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Jaarverslag 2018
Voorwoord en samenvatting
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Verdouw gaat Verder. Dit jaar is samengewerkt met
Stichting Help Flores! (SHF!) om een aantal doelen te realiseren op het Indonesische eiland Flores.
SHF! was reeds als mogelijk doel aangedragen bij oprichting van de stichting in 2016. Wij kijken
terug op een jaar met een aantal geslaagde activiteiten en een goede samenwerking met SHF!

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
De stichting kent geen betaalde krachten. In 2018 zijn geen vrijwilligersvergoedingen verstrekt.

Doelen 2018
In 2018 heeft stichting Verdouw gaat Verder alweer haar derde verjaardag gevierd. Na in het eerste
jaar 2016 samen met stichting Proplan doelen in Bosnië en Kroatië te realiseren en in 2017 de
Voedselbank in Gouda te ondersteunen, heeft de stichting in 2018 gekozen om samen met Stichting
Help Flores! zich in te zetten voor de bevolking van het eiland Flores in Indonesië.
Het eiland Flores behoort tot één van de 6.000 bewoonde eilanden van Indonesië. De oppervlakte
van het eiland is ca. 14.300 vierkante kilometer, ongeveer een derde van Nederland. Er wonen ruim
1,8 miljoen mensen op het eiland. Het eiland is een zeer vulkanisch, waardoor het voornamelijk
bestaat uit bergen en gesteenten.
In 1992 werd Flores getroffen door een krachtige aardbeving. De gevolgen voor het eiland waren
zeer ernstig, mede ook door een hoge vloedgolf met kokend water. Tevens lijdt de bevolking van dit
eiland onder armoede. Ongeveer 40% van de mensen heeft geen tot bijna geen inkomen. Zij
proberen zichzelf in leven te houden met wat vis, mais en rijst, indien dit groeit.
Stichting Help Flores! is sinds 2011 actief om de mensen op dit eiland te helpen. Het doel van SHF!
is de inwoners te ondersteunen in de medische, sociale- en onderwijs sectoren. Zij willen hiermee
bewerkstelligen dat de inwoners zelfstandig elkaar op medisch, sociaal en onderwijs gebied kunnen
ontwikkelen.
Dit doen zij door projecten te realiseren zoals het aankopen en doneren van noodzakelijke apparatuur
en materialen voor een ziekenhuis en scholen en het bouwen van hoog noodzakelijke gebouwen,
zoals waterbakken, scholen, wc- en was units. Eigenlijk de eerste levensbehoefte van een mens!
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Stichting Verdouw gaat Verder heeft in 2018 gekozen om SHF! te ondersteunen bij twee
doelstellingen: Ten eerste een noodzakelijke investering in een nieuw mobiel röntgenapparaat voor
het ziekenhuis. Ten tweede een investering in 85 toiletten voor het bergdorp Kajowain. Voor beide
projecten is een uitgebreid projectplan opgesteld door SHF! waarin de doelstellingen, budgetten en
fasering nader omschreven staan.
Om beiden doelstellingen mogelijk te maken, was het doel om een bedrag van € 50.000,- op te
halen. Hiervoor zijn diverse fondsenwervinsactiviteiten opgezet zoals u in de volgende paragraaf kunt
lezen. Aan het einde van het jaar mogen we gelukkig concluderen dat het ruimschoots is gelukt om
deze doelen te realiseren. In september kon het röntgenapparaat in gebruik genomen worden in het
ziekenhuis. Daarnaast is voldoende geld overgemaakt naar SHF! Om te realiseren dat in 2019 de
toiletten geplaatst worden in het dorp Kajowain.

Fondsenwervingsactiviteiten
Met een mooie startavond voor alle medewerkers van Verdouw Bouwproducten in februari begon het
actiejaar. Tijdens deze startavond schreven collega’s zich in om mee te doen aan een van de centraal
georganiseerde activiteiten:
•

In maart beleefden we een leuk Kolonistentoernooi met bierproeverij;

•

Op 26 mei een sponsorloop van 20 km met 29 deelnemers;

•

Op 30 juni een sponsorfietstocht met diverse afstanden;

•

Tijdens de Verdouwbeurs presenteerde Verdouw gaat Verder haar doel en activiteiten aan
klanten en relaties;

•

Op 7 september een prachtig volleybaltoernooi met 18 deelnemende teams;

•

Elke maand organiseerde een afdeling van Verdouw een lunch voor collega’s.

Naast deze centraal gecoördineerde acties voor fondsenwerving, ontvingen we ook weer
verschillende bijdragen van bedrijven en particulieren. In dat kader vermelden we graag de
kledingbeurs die Johanni Koudstaal al jaren organiseert ten bate van st Verdouw gaat Verder.
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.

Bezoek aan Flores en vooruitblik
Direct na de jaarwisseling bezoekt een team collega’s van Verdouw Bouwproducten het eiland Flores
om met eigen ogen te kunnen zien hoe SHF! Een verschil maakt voor de mensen op dat eiland. Het
is bijzonder mooi dat de betrokkenheid bij dit project op deze manier niet alleen financieel en van
afstand is!
In 2019 wil Stichting Verdouw gaat Verder zich inzetten voor een doel dichtbij: Het Daan Theeuwes
Centrum in Woerden. Dit centrum is een gespecialiseerde kliniek voor medisch specialistische
revalidatie, primair gericht op jongeren en jongvolwassenen met ernstig, niet aangeboren,
hersenletsel.
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JAARREKENING 2018

Balans

na voorstel winstbestemming

31 december 2018

31 december 2017

ACTIVA
Diverse vorderingen

500

0

Liquide middelen

31.488

9.866

Totaal

31.988

9.866

31 december 2018

31 december 2017

PASSIVA

Algemene Reserve

31.988

9.866

Vermogen

31.988

9.866

Totaal

31.988

9.866
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Resultatenrekening

2018

2017

Inkomsten Verdouw

20.000

6.000

Inkomsten derden

64.639

14.919

Totaal inkomsten

Gift Proplan Bosnië

84.639

20.919

0

25.000

52.755

0

0

10.000

9.666

6.000

Reiskosten werkgroepen

0

1.376

Kosten fondswerving

0

0

97

63

Gift Help Flores
Gift Voedselbank
Gift Bosnië

Diverse algemene kosten
Totaal uitgaven

62.517

42.439

Netto resultaat

22.122

-21.520

Resultaatbestemming:
Bestemmingsreserve Proplan

-25.000

Algemene Reserve

22.122

3.480

Totaal

22.122

-21.520
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Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 juli 2019 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)
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