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Jaarverslag 2016
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting “Verdouw gaat Verder”. Deze stichting is in maart
2016 opgericht door management en medewerkers van Verdouw Bouwproducten B.V. om op die
manier uiting te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid binnen het bedrijf. Na de oprichting
van de stichting, is in het eerste jaar een voortvarende start gemaakt om met tal van
fondswervingsacties te werken aan het doel van de stichting: Een bijdrage leveren aan de bestrijding
van armoede en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Bij het uitkiezen van de projecten is in
2016 samengewerkt met de stichting Proplan. Deze stichting reikt middelen aan voor de allerarmsten
in de regio Bosnië en Kroatië. In 2016 is gekozen om de bouw van twee huizen mogelijk te maken
voor gezinnen die in een schrijnende situatie leefden en een school te renoveren. Niet alleen heeft
de stichting hiervoor de middelen bij elkaar gebracht, maar ook aan de bouwactiviteiten zelf is een
belangrijke bijdrage geleverd. Zo konden de renovatie van een huis en een school worden afgerond
in 2016. Voor de renovatie van een tweede woning zijn wel de financiën al gereserveerd, maar zullen
de bouwactiviteiten in 2017 plaatsvinden.
Het stemt dankbaar dat de stichting in haar eerste jaar al zoveel heeft kunnen betekenen voor
medemensen die in schrijnende omstandigheden leven.

Organisatie en visie
Stichting Verdouw gaat Verder heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de
armoede en het bevorderen van duurzame ontwikkeling door het initiëren en steunen van projecten
op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en middelen van bestaan.
De stichting is in maart 2016 opgericht vanuit Verdouw Bouwproducten B.V. om uiting te geven aan
de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf en haar medewerkers. Het bestuur van de
stichting wordt gevormd door:
Dhr. A.J. van Blitterswijk (voorzitter)
Dhr. D.C. de Ronde (secretaris)
Dhr. H. Stomphorst (penningmeester)
Bij oprichting kende de stichting vier bestuursleden. De heer M.M. Gerrets, bij oprichting voorzitter
van de stichting, heeft echter bij zijn uitdiensttreding ook zijn bestuursfunctie per april 2016 vacant
gesteld. De heer Van Blitterswijk heeft het voorzitterschap overgenomen. Het is de doelstelling om
in 2017 weer een vierde bestuurslid te benoemen. De stichting kent geen betaalde krachten. In 2016
zijn geen vrijwilligersvergoedingen verstrekt.

Achtergrond
In 2015 kwam de wens binnen Verdouw Bouwproducten naar voren om maatschappelijke activiteiten
en sponsoring van goede doelen breder gedragen te krijgen onder de medewerkers. Besloten werd
dat medewerkers zelf doelen konden aandragen en vervolgens konden stemmen op een doel
waarvoor binnen het bedrijf in 2016 actie gevoerd zou worden. Drie doelen werden aangedragen. Bij
de stemronde werd het werk van Stichting Proplan gekozen als doel om met elkaar actie voor te
voeren in het jaar 2016. Stichting Proplan is een Goudse stichting die zich al jaren actief inzet voor
hulp aan de allerarmsten in de regio Bosnië, Servië en Kroatië. Een van de medewerkers van Verdouw
Bouwproducten, Alex van der Slikke is al langer bij deze stichting betrokken en had het project dan
ook aangedragen. Al in 2014 stelde Verdouw bouwmaterialen ter beschikking waarmee huizen
hersteld konden worden na de grote overstromingen van 2014 in Bosnië. Vervolgens is in 2015 een

truck ter beschikking gesteld om hulpgoederen naar Bosnië te brengen. Voor 2016 werd de
doelstelling neergelegd om met bedrijfsbrede fondsenwervingsacties een substantiële bijdrage te
leveren aan het werk van deze stichting in Bosnië en Kroatië.
Om voor dit project, maar ook voor toekomstige projecten, te kunnen zorgen voor een onafhankelijke
en correcte vorm van fondsenwerving, werd Stichting Verdouw gaat Verder opgericht.

