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In een notendop 
Het jaar 2020 is het elfde jaar van Stichting kaNS Centraal. Mooi dat we al zolang kunnen bijdragen 

aan goede doelen. De afgelopen jaren timmeren we qua bekendheid meer aan de weg en komen er 

ook nieuwe doelen bij. Ook hebben we een mooie samenwerking met de afdeling Duurzaam 

Ondernemen van NS, die verantwoordelijk is voor het reduceren van afval. We zien kansen om oude 

treinonderdelen voor verzamelaars en beroepsmensen nog meer beschikbaar te stellen via onze 

stichting of via de initiatieven vanuit NS. Afvalreductie is niet ons doel, maar we helpen hier wel 

graag in mee. Ons doel is om met de verkoop van oude treinonderdelen een glimlach op iemands 

gezicht te toveren. Dán kunnen wij op onze beurt met een glimlach mooie initiatieven steunen 

waarbij we een kans geven aan mensen in de wereld om te groeien of een beter bestaan op te 

bouwen. Een motto van glimlach naar glimlach, hoe mooi kan het zijn. 

2020 was net als voor velen een bijzonder jaar, ook voor onze stichting. Onze inkomsten zijn in 2020 

lager dan daarvoor, doordat de verkoop van oude treinonderdelen is gedaald. Dit is een gevolg van 

de corona uitbraak, waarin we geen verkoopdagen konden organiseren of ons konden aansluiten bij 

open dagen van NS. We hebben gedaan wat we konden.  

Zo hebben we wel met grote zorg voor gezondheid en hygiëne meegewerkt aan een Pop-up store op 

Utrecht centraal. Dit was weer een groot succes. De volledige opbrengst is naar een nieuw doel 

gegaan, zie verderop in dit jaarverslag waar deze opbrengst naartoe is gegaan.  

Hoe gaat het met de doelen van de stichting? 

Corona heeft ook invloed op de doelen die wij steunen. Daarom hebben we enkele projecten extra 

gesteund in deze rare periode. De stichting heeft voldoende geld om aan goede doelen te kunnen 

doneren. We kunnen onze verplichtingen de komende tijd vanuit meerjarenovereenkomsten zeker 

nakomen. Gelukkig zijn er afgelopen jaar ook nieuwe doelen bijgekomen om te steunen, en blijven 

we op zoek naar nieuwe doelen om te steunen.  

 

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

vervoer van personen realiseren. Om nieuwe doelen te kunnen vinden en 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. De 

samenwerking met afvalreductie vanuit NS geeft ook een positieve impuls in bredere bekendheid, 

maar ook nieuwe mogelijkheden om eenieder blij te kunnen maken met een stukje NS. 

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”. Daarom is bij 

ieder doel dat we steunen een ambassadeur betrokken die bij NS werkt. 

Hoe staat het met onze vrijwilligers? 

De huidige initiatieven blijven bestaan en blijven we actief ondersteunen; daarbij blijft de rol van 

vrijwilligers onontbeerlijk. Er blijven nieuwe vrijwilligers bijkomen, deze zijn vaak gekoppeld aan een 

nieuw goed doel.  
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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.  

Naast de vrijwilligers zoeken we versterking in het bestuur. Dit staat door corona op een lager pitje. 

Een nieuw kascontrole lid of een nieuw bestuurslid; we verwelkomen eenieder met plezier.  

Hoe staat het met de financiën van de stichting? 

De financiële doelstelling van de stichting is om drie 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.  

Verkoop van onderdelen 

We hebben met SCO van NS-afspraken over een (kosteloze) opslag en verkoopruimte van/voor 

treinonderdelen. De ruimte van Supply Chain Organisatie van NS, waar wij voorheen onze spullen 

stalden, is voor een deel aan ons beschikbaar gesteld. We gaan in 2021 een ophaaldag organiseren, 

losse verkoop met aanloop is nu niet te organiseren door de corona crisis. We willen verantwoord en 

volgens richtlijnen die op dat moment gelden geïnteresseerden oude treinonderdelen kunnen 

overhandigen. Open dagen bij NS zijn voorlopig niet aan de orde, dit totdat we weer naar “normaal” 

gaan in Nederland. 

