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Jaarverslag 2017 

Voorwoord en samenvatting 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Verdouw gaat Verder. Na een zeer intensief jaar met 

veel fondsenwervingsactiviteiten in het oprichtingsjaar 2016, heeft de stichting voor 2017 een iets 

rustigere aanpak gekozen. Toch heeft de stichting ook in 2017 met diverse activiteiten zich goed 

kunnen inzetten voor de medemens, dit keer door geld in te zamelen voor de Voedselbank in Gouda. 

 

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) 

Dhr. P.J.A. van der Slikke  

 

Aan het begin van het jaar kende het bestuur een vacature. Deze vacature is in 2017 ingevuld door 

Alex van der Slikke. De stichting kent geen betaalde krachten. In 2017 zijn geen 

vrijwilligersvergoedingen verstrekt. 

 

Achtergrond 

In het oprichtingsjaar 2016 heeft Stichting Verdouw gaat Verder een samenwerking aangegaan met 

de stichting Proplan. Deze stichting zet zich actief in om de allerarmsten in de regio Bosnië en Kroatië 

te ondersteunen. Met de geweldige inzet van collega’s en relaties van Verdouw Bouwproducten 

hebben we kunnen realiseren dat twee huizen gebouwd zijn en een school volledig is gerenoveerd in 

voor de allerarmsten in Kroatië en Bosnië. Alles bij elkaar een enorm project, waarvoor € 75.000,- 

is opgehaald. 

 

In 2017 heeft Stichting Verdouw gaat Verder gekozen om een doel dichterbij te steunen: de 

Voedselbank in Gouda. De voedselbank helpt de armsten in de regio door ze tijdelijk te voorzien van 

voedselpakketten. Hiervoor is de voedselbank afhankelijk van de steun van mensen en bedrijven. 

Met verschillende sportieve activiteiten hebben we een mooi bedrag opgehaald van €10.000,- voor 

de Voedselbank. 

 

Naast de bijdrage aan de voedselbank is, voortvloeiend uit de fondsenwervingsactiviteiten in 2016, 

nog een mooie bijdrage gedaan aan stichting Proplan voor de renovatie van een woning plus een 

extra gift voor het vernieuwen van het dak van een schoolgebouw. 

 

Fondsenwervingsactiviteiten 

In 2017 hebben wij een aantal leuke, sportieve activiteiten georganiseerd om daarmee fondsen te 

werven voor de Voedselbank. 

http://www.verdouw.nu/
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 In mei heeft een klein aantal medewerkers van Verdouw meegedaan aan de 

sponsorfietstocht van de Rabobank. Dit leverde een bescheiden sponsorbijdrage op voor de 

stichting. 

 Met 14 deelnemende teams van Verdouw en haar relaties, was ook het volleybaltoernooi in 

september wederom zeer succesvol. Zeer gewaardeerd door de deelnemende teams en 

tevens een evenement dat een mooie bijdrage oplevert voor de Stichting. Tijdens dit 

evenement hebben wij de cheque overhandigd aan de Voedselbank t.w.v. € 10.000,-. 

 In oktober liet een groep medewerkers, oud-medewerkers en relaties van Verdouw zich 

sponsoren voor een strandloop. De route was ditmaal 20km van Katwijk naar Scheveningen. 

Vanwege de straffe tegenwind en regen was het een zware tocht, maar gelukkig weer met 

een mooie opbrengst.  

 

Naast deze centraal gecoördineerde acties voor fondsenwerving, ontvingen we ook weer 

verschillende bijdragen van bedrijven en particulieren. Verdouw Bouwproducten heeft zelf als bedrijf 

ook een belangrijke bijdrage geleverd aan deze fondsenwervingsacties. Enerzijds door de centraal 

gecoördineerde acties te ondersteunen en anderzijds door een belangrijke financiële bijdrage te 

leveren. 

 

Bouw- en renovatiewerk in Bosnië 

Voortvloeiend uit de activiteiten in 2016, toen samengewerkt is met stichting Proplan om de 

allerarmsten in Bosnië en Kroatië te ondersteunen, is in 2017 nog de renovatie van een woning in 

Kroatië gerealiseerd. De fondsen hiervoor waren reeds in 2016 geworven, maar in het boekjaar 2017 

zijn deze gelden overgemaakt naar de bestemming. Tevens is weer een werkgroep gaan meehelpen 

met de bouw- en renovatiewerkzaamheden, onder andere met medewerkers van Verdouw 

Bouwproducten. Dit is in mei 2017 gerealiseerd. 

 

In het najaar is nog een vervolgproject gerealiseerd, naar aanleiding van de intensieve betrokkenheid 

die inmiddels is opgebouwd met de regio. Een dak van een schoolgebouw in Bosnië was dringend 

aan renovatie toe. Dit is vanuit de middelen van de stichting gerealiseerd. 

 

Vooruitblik 

In 2018 wil Stichting Verdouw gaat Verder samenwerken met Stichting Help Flores! om een bijdrage 

te leveren aan armoedebestrijding op het Indonesische eiland Flores. Voor dat jaar hebben wij de 

doelstellingen ook weer wat ambitieuzer gesteld.  
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JAARREKENING 2017 

     

      

Balans 
     

na voorstel winstbestemming      

      

      

      

 31 december 2017  31 december 2016 

ACTIVA      

      

Diverse vorderingen  0   5.730 

      

Liquide middelen   9.866   25.656 

      

       

Totaal  9.866   31.386 

      

      

      

      

 31 december 2017  31 december 2016 

PASSIVA      

      

      

Bestemmingsreserve Proplan 0   25.000  

Algemene Reserve 9.866   6.386  

Vermogen  9.866   31.386 

      

      

Totaal  9.866   31.386 
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Resultatenrekening 
     

      

      

 2017  2016 

      

      

Inkomsten Verdouw 6.000   32.037  

Inkomsten derden 14.919   57.738  

Totaal inkomsten  20.919   89.775 

      

Gift Proplan Bosnië 25.000   50.000  

Gift Voedselbank 10.000   0  

Gift Bosnië 6.000   0  

Reiskosten werkgroepen 1.376   5.050  

Kosten fondswerving 0   3.270  

Diverse algemene kosten 63   69  

Totaal uitgaven  42.439   58.389 

      

      

Netto resultaat  -21.520   31.386 

      

Resultaatbestemming:      

Bestemmingsreserve Proplan  -25.000   25.000 

Algemene Reserve  3.480   6.386 

Totaal  -21.520   31.386 
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Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 april 2018 te Gouda. 

      

A.J. van Blitterswijk D.C. de Ronde 
 
H. Stomphorst 

Voorzitter Secretaris 
  

Penningmeester 

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

 