Fondsenwervingsactiviteiten
In maart 2016 zijn alle medewerkers van Verdouw uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst
over het werk van stichting Proplan in Bosnië. Tijdens deze avond is de ambitieuze doelstelling
neergelegd om in 2016 een bedrag op te halen van € 75.000,-, waarmee in Bosnië een school kon
worden gerenoveerd en twee woningen konden worden gebouwd (één in Bosnië en één in Kroatië)
Op dezelfde avond zijn door de medewerkers tal van ideeën gelanceerd voor fondsenwerving. Deze
ideeën zijn leidraad geworden voor de fondsenwervingsactiviteiten die in 2016 zijn opgezet. Een
werkgroep, bestaande uit het bestuur van de stichting en een drietal andere collega’s van Verdouw
Bouwproducten, heeft de taak gekregen de acties verder te coördineren. De acties voor
fondsenwerving werden gevormd door een mooie combinatie van persoonlijke initiatieven, door
afdelingen georganiseerde acties en activiteiten die vanuit de werkgroep werden geïnitieerd. Naast
de vele persoonlijke initiatieven, die allen hebben bijgedragen aan het te behalen doel, zijn de
volgende activiteiten centraal door de werkgroep gecoördineerd:


Een gezellige gezinsdag met tal van activiteiten bracht in mei 2016 medewerkers, oud
medewerkers en andere relaties van Verdouw bij elkaar rondom het goede doel. Met een
gezellige opkomst, maar ook een mooie opbrengst, was dit een geslaagd evenement.



Met 14 deelnemende teams van Verdouw en haar relaties, was ook het volleybaltoernooi in
september zeer succesvol. De reacties van de deelnemende bedrijven was eensluidend: Voor
herhaling vatbaar. Wij geven dit daarom in 2017 graag een vervolg.



In oktober liet een groep medewerkers, oud-medewerkers en relaties van Verdouw zich
sponsoren voor een strandloop van Hoek van Holland naar Scheveningen. Met 13 lopers was
deze groep niet heel groot, maar vanwege de enthousiaste fondsenwerving van de
deelnemers, leverde deze actie wel de hoogste bijdrage op voor de stichting. Ook deze
activiteit zal in 2017 een vervolg krijgen.



Klanten, leveranciers en andere relaties van Verdouw Bouwproducten werd gevraagd om te
participeren door een bouwdeel in geld te sponsoren.

Naast deze centraal gecoördineerde acties voor fondsenwerving, werd met tal van initiatieven geld
ingezameld. Als stichting zijn we dankbaar dat veel collega’s en relaties van Verdouw Bouwproducten
zich zo hebben ingezet voor de in nood verkerende medemens in Bosnië en Kroatië.
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fondswervingsacties. Enerzijds door de centraal gecoördineerde acties te ondersteunen en anderzijds
door de opbrengsten van de particuliere initiatieven te verdubbelen.
Mede dankzij enkele persoonlijke initiatieven, kende de fondsenwerving in maart 2016 een
voortvarende start. Na deze mooie start, leken de opbrengsten halverwege het jaar toch ver achter
te blijven bij de doelstellingen. Dankzij het geslaagde volleybaltoernooi en de strandloop in het
najaar, kwam de doelstelling van € 75.000,- tegen het einde van het jaar toch weer in zicht. De
laatste fondsenwervingsactiviteit, het laten sponsoren van een bouwdeel door klanten en
leveranciers, bracht helaas net niet voldoende op om de doelstelling te behalen. Verdouw
Bouwproducten heeft met een gift aan het einde van het jaar het laatste gat in de begroting gedicht.

De stichting heeft daarmee de ambitieuze financiële doelstelling behaald om met € 75.000,- de
renovatie van een school en de bouw van twee woningen mogelijk te maken.