 

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 2020 gesteund hebben. 

 

Namens Stichting kaNS Centraal, 

Ben Cretier 

Marli Rademaker 

Maurice Vuijk 

 

kanscentraal@ns.nl 

www.kanscentraal.nl 

https://www.facebook.com/kaNScentraal/    

mailto:kanscentraal@ns.nl
http://www.kanscentraal.nl/
https://www.facebook.com/kaNScentraal/
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Onze doelen en de bereikte resultaten op een rij: 

Pop-up store Utrecht Centraal 
De NS Upcycleshop was eind november weer geopend op Utrecht centraal. Wegens succes is de winkel 

uiteindelijk met nog eens een week verlengd! In de winkel werden oude treinproducten die een tweede 

leven hebben gekregen verkocht. Zoals tassen en schoenen gemaakt van oude treinstoelbekleding en 

diverse spullen gemaakt van oude gele dienstregelingsborden. Ook oude treinproducten zoals een noodrem, 

een treinprullenbak of zelfs een typhoon kun je bemachtigen. Want: Afval = grondstof! 

De twee weken van de upcycle shop vlogen uiteindelijk voorbij! Wat een geweldig enthousiasme van de 

winkelbezoekers over het upcycle concept, alle producten en kaNS Centraal als initiatief.  

Dit enthousiasme heeft meer dan €7.000 voor kaNS Centraal opgeleverd. Hiermee hebben we een specifiek 

doel gezocht om deze een donatie te kunnen geven.  

  

Ambassadeurs NS: NS Duurzaam ondernemen en bestuur kaNS centraal 
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1WE OV-Riksja’s Bangladesh 
Dit succesvolle project 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.  

“Met gerecyclede 1We-OV Riksja in één klap boven de 

armoedegrens 

Het begon als een klein initiatief van een groep NedTrain-

medewerkers in Haarlem, verenigd in de stichting kaNS 

Centraal. Inmiddels heeft het ‘virus’ van de 1We-OV 

Riksja zich verspreid naar NS-afdelingen in heel 

Nederland. Met als resultaat dat er nu al ruim 218 

gerecyclede fietstaxi’s in de blauw-gele NS-kleuren door 

de straten van Bangladesh rijden. Daarmee hebben 

evenzoveel gezinnen een beter toekomstperspectief. 

Over 1We - Een Wereld Idee 

De nieuwe generatie in onderontwikkelde gebieden een duurzame toekomst bieden. Zónder armoede en 

honger. Mét toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, schoon drinkwater, duurzame energie en eerlijk werk. 

Dat is het doel van 1We - Een Wereld Idee. Deze ontwikkelingsorganisatie levert daarmee een concrete 

bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SGD’s) van de Verenigde Naties. Ook werkt 1We mee aan 

een groene aarde en een gezond klimaat. Door de projecten te compenseren met het planten van bomen in 

ontwikkelingslanden. Daarmee is de stichting 100% CO2-neutraal: goed voor mens, dier en milieu.  

 

Concrete tools  

Armoede heeft alles te maken met gebrek aan kansen. Met haar projecten geeft 1We - Een Wereld Idee 

kansarme mensen in Bangladesh de kans om hun eigen toekomst te creëren. Dat doet 1We samen met 

donateurs, sponsors en het bedrijfsleven. Omdat de wereld een zaak is van iedereen. Met een eigen 

naaimachine, melkkoe, kippen, computer of riksja kunnen mensen een structureel inkomen verdienen en 

daarmee boven de armoedegrens komen. 

 

Zonniger toekomst 

De riksja is in Bangladesh een belangrijk vervoermiddel. De fietstaxi biedt miljoenen Bengalen een inkomen. 

