebben 
met elkaar het doel bereikt waar we al die maanden voorbereiding voor hebben gedaan. De Roparun uit 
lopen en een bijdrage leveren voor mensen die lijden aan die vervelende ziekte kanker.  

Het team NS Techniek heeft € 10.487,50 opgehaald voor het de stichting Roparun.  

In 2021 zullen wij als Team NS Techniek weer deelnemen aan de Roparun. De voorbereidingen die in 2020 

zijn gestart kunnen in de loop van 2020 weer opgepakt worden.  

 

https://roparun.nl/nl/2019/06/al-twee-dagen-is-de-ns-op-tijd/
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Armenië 
In 2019 is het project in Armenië wederom gesteund met een financiële bijdrage van €1.500. Dit in navolging 

van eerdere donaties. In dit jaar zijn een aantal wasmachines gedoneerd en is een flat ingericht. Daarnaast 

hebben we ook éénmalig in december een aantal voedselpakketten gedoneerd. 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. 

  

Ambassadeur NS: Paul Lenaerts 

 

Eenmalige sponsoring - Tour du ALS 
Tour du ALS is een initiatief wat we éénmalig hebben gesteund, een oud financieel directeur van de NS leidt 

aan de ziekte ALS. Collega’s van hem hebben een beroep gedaan op onze stichting en wij hebben gehoor 

gegeven aan het steunen van één fietser die de Tourmalet is opgereden. Doel is om geld te verzamelen voor 

onderzoek. 
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Eenmalige sponsoring – Verzorgingstehuizen (t.b.v. dementie) 
De stichting kaNS Centraal steunt al jaren verzorgingstehuizen die het idee hebben om een coupé na willen 

bouwen t.b.v. verzorging en vooral herkenning. Hiervoor hanteert de stichting een aangepaste aankoopprijs 

voor de spullen die nodig zijn om dit te realiseren. Voor meer info wordt op een specifieke vraag gereageerd 

door de stichting. We helpen met de vormgeving indien gewenst en de spullen die nodig zijn. Het is vrij 

eenvoudig te realiseren m.b.v. treinbank(en), bagagerek(ken), prullenbak, noodremtrekker, stickers, 

jashaakjes, tafeltjes en soms ook een raam. Veelal wordt er zelf een ombouw van hout gemaakt voor het 

raam. Achter het raam een televisiescherm met daarop bewegende beelden van een treinreis. M.b.v. 

vrijwilligers kan het beeld wat je ziet bij een treinreis gemaakt worden, liefst in de buurt van het 

verzorgingstehuis en in landscape met je camera van de telefoon en deze wordt afgedraaid op het 

televisiescherm. Het is prachtig om te horen dat er zeer veel gebruik wordt gemaakt van de deze ruimte 

door de bewoners, veelal herkenning van de beelden die op het scherm worden gezien. Het enthousiasme 

waarmee bewoners spontaan over hun “reis” ervaringen vertellen, terwijl ze vaak daarbuiten stil en 

teruggetrokken zijn. 

In de loop der jaren hebben we meerdere verzorgingstehuizen hiermee geholpen, hieronder twee 

voorbeelden van kort geleden met elk hun eigen verhaal. 

Stichting Sint Jacob - Zorgcentrum Verpleeghuis Bosbeek Station Heemstede de Beuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude onderdelen treincoupé krijgen nieuw leven bij Zorggroep in Venlo. 

In het gebouw D’n Horstgraaf in Venlo van de Zorggroep zijn verschillende woongroepen voor mensen met 

dementie. Op de woongroep Jasmijn verblijven mensen met een combinatie van dementie en psychiatrische 

aandoeningen. Bij de verbouwing van deze woongroep is getracht de woonruimte meer te laten refereren 

naar bekende dingen uit het verleden. Zo worden verschillende wanden voorzien van fotobehang met 

daarop oude foto’s van de stad Venlo, wordt een speciale kapel ingericht lijkend op de kapel van Genooi en 

kunnen bewoners een ‘ommetje langs de Maas’ wandelen door middel van fotoprints die aan de muur 

hangen, met daarop verschillende foto’s genomen in de regio Venlo en omstreken die zich langs de Maas 

bevinden. 

Een apart gedeelte van de woongroep is speciaal omgebouwd tot een treincoupé. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat mensen rustig worden van het ervaren van een treinreis. Deze treincoupé is voorzien van 

het oude meubilair van de NS. Er zijn oude banken, klapstoeltjes, tafeltjes aan het ‘raam’, prullenbakken, 

kapstophaakjes en zelfs twee noodremmen verwerkt om de ruimte zo veel mogelijk te laten lijken op een 

echte treincoupé. En dat is nog niet alles. De ‘ramen’ bestaan uit tv-toestellen waarop de treinreis van Venlo 



  
 

Jaarverslag 2019 Stichting kaNS Centraal 
 

17 

naar Nijmegen en terug kan worden getoond. Voor dit traject is gekozen omdat dit voor veel bewoners een 

herkenbaar tracé is. Voor de filmopnames heeft ook Arriva zijn duit in het zakje gedaan door kosteloos een 

treincoupé ter beschikking te stellen om zo de treinreis goed te kunnen filmen. Het is de bedoeling dat de 

bewoners in deze coupé tot rust kunnen komen en zich voelen alsof ze op reis gaan. Ook met bewoners in 

een rolstoel is rekening gehouden, zij kunnen in hun rolstoel plaatsnemen in de treincoupé. Op dit moment 

(april 2020) kunnen de bewoners helaas nog geen gebruik maken van hun nieuwe woonomgeving, maar de 

Zorggroep hoopt dat ze snel terug kunnen verhuizen zodat alles in gebruik genomen kan worden. 

