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COLOFON

HORNBACH

‘Alleen hadden
we dit niet voor
elkaar gekregen.
Reuze bedankt!’
René Verhoeven
Stichting Quiet Tilburg

Stichting HORNBACHhelpt is eind 2017 opgericht door HORNBACH Nederland. Het doel van de
onafhankelijke stichting is samen bouwen aan een mooie samenleving. Dat doet de stichting door
maatschappelijke, niet commerciële projecten, die gebaat zijn bij bouw- renovatie en/of tuingerelateerde
oplossingen, te ondersteunen met inzet van advies, vrijwilligers en materialen. Jaarlijks doneert
HORNBACH Nederland daarvoor een bedrag aan de stichting.

In 2018 heeft Stichting HORNBACHhelpt de ANBI-status verkregen. Daarmee is de stichting een
‘algemeen nut beogende instelling’. Een status voor instellingen die zich voor minstens 90% inzetten
voor het algemeen nut. Bovendien mag er geen winstoogmerk zijn. Deze status maakt het onder meer
mogelijk dat de stichting zelf fondsen kan werven. Meer informatie is te vinden op anbi.nl. Conform
de ANBI-voorwaarden en -statuten kent de stichting geen beloning voor bestuurders, noch voor de
vrijwilligers. Eventuele onkosten gemaakt door bestuursleden worden door henzelf gedragen.

DIT
PAST ONS
Al ruim twee decennia is HORNBACH onderdeel van de Nederlandse samenleving. Een samenleving die constant
in beweging is, die zich kenmerkt door vooruitgang en vele aanpakkers kent. En daar willen wij graag aan
bijdragen. Samen bouwen aan de samenleving. Met stichting HORNBACHhelpt doen we dit op een manier die
bij ons past. Structureel. Concreet. Met zijn allen. Wij leveren advies, materialen én vrijwilligers aan bouw- en
tuingerelateerde projecten die van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving. Van een nieuwe keuken
voor een voetbalvereniging tot het opknappen van een kinderboerderij en een tuinmetamorfose bij een
woonzorgcentrum. Stuk voor stuk prachtprojecten waar mensen écht iets aan hebben.
Enorm trots ben ik op de vele collega’s door het hele land, die vrijwillig meehelpen aan de realisatie van deze projecten. Hun enthousiasme
werkt aanstekelijk. Dat geeft een kick. Trots ben ik ook op de leden van de stuurgroep die alle aanvragen beoordelen en transformaties in gang
zetten. Hoogtepunt is telkens weer de waardering en dankbaarheid die we ontvangen van de organisaties die we steunen. Voor hen doen we het.
Dit jaarverslag geeft u een overzicht van de gerealiseerde projecten tot nu toe. Met passie gaan wij verder met het uitvoeren van nog meer
maatschappelijke projecten. Volle kracht vooruit met stichting HORNBACHhelpt!

Evert de Goede
Van links naar rechts: Henk Bakker, Jack Witteveen, Ron de Leeuw, Tom Lebrechthausen en Evert de Goede

Voorzitter Stichting HORNBACHhelpt
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FEITEN EN
CIJFERS 2018
DE STADSE VOEDSELBANK GRONINGEN
Groningen

NATIONAAL OUDERENFONDS
Breukelen

VERKEERSTUIN
Utrecht

KERSTBOOM VOOR EEN ANDER
Den Haag

NATIONAAL OUDERENFONDS
Moordrecht
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BUITENHOF