Helaas zijn veel riksjarijders overgeleverd aan verhuurbedrijven van fietstaxi’s, die werken met 

wurgcontracten en torenhoge huurkosten. Met alle financiële gevolgen van dien. Met een eigen 1We-OV 

Riksja is een riksjarijder hiervan verlost. Omdat hij niet langer een fiets hoeft te huren, houdt hij aanzienlijk 

meer geld over. Daarmee kan de riksjarijder met zijn gezin verhuizen naar een betere woning en kunnen zijn 

kinderen naar school. Als basis voor een betere toekomst.  

 

Openbaar vervoer 

De 1We-OV Riksja, hét openbaar vervoersmiddel in Bangladesh, is een initiatief dat past bij NS als openbaar 

vervoersorganisatie. Met de fietstaxi wordt een directe link gelegd met de OV-fiets in Nederland. Samen met 

KaNS Centraal biedt 1We met de 1We-OV Riksja kansarme mensen de kans om in beweging te komen voor 

een beter bestaan voor hun kinderen, de nieuwe generatie van Bangladesh.” 

 

Alles lag enige tijd stil door Corona, maar gelukkig komt de productie van Riksja's langzaam weer op gang. 

Het totaal aantal gedoneerde OV Riksja is in 2020 is toegenomen met 20 stuks (7000 euro) en bedraagt nu in 

totaal 218 stuks. Op naar de 300!  

Ambassadeur NS: Ben Cretier, Erik Koning en Dennis Tromp 
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1WE deken actie Bangladesh   
Voor het 9e jaar kwam in 20202 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 500 dekens voor €2500 te doneren. 

 

Ambassadeur NS: Ben Cretier 
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Treinbank voor schoolbank – Partnership foundation  

 

Dit project is eind 2010 gestart, en voorlopig willen wij onze steun aan dit initiatief voortzetten. In 20202 

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. 

Ivm de corona uitbraak hebben we dit jaar als stichting een extra donatie kunnen doen à €2.500. Hiermee 

hebben we totaal € 7.500 gedoneerd aan deze stichting. De extra donatie is vooral gebruikt om niet alleen 

de kinderen maar ook om de scholen heen hulp te kunnen bieden. 

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. 

 

IMC Weekendschool  
Het afgelopen jaar hebben we helaas geen dag vanuit NS georganiseerd door de corona uitbraak. Wel 

hebben we besloten om de weekendschool te helpen door de donatie door te zetten. Hiermee kunnen zij de 

weekendschool nog meer tot een succes maken. We hopen in 2021 wederom een dag te kunnen 

organiseren zodat we de kinderen kennis kunnen laten maken met NS. 

€2500 IMC Weekendschool Rotterdam 

Ambassadeurs NS: Sandra de Mooij, Wim de Kok, Rick de Bie, Toos Veltkamp, Erik van Cleef, Michiel 

Uytenbogaart  
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Armenië 
In 2020 is het project in Armenië wederom gesteund met een financiële bijdrage van €2.500. Dit in navolging 

van eerdere donaties.  

Hallo, wij zijn Paul en Ineke Lenaerts en zijn de pleegouders van 16 Armeense kinderen. In 2008 zijn via Pax 

kinderhulp begonnen om ieder jaar in januari twee Armeense kinderen een maand lang in ons gezin op te 

nemen. De kinderen die kwamen waren tussen de 8 en 12 jaar oud en nog nooit uit hun dorp of stad 

weggeweest. Het idee was om deze kinderen, die uit arme gezinnen komen, een maand lang weer onbezorgd 

kind te laten zijn. Toen wij hiermee zijn begonnen hebben wij ook besloten de kinderen die bij ons zijn 

geweest te blijven volgen en ieder jaar te bezoeken in Armenië. Zo zijn wij ieder jaar tot de Corona toesloeg 

naar Armenië gereisd en hebben zo ook de families van deze kinderen en de omstandigheden waar in zij 