Bouw- en renovatiewerk in Bosnië
Niet alleen in de fondsenwerving was stichting Verdouw gaat Verder actief, ook bij de uitvoering van
de werkzaamheden in Bosnië en Kroatië was de werkgroep nauw betrokken. In april heeft een
afvaardiging van de werkgroep samen met de heer Pronk van Stichting Proplan de werkzaamheden
voor de school en het woonhuis in Bosnië voorbereid. In nauw overleg is bepaald welke
werkzaamheden moesten worden uitgevoerd door een plaatselijke aannemer en welke deel opgepakt
kon worden door een groep vrijwilligers uit Nederland. In de maanden mei en juni zijn 3 groepen
vrijwilligers ieder een week afgereisd naar Bosnië om een deel van de werkzaamheden uit te voeren.
Deze groepen bestonden deels uit bekende vrijwilligers van stichting Proplan en deels uit
medewerkers en relaties van Verdouw Bouwproducten. De deelnemers aan deze “werkreizen”
hebben op eigen kosten zich ingezet om de bouwactiviteiten tegen lage kosten mogelijk te maken.
Zij hebben geweldig werk verzet in Bosnië. Tegelijk hebben zij met hun enthousiasme en hun
verhalen over de onuitwisbare indrukken die zij hebben opgedaan, een belangrijke bijdrage geleverd
aan de betrokkenheid binnen Verdouw Bouwproducten bij de projecten in Bosnië. Voor alle
deelnemers was het een bijzondere gewaarwording om met zulke schrijnende armoede
geconfronteerd te worden aan de rand van Europa. Maar even zeer was het hartverwarmend om
daar op een eenvoudige manier, heel concreet, ook iets aan te kunnen doen.
In nauw overleg met stichting Proplan is ook toegewerkt naar de bouw van de tweede woning, die
in Kroatië gerealiseerd zou worden. De bouw van een nieuwe woning op de bestaande locatie bleek
in de loop van het jaar geen haalbare kaart vanwege onvoorziene hoge kosten. Gezamenlijk is naar
een alternatief gezocht en dit is ook gevonden. Voor het betreffende gezin kon een andere, bestaande
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renovatiewerkzaamheden zullen weer grotendeels door een groep vrijwilligers vanuit Nederland
uitgevoerd worden. Dit zal in juni 2017 worden uitgevoerd.

Vooruitblik
In het jaar van haar oprichting is de stichting voortvarend gestart met ambitieuze doelstellingen
welke ook grotendeels gerealiseerd konden worden. Een deel van de uitvoering zal, zoals hierboven
beschreven, verder in 2017 gerealiseerd worden. Daarnaast zijn de doelstellingen voor 2017 minder
hoog gesteld, omdat we beseffen dat medewerkers en relaties van Verdouw Bouwproducten, die de
natuurlijke achterban vormen van de stichting, niet continu een grote hoeveelheid aan
fondsenwervingsacties kunnen dragen. Voor 2017 is daarom ten doel gesteld om enerzijds de nog
resterende bouwactiviteiten uit te voeren en anderzijds twee fondsenwervingsacties op te pakken
welke in 2016 goed zijn bevallen, te weten het volleybaltoernooi en de strandloop. Beide activiteiten
zijn voor het najaar van 2017 gepland. De beoogde doelen zullen in 2017 verder worden uitgewerkt.
Met de bouwplannen in Kroatië zal ook in 2017 blijvende betrokkenheid zijn bij het werk van stichting
Proplan. Tevens zullen we de mogelijkheden onderzoeken om in de nabije omgeving van Gouda, de
vestigingsplaats van Verdouw Bouwproducten, invulling te geven aan de doelstelling van de stichting.

JAARREKENING 2016

Balans

na voorstel winstbestemming

31 december 2016

31 december 2015

ACTIVA
Diverse vorderingen

5.730

Liquide middelen

25.656

Totaal

31.386

31 december 2016

0

31 december 2015

PASSIVA

Bestemmingsreserve Proplan
Algemene Reserve

25.000
6.386

Vermogen

31.386

0

Totaal

31.386

0

Resultatenrekening

2016

Inkomsten Verdouw

32.037

Inkomsten derden

57.738

Totaal inkomsten
Gift Proplan Bosnië

89.775
50.000

Reiskosten werkgroepen

5.050

Kosten fondswerving

3.270

Diverse algemene kosten

2015

69

Totaal uitgaven

58.389

Netto resultaat

31.386

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 juni 2017 te Gouda.

A.J. van Blitterswijk
Voorzitter

D.C. de Ronde
Secretaris

H. Stomphorst
Penningmeester

(de ondertekende versie van deze jaarrekening ligt ter inzage ten kantore van de stichting)