NATIONAAL OUDERENFONDS

Hardinxveld-Giessendam

Maarssen

NATIONAAL OUDERENFONDS
Zeist

BIOART LABORATORIES
Eindhoven

DE HONINGRAAD
Breda

MOLENSTAETE
Breda

QUIET

Tilburg

11 GEREALISEERDE PROJECTEN
104 GEMOTIVEERDE VRIJWILLIGERS
5,3 KILOMETER HOUT

38 EMMERS VERF
2.135 STUKS STRAATSTENEN
105 NIEUW GEPOTE PLANTEN

GEREALISEERDE
PROJECTEN 2018
STICHTING BIOART LABORATORIES
EINDHOVEN
BIJZONDER BIOART
Stichting BioArt Laboratories is een unieke maatschappelijke non-profitorganisatie. De stichting biedt
wetenschappers toegang tot een laboratorium, biomaterialen, expertise en een internationaal netwerk.
Jaarlijks komen er wetenschappers en toptalenten uit de hele wereld naartoe. Alles met het doel
duurzame innovaties te bevorderen.
Even bijzonder als de organisatie is de locatie waar BioArt gevestigd is: de voormalige Constant Rebecque
Kazerne in Eindhoven. Het historische militaire terrein biedt veel ruimte, maar de panden waar de
stichting van de gemeente Eindhoven beschikking over kreeg, waren behoorlijk vervallen en niet

‘Zonder hulp waren onze
kernactiviteiten stil
komen te liggen’

aangesloten op de riolering en het elektriciteitsnetwerk. Tijdens een uitzending van RTL-Late Night
in 2017 deed oprichtster Jailila Essaïdi een oproep tot hulp. HORNBACHhelpt reageerde. Een tweejarige samenwerking was het resultaat. In die periode heeft HORNBACHhelpt een aantal ruimtes op
het terrein gebruiksklaar gemaakt: vloeren vervangen, wanden glad gemaakt en elektra aangelegd.
Jailila Essaïdi zegt daarover: “Ik ben de stichting ontzettend dankbaar. Zonder de hulp van HORNBACHhelpt
waren onze kernactiviteiten stil komen te liggen. Nu hebben we tijdens de Dutch Design Week innovaties
kunnen presenteren op een locatie die op zich al een knap staaltje design is.”

VERKEERSTUIN
UTRECHT
TOFFE TERRASOVERKAPPING
Het hele jaar door genieten van een kopje koffie op het terras? Dat kan bij het
educatie- en recreatiepark de Verkeerstuin in Utrecht. Een team vrijwilligers
uit Nieuwegein bouwde er een terrasoverkapping van tien bij drie meter.
Astrid van Maarseveen van de Verkeerstuin laat weten: “Fantastisch, een
grote wens is in vervulling gegaan. De Verkeerstuin draait op vrijwilligers
en heeft geen budget voor projecten als deze. Maar kleinschalige horeca is
ontzettend belangrijk voor ons. Daarmee kunnen we inkomsten genereren,
zodat mensen ook in de toekomst van de Verkeerstuin kunnen blijven genieten.”

‘Een grote wens is in
vervulling gegaan’
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STICHTING DE HONINGRAAD
BREDA
KLUSSEN VOOR KANKERPATIËNTEN
Van het bouwen van een overdekte fietsenstalling tot het opnieuw bestraten
van het terrein: in Breda is het pand van Stichting De HoningRaad opgeknapt.
Het inloophuis voor kankerpatiënten ondersteunt mensen met kanker en
hun familieleden door het aanbieden van ontspanningsactiviteiten als
nordic walking, yogalessen en schilder- en kookworkshops. De stichting is
afhankelijk van donaties. Die besteedt De HoningRaad het liefst aan de
mensen en activiteiten, maar daardoor liep het onderhoud van het gebouw
achterstand op. HORNBACHhelpt schoot te hulp. We bouwden een overdekte fietsenstalling, een overkapping voor kliko’s en we hebben het terrein
rondom het pand opnieuw bestraat. Stuurgroepvoorzitter Maarten Post, die
er ook aan de slag ging, laat weten: “Stichting De HoningRaad verricht
ongelofelijk mooi werk. Jaarlijks maken 8.000 mensen gebruik van hun
faciliteiten. Ik ben er trots op dat zij dit mede dankzij onze hulp kunnen
blijven doen!”