leven leren kennen. De armoede van deze mensen is vaak onbeschrijfelijk en zodoende zijn wij begonnen om 

het leven voor deze families wat dragelijker te maken, met kleding, voedsel, brandhout enz. Maar er kwamen 

elk jaar weer 2 families bij dus financieel werd het voor ons moeilijker om elke keer weer een helpende hand 

te bieden, met de hulp van vrienden en familie hebben wij het nog een tijdje vol kunnen houden, maar op een 

gegeven moment werd het toch teveel. Gelukkig kwam ik op het werk in aanraking met stichting kaNS en die 

hebben besloten om ons een handje te helpen. Mede namens deze stichting konden wij een stapje verder 

gaan met onze hulp. Hieronder vermeld ik wat projectjes die wij in 2020 hebben kunnen doen met behulp van 

stichting kaNS, veelal dingen die voor ons zo gewoon zijn, maar voor deze families onbereikbaar zonder hulp. 

Plaatsen van een zonnepaneel tbc van warmwater met bijbehorende leidingen en keukenblok met kraan 
en boiler. En tevens een wasmachine voor een gezin met 7 kinderen waar 
de was nog met de hand gedaan werd. 

 

Voedselpakketten voor 7 gezinnen in Pambak, Arpunq, Goris, Spitak, Vanadzor en Alaverdi. 
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Huishoudelijke apparaten voor gezinnen zoals gasfornuis en koelkasten. 

 

 

 

 

 

 

 

Ambassadeurs NS: Paul en Ineke Lenaerts 

 

Eenmalige sponsoring - Kikathlon 
Kanker, een ziekte die helaas voor niemand onbekend is.. helaas zien we steeds vaker dat kanker ook op 

jongere leeftijd voorkomt. Daar moeten we iets aan doen! Daar kunnen we iets aan doen! Jop Doets zet zich 

fysiek in om meer onderzoek mogelijk te maken. Eind augustus 2022 doet hij samen met zijn vriendin mee 

aan 1/8 triathlon om geld in te zamelen voor KiKa. Helaas door corona is de kikathlon een jaar verschoven, 

naar 2022. Mede dankzij kaNS heeft hij in totaal maar liefst  €1.100 opgehaald voor KiKa. De teller loopt nog 

door tot eind augustus 2022, wil je ook sponsoren? Dat kan: https://www.kikathlon.nl/jop-doets-westzaan-

2021  

 

  

Ambassadeur NS: Jop Doets 

 

https://www.kikathlon.nl/jop-doets-westzaan-2021
https://www.kikathlon.nl/jop-doets-westzaan-2021
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Eenmalige sponsoring – Project verbouwing appartementen trainingscentrum ALEM 
Dankbrief van ALEM voor steun van €3.275: 

“Thank you for your financial support on the project of renovation of housing for 

members while serving administration and courses in our linguistic association 

headquarters. 

We fully applied the amount of EUR 3.275,00, transforming two units for singles 

into double bedroom units for families, with kitchen, dining area and living room. 

Therefore, we are gratefully at your service for any clarification needed.” 

The following photos show the construction expansion: 

 

Previous situation (front sight and kitchen): 

 

Present situation (front sight and new wider kitchen): 

 

Ambassadeur NS: Arie de Jong 
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Eenmalige sponsoring – Bio Vakantieoord VeloPlus rolstoelfiets 
Stichting Bio Vakantieoord geeft gezinnen met gehandicapte kinderen de mogelijkheid op een onbezorgde 

vakantie in de omgeving van Arnhem. KaNS Centraal draagt bij aan de aanschaf van een VeloPlus 

rolstoelfiets. Deze fiets is speciaal geschikt voor rolstoelgebruikers die in hun eigen rolstoel blijven zitten 

tijdens het fietsen. Hierdoor kunnen gehandicapte kinderen samen met hun ouders en broertjes en zusjes 

de omgeving per fiets verkennen. 

