JAARVERSLAG 2017 VAN DE VERENIGING "TREIN 8.28 H.IJ.S.M."

Algemeen
De doelstelling van de Vereniging "Trein 8.28 H.IJ.S.M." is steunverlening aan kinderen of jongeren tot 21 jaar
die zich aantoonbaar in een medische of maatschappelijke achterstandsituatie bevinden.
De steun kan worden verleend aan een individu of aan een project. De Vereniging geeft de voorkeur aan direct
gerichte kleinschalige hulp in Nederland, Europa, maar ook daarbuiten, in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.
Inleiding
In 2017 kwam het bestuur van de Vereniging drie keer bijeen, te weten 16 maart op de Maliesingel te Utrecht,
op 6 juli in Restaurant Den Burgh in Hoofddorp, gevolgd door de Algemene Ledenvergadering en 30 november
ten kantore van RSM te Haarlem.
Financiële verslaglegging
De begroting voor 2017 bleef gehandhaafd op totaal € 148.000, gelet op het validatiestelsel voor ANBIinstellingen, waarbij boven een bedrag van € 150.000 aan tal van extra eisen en criteria moet worden voldaan.
In beginsel is 50% van het totaal te besteden bedrag voor subsidies beschikbaar voor ondersteuning van
projecten in het binnenland en 50% voor projecten in het buitenland.
Het budget voor aangepaste auto's is vastgesteld op € 30.000, voor vakantiekampen op € 10.000 en voor
overige bestemmingen is het verhoogd naar € 34.000. Voor projecten in het buitenland is € 74.000 beschikbaar.

De realisatie van de begroting per ultimo 2017:
Totale uitgaven 2017
16 maart 2017
€ 41.115
totaal toegekend tijdens deze vergadering, waarvan € 4.500 met garantie.
€ 16.350
toegekend voor binnenlandse doeleinden, waarvan:
€ 4.500 voor aangepaste auto's
€ 10.850 voor overige zaken
€ 1.000 voor vakanties
€ 24.765
toegekend voor buitenlandse doeleinden

Tussentijdse aanvragen 2017
€ 4.250
toegekend voor binnenlandse doeleinden:
€ 1.250 voor vakanties
€ 3.000 voor overige zaken
6 juli 2017
€ 50.763
€ 16.000

€ 34.763

totaal toegekend tijdens deze vergadering, waarvan € 7.500 met garantie.
toegekend voor binnenlandse doeleinden, waarvan
€ 7.500 voor aangepaste auto's
€ 1.500 voor vakanties
€ 7.000 voor overige zaken
toegekend voor buitenlandse doeleinden

2.

30 november 2017
€ 51.140
totaal toegekend tijdens deze vergadering, waarvan € 10.500 met garantie.
€ 17.400
toegekend voor binnenlandse doeleinden, waarvan:
€ 10.500 voor aangepaste auto's
€
700 voor vakanties
€ 6.200 voor overige zaken
€ 33.740
toegekend voor buitenlandse doeleinden
Totaal toegekend 2017:
€
€
€
€
€
€
€

Totaal
Af: terugontvangen / minder betaald
Totaal

41.115
4.250
50.763
51.140
147.268
991
146.277

De Vereniging heeft dit jaar € 732 minder toegekend dan hetgeen aanvankelijk begroot was.
In dit jaar is per saldo € 991 aan toegekende bedragen terugontvangen respectievelijk uiteindelijk minder
betaald.
Aantal aanvragen
In 2017 werden in totaal 130 geregistreerde aanvragen ingediend.
Door de ambtelijk secretaris werden rechtstreeks 14 aanvragen afgewezen, omdat deze niet in
overeenstemming waren met de doelstellingen van de Vereniging Trein. Deze afwijzingen werden later door het
bestuur bekrachtigd.
Tijdens de bestuursvergaderingen in 2017 zijn 116 aanvragen ingediend, hiervan werden 79 aanvragen
gehonoreerd, 34 aanvragen afgewezen en 3 ingetrokken.
Er zijn nog aanvragen in portefeuille, deels in afwachting van (eventuele) verdere behandeling tijdens een
bestuursvergadering en deels in afwachting van de verzending van formulieren van de subsidieaanvragers.
Ter vergelijking met vorige jaren:
Jaar

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Aantal
gehonoreerde
aanvragen
85
109
86
80
102
97
78
76
79

Buitenland

27
36
21
29
33
39
38
54
44

Aangepaste
auto's

26
31
35
28
28
23
19
10
15

Vakantiekampen

17
22
17
13
18
11
6
1
4

Overige
bestemmingen

15
20
13
10
23
24
15
11
16

Ten behoeve van projecten in het binnenland heeft de Vereniging Trein o.a. kunnen bijdragen aan:



Een werkweek voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking.
Een bakkersoven voor een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen.