‘De HoningRaad verricht
ongelofelijk mooi werk’
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‘We hebben er
dagelijks profijt van’

DE VOEDSELBANK
GRONINGEN
VAN LITERS VERF TOT NIEUWE KEUKEN
De Voedselbank in Groningen verhuisde eind 2017 naar een groter pand.
Dat was een nog kaal gebouw waarin de Voedselbank haar zeer nodige werk
niet meteen kon uitvoeren. HORNBACHhelpt schoot te hulp. Voorzitter van de
Voedselbank, Ulfert Molenhuis: “De vrijwilligers van HORNBACHhelpt hebben
vinyl, vloerbedekking, tientallen emmers verf en een nieuwe keuken geleverd.
Daarnaast adviseerden ze ons over het efficiënt inrichten van het pand:
we hebben er dagelijks profijt van!”

STICHTING BUITENHOF
HARDINXVELD-GIESSENDAM
BLOKHUT BOUWEN
Van fietsen tot tuingereedschap, alles kan erin: de nieuwe blokhut van
Stichting Buitenhof staat als een huis! Met een team vrijwilligers en de
juiste materialen hielp HORNBACHhelpt het Hardinxveldse wooncomplex
voor mensen met een beperking bij het opknappen van de tuin. Belangrijk,
niet alleen omdat de bewoners het verdienen om buiten te kunnen vertoeven.
Dankzij de blokhut kunnen de aangepaste driewielfietsen van bewoners nu
droog geparkeerd worden, wat de levensduur aanzienlijk verlengt. Ook werd
er onkruid verwijderd en zijn er nieuwe planten gepoot. Johan de Jong, vrijwilliger van HORNBACHhelpt: “De bewoners van het wooncomplex hielpen mee
en zorgden ervoor dat alle planten voldoende water kregen. Echt teamwork!”

‘Ook de bewoners hielpen mee.
Echt teamwork!’
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‘Voor het eerst
samen Kerst vieren’
KERSTBOOM VOOR EEN ANDER
DEN HAAG EN WATERINGEN

BOMEN MET BALLEN
Een boom mét ballen. Daarmee verraste HORNBACHhelpt in
december tientallen inwoners van de regio Den Haag. Via de
actie ‘Kerstboom voor een ander’, georganiseerd in samenwerking met Omroep West, konden luisteraars van de regionale
radiozender naasten aanmelden die een kerstboom verdienden.
Zoals Patrick en zijn zoontje Dani, die afgelopen jaar voor
het eerst samen kerst vierden. Voor dag en dauw gingen
onze vrijwilligers met bomen en decoratiematerialen op pad.

STICHTING QUIET
TILBURG
LAWAAI MAKEN VOOR STILLE ARMOEDE
De Tilburgse Stichting Quiet zet zich in tegen stille armoede. Met haar
activiteiten kleurt ze het leven van mensen die heel weinig hebben.
HORNBACHhelpt gaf de tuin van de stichting kleur. Die kon namelijk wel een
opknapbeurt gebruiken, vooral omdat de tuin dienst doet als ontmoetingsplek
voor medewerkers en members, de mensen die hulp krijgen. René Verhoeven
van Stichting Quiet laat weten: “Wat een fijne samenwerking. Alleen hadden
we dit niet voor elkaar gekregen. Reuze bedankt.”

‘Wat een fijne
samenwerking!’
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BEWEGING EN BELEVING
Het was hondenweer, maar dat mocht de pret niet drukken in Breda. HORNBACHhelpt zette de puntjes op de i in de
belevingstuin voor bewoners met dementie. Allereerst werd de bestrating bijgewerkt, zodat het regenwater beter
van het wandelpad afloopt. Daarnaast werd een heuse strandtuin gerealiseerd. Met het storten van zand en het
aanbrengen van grasachtige beplanting zoals in de duinen, wanen bewoners zich hier aan zee. Tot slot werd een
twee meter lange houten leuning aan de buitenzijde van het pand bevestigd. Met mooi weer kunnen de bewoners
hier samen met de fysiotherapeut oefeningen gaan doen. “Geweldig, dat wordt genieten komende zomer!”, aldus
Corry Kerstens, activiteitenbegeleidster van Molenstaete.

