Jaarverslag 2015 van Vereniging “Trein 8.28 H.IJ.S.M.”
Algemeen
De doelstelling van 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 2015 kwam het bestuur van de Vereniging drie keer bijeen, te weten op 9 april, op de Maliesingel
26 te Utrecht, op 2 juli in Restaurant Kameryck te Kamerik, en op 26 november, ten kantore van
bestuurslid R. Winkenius te Haarlem. Op 2 juli vond tevens de Algemene Ledenvergadering plaats.
Financiële verslaglegging:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Trein is de begroting voor 2015
vastgesteld op een totaalbedrag van € 149.000,00. Hierbij is rekening gehouden met het
validatiestelsel voor ANBI-instellingen, waarin is vastgelegd dat er bij een bedrag van € 150.000 of
meer aan tal van extra eisen en criteria moet worden voldaan.
In beginsel is 50% van het bedrag, dat voor subsidies beschikbaar is, bestemd voor ondersteuning
van projecten in het binnenland (€ 74.000,00) en 50% voor projecten in het buitenland (€ 75.000,00).
Het budget voor aangepaste auto’s is gesteld op € 30.000,00. Het budget voor vakantiekampen is
gesteld op € 10.000,00 en het budget voor overige bestemmingen binnenland is gesteld op €
34.000,00. Voor projecten in het buitenland is € 75.000,00 beschikbaar.
De realisatie van de begroting per ultimo 2015:
Buitenland:
€ 71.642,00
Binnenland:
€ 56.357,43
- Auto’s:
€ 25.500,00
- Vakanties:
€ 7.875,00
- Overigen:
€ 22.982,43
Totaal:
€ 127.999,43
De Vereniging heeft dit jaar minder uitgegeven dan aanvankelijk begroot was.
Aantal aanvragen
In 2015 werden in totaal ca. 204 geregistreerde aanvragen ingediend.
Door de ambtelijk secretaris werden rechtstreeks 27 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 2015 zijn 120 aanvragen ingediend, hiervan werden 70
aanvragen gehonoreerd, 40 aanvragen afgewezen, 3 aangehouden en 7 ingetrokken.
Er zijn dus nog aanvragen in portefeuille, deels in afwachting van (eventuele) verdere behandeling
tijdens een bestuursvergadering (waarvan inmiddels al een aantal zijn behandeld in maart 2016) en
deels in afwachting van de verzending van formulieren van de subsidieaanvragers.
Ter vergelijking met vorige jaren:
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Jaar

Aantal
gehonoreerde
aanvragen

Buitenland

Aangepaste
auto's

Vakantiekampen

Overige
bestemmingen

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

85
109
86
80
102
97
70

27
36
21
29
33
39
32

26
31
35
28
28
23
18

17
22
17
13
18
11
8

15
20
13
10
23
24
12

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

Een bestelwagen voor scholenprojecten van Circus Elleboog
Renovatie van een werkplaats in een zorgboerderij voor gehandicapte kinderen
Nieuwe locatie en maatschappelijk activiteitenprogramma voor kwetsbare allochtone jongeren
in - en om Eindhoven
Fitnesslocatie voor kinderen met een beperking in de omgeving Son en Breugel
Mountainbikes voor een onderwijsinstelling voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen

En voor buitenlandse projecten o.a. aan:
- De aanschaf van een geit per gezin als bron van inkomen voor grootouders , die voor
kleinkinderen zorgen op het platteland in Oeganda
- Medische steun voor een weeshuis in Roemenie
- Kinderbedjes in een kraamkliniek in Ghana
- Lesmateriaal voor een onderwijsproject in Malawi
- Gereedschap voor praktijkopleidingen in Tanzania
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 Dorée Slagt-Vrusch, heeft haar werkzaamheden nauwgezet
uitgevoerd in het geldende verslagjaar, tot grote tevredenheid van het bestuur.
Postbus
De postbus in Haarlem is in de loop van 2015 opgeheven.
De postbus in Uithoorn wordt gehandhaafd.
Het officiële vestigingsadres is veranderd van Herengracht 242 in Vondelstraat 39 te Amsterdam, en
gewijzigd bij de Kamer van Koophandel.
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.
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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.
Bestuurlijke aangelegenheden
Er zijn in dit verslagjaar geen bestuursmutaties, zodat het bestuur als volgt is samengesteld:
Mw. H.A.S. van Mierloo,
J.Ph.Terwiel,
H.P.R. de Kiewit,
Mw. H. Brouwer,
R.J.M. Winkenius,
M. Hoek,
P.J. Ronner,

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid
lid
lid

Mevrouw T. Slagt-Vrusch heeft het bestuur als ambtelijk secretaris gedurende dit verslagjaar
ondersteund.
Naast het penningmeesterschap heeft de heer H.P.R. de Kiewit de boekhouding verzorgd.
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