    
 

    

 

 

  



  
 

Jaarverslag 2019 Stichting kaNS Centraal 
 

18 

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 de directie van NS voor dit 

alles zeer erkentelijk.  

Bemensing van de stichting 

Bestuur 
In 2019 zijn de zittende bestuursleden: Ben Cretier (voorzitter), Eric van der Brugge (penningmeester) 

en Marli Rademaker (bestuurslid communicatie).  

Tegelijkertijd is Eric van der Brugge in 2019 afgetreden door het feit dat hij de NS heeft verlaten. 

Gelukkig hebben we samen met Eric een vervanger voor hem kunnen vinden: Maurice Vuijk. 

In 2019 zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden: Dominique Frumau (secretaris) en Maurice 

Vuijk als vervanger van Eric. Het bestuur is daarmee na een aantal jaren uit 2 personen te hebben 

bestaan, weer goed bezet. 

In 2020 zal ook Dominique Frumau het bestuur verlaten. Dit betekent dat we weer op zoek zijn naar 

versterking. Niet alleen als secretaris maar ook als algemeen lid van het bestuur. 

 

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.  

In 2019 bestond de Raad van Toezicht uit Bert Groenewegen, Adriaan Hagdorn en Fleur Engberink. 

 

Kascontrole 

Gert-Jan van der Zanden en Jaco Kuiper (beiden actief in het financiële NS-domein) vormden in 

boekjaar 2019 de kascontrolecommissie. 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 2019 er niet 

bijgekomen los van een aantal ambassadeurs, deze staan genoemd bij “hun” goede doel. 
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Financiën  
Het boekjaar 2019 is vanuit  financieel oogpunt een goed jaar geweest. In onderstaand overzicht zijn 

de inkomsten en uitgaven weergegeven. Doordat de inkomsten uit verkoop van treinonderdelen 

weer sterk zijn toegenomen en doordat de aan kaNS Centraal toegekende donatie uit het 

kerstpakket van NS voor zowel 2018 als 2019 in 2019 is uitgekeerd resteert een positief saldo over 

het boekjaar van ruim € 57.000. 

De uitgaven t.b.v. onze goede doelen ligt al een aantal jaren op hetzelfde niveau (ca € 40.000). Wel is 

er afgelopen jaar sprake geweest van een relatief groot aantal nieuwe doelen dat we hebben 

ondersteund. 

De organisatiekosten zijn in 2019 gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door kosten die 

gemaakt zijn voor evenementen als de open dag in Haarlem en de pop-up store op Utrecht Centraal 

station. Het gaat hierbij om zaken als de huur van een mobiel pinapparaat en de aanschaf van een 

banner en andere promotiemiddelen. 

 

 

Inkomsten en uitgaven afgelopen boekjaren
Alle bedragen in euro's Realisatie Realisatie Realisatie

Inkomsten 2017 2018 2019

Verkoop onderdelen 18.510 8.263 19.769

Rondleidingen tbv OV Riksja 1.600 320

Verkoop USB-sticks/dasspelden/boeken 1.263 590 0

Donaties 36.501 1.489 77.072

Vrijwillige bijdrage in algemene kosten 45 30 45

Opbrengst rente 48

Donaties afscheid M. Unck 2.463

Totaal inkomsten 60.430 10.372 97.207

Uitgaven

OV Riksja 10.850 9.100 8.750

Treinbank voor Schoolbank 5.000 5.000 5.000

Stichting naar School, Haïti 5.000 5.000 0

Boda Boda / Schoolgebouw 3.450 0 3.465

Taal doet meer 4.500 0

1We 1.000 1.000 1.000

Roparun 1.050 5.550 4.390

Dutch Atlantic Four 5.000

Queridon Taal en Horeca 1.000 264

Zuidbus 5.000

Armenië 2.000 1.500

Tour du ALS 1.500

De Lichtkring 5.000

Vrienden van Rwanda 4.060

Agape Family Ministries 4.200

Eénmalige sponsoring 281 2.467 0

Kosten verkoop onderdelen 32 14

Algemene kosten 114 322 614

Bankkosten 170 140 89

Afdracht afscheid M. Unck 2.463

Totaal uitgaven 35.409 40.093 39.832

Saldo 25.021 -29.721 57.375
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Voor 2020 zijn de volgende verplichtingen aangegaan: 

 

Door het positieve saldo over 2019 is het vermogen van de stichting toegenomen tot bijna € 127.000. 

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 2020

OV Riksja: reservering 20 riksja's € 7.000

Partnershipfoundation: 10 kinderen € 5.000

Stichting naar school Haïti: 8 kinderen, 1 leraar € 5.000

1We 200 dekens € 1.000

Roparun NS Techniek € 5.000

IMC Weekendschool € 2.500

Totaal aangegane commitment € 25.500

Balans per ultimo 2018 resp. 2019
Alle bedragen in euro's

2018 2019 2018 2019

Liquide middelen

Saldo Triodos bank 2.283€          64.658€        

Saldo Triodos spaarrekening 67.304€        62.304€        

Totaal liquide middelen 69.588€         126.962€       

Vermogen

Eigen vermogen: toegezegde donaties 28.500€        25.500€         

Eigen vermogen: nog vrij te besteden 70.809€        44.087€         

Saldo lopend boekjaar -29.721€       57.375€         

Totaal vermogen 69.588€         126.962€       

Totaal 69.588€         126.962€       69.588€         126.962€       

Activa Passiva

Staat van inkomsten en uitgaven 2019
Stand liquide middelen 01/01/2019 69.588€        

Totaal inkomsten 97.207€        

Totaal uitgaven 39.832€        

Saldo 2019 57.375€        

Stand liquide middelen 31/12/2019 126.962€      
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Verslag Kascommissie 
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Verslag Raad van Toezicht 
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