 

1e deel van bijdrage € 5.000 

Ambassadeur NS: Maurice Vuijk 
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Relatie Stichting kaNS Centraal en NS 
De stichting mag zich gelukkig 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 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.  

Wij zijn als bestuur de directie van NS erkentelijk voor de wijze waarop zij de stichting steunen.  

Bemensing van de stichting 

Bestuur 
In 2020 zijn de zittende bestuursleden: Ben Cretier (voorzitter), Maurice Vuijk (penningmeester) en 

Marli Rademaker (bestuurslid communicatie).  

In 2020 is Dominique Frumau (secretaris) afgetreden als bestuurslid. In verband met corona hebben 

we besloten om niet per direct vervanging te zoeken. Wel blijven we onze ogen en oren open 

houden voor 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 2020 bestond de Raad van Toezicht uit Bert Groenewegen, Adriaan Hagdorn en Fleur Engberink. 

Kascontrole  
Gert Droogendijk en Jaco Kuiper (beiden actief in het financiele domein van NS) vormden in het 

boekjaar 2020 de kascontrolecommissie. Zie voor de verklaring van de commissie hun verslag in het 

hoofdstuk ‘Verslag kascommissie’. 

Financiën  
Het boekjaar 2020 is vanuit financieel oogpunt een goed jaar geweest. In onderstaand overzicht zijn 

de inkomsten en uitgaven weergegeven. Met name de inkomsten uit de verkoop van 

treinonderdelen en de aan kaNS Centraal toegekende donatie uit het kerstpakket van NS hebben 

geresulteerd in een positief saldo over het boekjaar van ruim € 22.500. 

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

dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe doelen ondersteund. 

De bankkosten zijn in 2020 gestegen als gevolg van kosten bij een saldo > 100.000 euro. Dergelijke 

ontwikkelingen zien we ook bij andere banken. We gaan nu over op het spreiden van ons vermogen 

bij twee banken om zo de bankkosten in de vorm van negatieve rente te beperken.  
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Voor 2021 zijn de volgende verplichtingen aangegaan: 

 

Alle bedragen in euro's Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie

Inkomsten 2017 2018 2019 2020

Verkoop onderdelen 18.510 8.263 19.769 6.085

Rondleidingen tbv OV Riksja 1.600 320

Verkoop USB-sticks/dasspelden/boeken 1.263 590 0

Donaties 36.501 1.489 77.072 47.125

Vrijwillige bijdrage in algemene kosten 45 30 45

Opbrengst rente 48

Donaties afscheid M. Unck 2.463

Pop-up store Utrecht CS 7.425

Totaal inkomsten 60.430 10.372 97.207 60.635

Uitgaven

1WE OV-Riksja's Bangladesh 10.850 9.100 8.750 7.000

Treinbank voor Schoolbank - Partnership foundation 5.000 5.000 5.000 7.500

Stichting naar School, Haïti 5.000 5.000 0

Boda Boda / Schoolgebouw 3.450 0 3.465

Taal doet meer 4.500 0

1WE dekenactie Bangladesh 1.000 1.000 1.000 2.500

Roparun 1.050 5.550 4.390 5.630

Dutch Atlantic Four 5.000

Queridon Taal en Horeca 1.000 264

Zuidbus 5.000

Armenië 2.000 1.500 2.500

IMC Weekendschool 2.500

Eénmalige sponsoring - Bio Vakantieoord VeloPlus rolstoelfiets 5.000

Eénmalige sponsoring - Project verbouwing trainingscentrum ALEM 3.275

Eénmalige sponsoring - Kikathlon 500

Eénmalige sponsoring 281 2.467 14.760

Kosten verkoop onderdelen 32 14 28

Algemene kosten 114 322 614 159

Bankkosten 170 140 89 296

Afdracht afscheid M. Unck 2.463

Afscheid Roger van Boxtel 26

Ontspanningsvereniging Haarlem 1.000

Terugboeking verkoop 150

Totaal uitgaven 35.409 40.093 39.832 38.064

Saldo 25.021 -29.721 57.375 22.571

Inkomsten en uitgaven afgelopen boekjaren

OV Riksja: reservering 20 riksja's € 7.000

Partnership foundation: 10 kinderen € 5.000

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

1WE 200 dekens € 1.000

IMC Weekendschool € 2.500

Bio Vakantieoord VeloPlus rolstoelfiets € 5.000

Totaal aangegane commitment € 25.500

Toegezegde donaties 2021
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Door het positieve saldo over 2020 is het vermogen van de stichting toegenomen tot ruim € 149.000. 