WOONZORGCENTRUM MOLENSTAETE
BREDA

‘Dat wordt genieten
komende zomer’

NATIONAAL OUDERENFONDS
BREUKELEN, MAARSSEN, MOORDRECHT, ZEIST
WENSEN VERVULLEN
Op 6 oktober 2017 voerden we, in het kader van Nationale Ouderendag,
de eerste HORNBACHhelpt projecten uit. De regen kwam die dag met bakken
uit de hemel, maar dat weerhield ons niet. Met een team vrijwilligers gingen
we op verschillende plaatsen in het land aan de slag en lieten wij klusgerelateerde wensen van veelal alleenstaande ouderen in vervulling gaan.
Denk aan het ophangen van een plafonnière, het uitvoeren van schilderwerken
en het winterklaar maken van voor- en achtertuinen. Nel Koster, 74 jaar:
“De tuin is mijn lust en mijn leven, maar ik kan hem zelf niet meer bijhouden.
Ik ben HORNBACHhelpt ontzettend dankbaar voor de hulp!”

‘Ik ben
HORNBACHhelpt
dankbaar voor
de hulp!’

STUURGROEP
IN ACTIE
Het bestuur wordt bijgestaan door de stuurgroep. De stuurgroep
beoordeelt of projecten in aanmerking komen voor onze hulp en
adviseert de bestuursleden daarover.

RAIMON ROSKAM
Raimon Roskam, Category Manager Sanitair en Tegels, is lid van de
stuurgroep. “Met HORNBACHhelpt komen we op plekken waar hulp echt
hard nodig is. Het is hartstikke mooi dat wij die hulp kunnen bieden.
Nog mooier zijn de reacties van de mensen die we te hulp schieten.
De waardering is ontzettend groot!”

ILSE MIJNDERS
Ilse Mijnders is als PR- en communicatieadviseur bij Van Hulzen
Communicatie al 12,5 jaar werkzaam voor HORNBACH. “Dat ik mij
nu als lid van de stuurgroep voor HORNBACHhelpt mag inzetten,
is een grote eer. Naast het beoordelen van projecten en meehelpen
met de uitvoering ervan, zet ik mijn kennis en ervaring graag in
om Stichting HORNBACHhelpt onder de aandacht te brengen bij het
grote publiek.”
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MAARTEN POST
Marketingmanager Maarten Post is voorzitter van de stuurgroep.
“Met plezier zet ik mij in voor Stichting HORNBACHhelpt. Het werk dat
we verzetten is echt een meerwaarde voor de samenleving. Groot, groter,
grootst. Dat is HORNBACH en ik hoop dat Stichting HORNBACHhelpt
dit ook wordt. Ik kijk ernaar uit meer projecten uit te voeren en roep
iedereen bij deze op om projecten bij ons aan te dragen.”

CHANTAL NASS – VAN PUTTEN
Ook Chantal Nass - van Putten, Verkoop & Service MontageService,
is lid van de stuurgroep. “Blije gezichten. Daar doe ik het voor!
Met HORNBACHhelpt maken we de samenleving echt een stukje mooier.
En het kost je niets. Alleen wat tijd en inzet. Kleine moeite, groot resultaat.
Ik hoop dat er veel projecten én blije gezichten volgen.”

VAN AANVRAAG
TOT UITVOERING
ZÓ REALISEREN WIJ EEN HORNBACHhelpt PROJECT

1
2
EDWARD MEIJERS
Edward Meijers, Hoofd E-business, zet zich
als lid van de stuurgroep in voor het
vergroten van de zichtbaarheid van
Stichting HORNBACHhelpt. “Dat doe ik
als online specialist door het beheren en
verder ontwikkelen van de website van
de stichting. Want het werk dat we met
HORNBACHhelpt verzetten, verdient de
aandacht.”
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Via hornbachhelpt.nl kan een verzoek worden ingediend.

AANVRAAG IN BEHANDELING
De stuurgroep bekijkt elke aanvraag. Wanneer het
project aan de eisen van Stichting HORNBACHhelpt
voldoet, wordt het voorgelegd aan de HORNBACHvestiging
in de regio waar het project zal worden uitgevoerd.