ICT voorzieningen voor jongeren met een verstandelijke beperking.
Reparatie van een manege voor gehandicapte kinderen.

En voor buitenlandse projecten o.a.:





Toiletten voor een hostel voor kansarme kinderen in Calcutta.
Leermaterialen voor studenten in een tsunami-gebied in Sri Lanka.
Boeken en materialen voor de opzet van een bibliotheek op Flores, Indonesië.
Kleinvee plus voer t.b.v. de rehabilitatie van mishandelde meisjes op de Filippijnen.

Uit de vele kaarten, brieven, verslagen van vakantiekampen en foto's die de Vereniging Trein van de
begunstigden heeft mogen ontvangen, blijkt dank en waardering.
Activiteiten

Ambtelijk secretariaat
De ambtelijk secretaris, mevrouw Marieke Karsten-Vrusch, heeft de werkzaamheden nauwgezet uitgevoerd in
het geldende verslagjaar, tot grote tevredenheid van het bestuur. Zij heeft deze taak per 1 januari 2017 van
haar zusje Dorée Slagt-Vrusch overgenomen.
Postbus
De postbus in Uithoorn wordt gehandhaafd.
Het officiële vestigingsadres is de Vondelstraat 39 te Amsterdam gebleven.
FIN en ANBI
Sinds 2006 is de Vereniging Trein lid van de FIN.
De heer H.P.R. de Kiewit en de heer R.J.M.Winkenius hebben dit jaar de activiteiten van de FIN gevolgd. De
publicatie van de voor ANBI noodzakelijke gegevens zijn ondergebracht bij de FIN en is te vinden op
www.finportal.nl. Via de FIN wordt de Vereniging Trein op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en
eventuele eisen waaraan een in ons geval relatief klein vermogensfonds moet voldoen.
Elk jaar zal de website per 1 juli herzien moeten worden.
Archief en opslag
Het archief van de Vereniging Trein is gedeeltelijk (vanaf het jaar 1903 tot en met het jaar 1998) opgeslagen in
het Stadsarchief Amsterdam. Contactpersoon bij het Stadsarchief is de heer R. Blom. De secretaris is
aanspreekpunt en onderhoudt de contacten met het archief. De Vereniging Trein heeft het archief in bewaring
gegeven, wat betekent dat de Vereniging Trein eigenaar blijft. Het resterende archief (vanaf 1998) is
opgeslagen in een opslagruimte in Utrecht.
Cursus Balanslezen voor dummies
Door enkele bestuursleden alsmede door de ambtelijk secretaris is er een cursus ‘Balanslezen voor dummies’
gevolgd.
Bestuurlijke aangelegenheden
Er zijn in dit verslagjaar de volgende bestuursmutaties geweest: mevrouw Van Mierloo en de heer Terwiel zijn
beiden afgetreden.
Als nieuwe bestuursleden mochten wij de heer Bob Schipper en Rudolf van der Zeijs verwelkomen. Helaas
heeft de heer Van der Zeijs nog voor deelname aan een bestuursvergadering zijn functie al weer neergelegd.
De samenstelling van het bestuur is dan aldus:
De heer H.P.R. de Kiewit
Mevrouw J.C. Brouwer

:
:

voorzitter
secretaris

De heer R.J.M. Winkenius :
De heer P.J. Ronner
:
Mevrouw M. Emondts
:
De heer B. Schipper
:
Mevrouw M. Karsten-Vrusch :

penningmeester
lid
lid
lid
ambtelijk secretaris

Naast het penningmeesterschap heeft de heer Winkenius de boekhouding verzorgd.

Den Haag, 5 juli 2018

Mw. J.C. Brouwer, secretaris