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. 

 

 

  

Alle bedragen in euro's

Liquide middelen

Saldo Triodos bank € 64.658 € 87.239

Saldo triodos spaarrekening € 62.304 € 62.294

Totaal liquide middelen € 126.962 € 149.533

Vermogen

Eigen vermogen: toegezegde donaties € 23.000 € 25.500

Eigen vermogen: nog vrij te besteden € 46.587 € 101.462

Saldo lopend boekjaar € 57.375 € 22.571

Totaal vermogen € 126.962 € 149.533

Totaal € 126.962 € 149.533 € 126.962 € 149.533

Balans per ultimo 2019 resp. 2020
PassivaActiva

2019 2020 2019 2020

Staat van inkomsten en uitgaven 2020
Stand liquide middelen 01/01/2020 € 126.962

Totaal inkomsten € 60.635

Totaal uitgaven € 38.064

Saldo 2020 € 22.571

Stand liquide middelen 31/12/2020 € 149.533
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Verslag Kascommissie 
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Verslag Raad van Toezicht 
 

 

De Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting kaNS Centraal bestond in 2020 uit Bert Groenewegen 

(voorzitter), Fleur Engberink (lid) en Adriaan Hagdorn (lid/secretaris).  

In verband met COVID 19 is de RvT in 2020 uitsluitend op 1 mei bijeen geweest in een gecombineerde 

vergadering, waarin met het bestuur van de Stichting KaNS de algemene en financiële lijnen zijn 

besproken van het gevoerde en het te voeren beleid. 

Het bestuur heeft de RvT in deze gecombineerde vergadering - en ook daarbuiten mondeling en via 

email – steeds geïnformeerd over de lopende projecten, zoals vermeld in het jaarverslag 2020, en alle 

overige zaken die de stichting aangaan.  

De RvT nam met instemming kennis van deze vele projecten van de stichting in het buitenland 

(Banladesh, Armenië en Treinbank voor Schoolbank) en in Nederland (zoals de IMC Weekendschool en 

Kikathlon).  

Ondanks COVID was 2020 een goed jaar, ook al liepen de inkomsten uit verkoop van oude 

treinonderdelen begrijpelijkerwijs terug. Met het bestuur heeft de RvT samen met het bestuur 

aandacht besteed aan onder meer de opslag van goederen en de afronding van het huishoudelijk 

reglement. Het verzekeren van de eventuele aansprakelijkheidsrisico’s van de stichting en/of de leden 

van het bestuur en de RvT te verzekeren kon nog niet in 2020 worden afgerond.  

Het jaarverslag over het boekjaar 2019 is op 1 mei 2020 door het bestuur aan de RvT voorgelegd en 

goedgekeurd door de RvT.  

De RvT spreekt hierbij graag opnieuw zijn grote waardering uit voor al het werk dat door het bestuur 

in het in verband met COVID 19 bepaald niet eenvoudige jaar 2020 is verricht. De RvT ziet uit naar de 

samenwerking met het bestuur in 2021 en alle verder door de stichting te ontplooien activiteiten ter 

bevordering van de (economische) mobiliteit van personen en het welzijn van deze personen en hun 

omgeving.  

Utrecht,  14 juni 2021 

 

Bert Groenewegen (voorzitter) 

Adriaan Hagdorn (secretaris)  

Fleur Engberink (lid) 

 

    

 


