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Jaarverslag en jaarrekening 2020

Jaarverslag 2020
Voorwoord en samenvatting
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Verdouw gaat Verder. Het hoofddoel van de stichting was
in 2020 om geld in te zamelen voor 3 projecten in Bosnië die zijn geïnitieerd door stichting Boljizivot .
Wij zijn blij dat we deze projecten mogelijk hebben kunnen maken met een mooie bijdrage!

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 in 2020 gevormd door:
Dhr. D.C. de Ronde (voorzitter)
Dhr. A. Macdaniel (secretaris)
Mw. A. Verburg (penningmeester)
Dhr. P.J.A. van der Slikke
Dhr. F. van der Beek
De stichting kent geen betaalde krachten. In 2020 zijn geen vrijwilligersvergoedingen verstrekt.

Doelen 2020
Stichting Verdouw gaat Verder heeft in 2020 bijgedragen aan 3 bouwprojecten in Bosnië die zijn
geïnitieerd door stichting Bolizivot. De doelstelling van de afdeling bouwprojecten van Stichting
Boljizivot is: het generen van veilig en goed onderwijs kunnen geven aan kinderen in het verarmde
land Bosnië & Herzegovina. In veel scholen is het sanitair en de staat van de accommodatie slecht
en onhygiënisch. Daarbij zijn veel daken nog van asbest en van dermate slechte staat dat de brokken
afgebroken asbest rond de school liggen.
Het eerste project betreft het vervangen van het dak van een school in Zivinice. Dit project wilden
we zelf, met behulp van medewerkers van Verdouw bouwproducten, gaan uitvoeren. Door de
uitbraak van het Covid virus kon dit helaas niet doorgaan. Dit project is inmiddels keurig afgerond
door de plaatselijke aannemer. Verdouw gaat Verder heeft € 5.000,- bijgedragen aan dit project.

Het 2e project betrof ook de renovatie van een school, ditmaal in Rasjleva. Deze school was al
voorzien van een nieuw dak maar de lokalen en de entree waren van dermate slechte staat, dat het
nodig was deze te renoveren. Ook dit project wilden we met behulp van medewerkers van Verdouw
graag zelf uitvoeren maar ook dat kon helaas niet doorgaan. Inmiddels is ook dit project naar volle
tevredenheid, binnen het budget, door een plaatselijke aannemer uitgevoerd. Verdouw gaat Verder
heeft ook aan dit project € 5.000,- bijgedragen.

Het 3e project dat is gerealiseerd, was een voormalig oud school gebouw, dat is verbouwd tot een
multifunctioneel centrum. Een uniek project, ook omdat dit een samenwerking was van zowel Serven,
Kroaten en de moslims, de 3 bevolkingsgroepen van Bosnië, en de samenwerking tussen deze
groepen is nog steeds redelijk uniek. Onder sturing van een Nederlander is dit fantastische project
ook zeer geslaagd. Dit pand staat naast de huidige school, dat geen gym-faciliteiten heeft, dus dat
was een grote wens. Ook was er in de verre omtrek geen onderkomen voor alle basis voorzieningen
zoals huisartsenpost, consultatiebureau, ouderenopvang, kinderopvang ect. Het was de wens hierin
te kunnen voorzien. Inmiddels is dit gerealiseerd en wordt er door de plaatselijke bevolking dankbaar
gebruik van deze ruimte gemaakt. Verdouw gaat Verder heeft € 15.000,- bijgedragen aan dit project.
De foto’s laten de prachtige resultaten van deze 3 projecten zien.

Fondsenwervingsactiviteiten
In de eerste maanden van 2020 had het bestuur van Verdouw gaat Verder een prachtig actieplan met
verschillende activiteiten uitgewerkt om fondsen te werven voor de bovengenoemde doelen. De
uitbraak van de Corona pandemie in maart 2020 zette een flinke streep door deze mooie plannen:
Geen sponsorloop, geen volleybaltoernooi en ook het benaderen van bedrijven voor een bijdrage (wat
gepland stond in april), was in de eerste onzekere maanden geen geschikte optie.
Toch hebben we in 2020 met twee geslaagde acties een prachtige bijdrage kunnen leveren. In de zomer
hebben we met de verkoop van orchideeën onder collega’s een prachtig resultaat opgehaald. In
november / december hebben we een verkoopactie van bier en wijn gekoppeld aan een belactie onder
leveranciers en klanten. Dit heeft geresulteerd in een prachtige opbrengst, zowel door de opbrengst
van bestellingen als losse giften.
Wij zijn blij dat we, ondanks alle beperkingen en onzekerheden in dit bijzondere jaar, toch de bijdrage
hebben kunnen leveren zoals we ons ten doel hadden gesteld voor de drie bouwprojecten in Bosnië.
Juist de mensen in arme en kwetsbare regio’s worden hard getroffen in tijden van wereldwijde crisis
en onzekerheid. Door het wegvallen van het toch al zeer beperkte inkomen en het ontbreken van
voorzieningen en vangnet, hebben vele mensen het extra zwaar in de kwetsbare gebieden wereldwijd.
Dat maakt ons extra blij met de bescheiden bijdrage die we met de inzet en giften van velen hebben
kunnen realiseren.

JAARREKENING 2020
BALANS
na voorstel
winstbestemming

31 december 2020

31 december 2019

0

0

Liquide middelen

45.111

36.931

Totaal

45.111

36.931

31 december 2020

31 december 2019

Algemene Reserve

45.111

36.931

Totaal

45.111

36.931

ACTIVA
Diverse vorderingen

PASSIVA

Resultatenrekening

2020

2019

Inkomsten Verdouw

20.690

16.775

Inkomsten derden

12.548

13.162

Totaal inkomsten
Kosten Bosnië (Bojizivot)

33.238

29.937

25.000

1.750

Kosten Help Flores (SHF!)
Kosten Daan Theeuwes
Centrum

0

500

0

20.250

Kosten Kika

0

501

Reiskosten werkgroepen

0

1.925

58

68

Diverse algemene kosten
Totaal uitgaven

25.058

24.993

Netto resultaat

8.180

4.943

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 juni 2021 te Gouda.

D.C. de Ronde
Voorzitter

A. Macdaniël
Secretaris

A.A. Verburg
Penningmeester

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