PLAN VAN AANPAK
Samen met de stuurgroep inventariseert de vestigingsverantwoordelijke het werk dat verzet moet worden.
Wat is er nodig aan materialen en mankracht om het
project tot een succes te maken?
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BESTUURSBESLUIT

5

DRAAIBOEK OPSTELLEN

6

UITVOERING & EVALUATIE

JACQUELINE TIJCHON
Jacqueline Tijchon, Manager Expansie, is
eveneens lid van de stuurgroep. “Mensen
blij maken, daar ga ik voor. Mijn kracht,
projecten van A tot Z begeleiden, zet ik
graag in voor HORNBACHhelpt. Ik ben
trots op het werk dat de stichting verricht.
Met een kleine inspanning kun je echt het
verschil maken voor mensen die het hard
nodig hebben.”

DE AANVRAAG

Als het project aan alle gestelde eisen voldoet, legt de
stuurgroep de aanvraag - inclusief een plan van aanpak voor aan het bestuur. Geeft het bestuur akkoord, dan
gaan we over tot actie. Doen zij dit niet, dan koppelt de
stuurgroep die beslissing met onderbouwing terug aan
de vestiging en de aanvrager.

Het project kan tot uitvoering komen. Allereerst wordt
een datum geselecteerd waarop het project kan worden
uitgevoerd. Vervolgens vormen medewerkers van de
betrokken vestiging met elkaar een vrijwilligersteam.
Ook verzamelen zij alle benodigde materialen.

De dag is aangebroken. Het project komt tot uitvoering.
Ook vrijwilligers van de organisatie die hulp van ons
krijgt, bouwen met ons mee. Hard werken, zweten, maar
ook lol maken. Alles voor een mooi resultaat! Aan het
einde van de dag blikken we terug en evalueren we de
werkzaamheden.
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STAAT VAN
BATEN EN LASTEN 2018
Dit financiële overzicht geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van Stichting HORNBACHhelpt. Onze meest
waardevolle bezit is echter niet in geld uit te drukken. Dat zijn de vele vrijwilligers die het werk dat HORNBACHhelpt
verricht, mogelijk maken. Ze zijn gedreven, bevlogen en gaan altijd tot het uiterste. Alles met het doel mensen
te helpen die het hard nodig hebben. Om samen de maatschappij een stukje mooier te maken.
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Categorie

Lasten

Baten

Sponsoring

€-

€ 32.549,-

100%

Projecten

€ 22.549,-

€-

79,71%

Bestuur

€-

€-

0%

Vrijwilligers

€ 213,-

€-

0,75%

Kantoorbenodigdheden

€-

€-

0%

Promotionele activiteiten

€ 561,-

€-

1,98%

Verzekeringen

€ 172,-

€-

0,61%

Oprichtingskosten

€ 4.721,-

€-

16,69%

Overige kosten

€ 74,-

€-

0,26%

Subtotaal

€ 28.290,-

€ 32.549,-

Saldo van baten en lasten

€ 4.259,-

€ 32.549,-

€ 32.549,-

Sponsoring Ontvangen donaties waaruit alle projecten en overige kosten betaald worden.
Projecten Alle gerealiseerde projecten in de periode januari 2018 t/m 28 februari 2019.
Vrijwilligers Onkostenvergoeding aan vrijwilligers (waaronder reiskosten en attenties).
Promotionele activiteiten Ontwikkeling huisstijl en aanschaf promotionele artikelen.
Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekeringen.
Oprichtingskosten Eenmalige kosten bestaande uit notariskosten € 3.571,- en merkregistratie € 1.150,-.
Overige kosten Kamer van Koophandel.

BALANS
28 FEBRUARI 2019
Omschrijving

Activa

Inventarissen

€ 4.259,-

Bank

€-

Debiteuren

€-

Vorderingen (kortlopend)

€-

Passiva

Continuïteitsreserve

€ 4.259,-

Crediteuren

€-

€ 4.259,-

Saldo
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€ 4.259,-

Bank Saldo van de bankstand per 28 februari 2019.
Continuïteitsreserve Saldo van baten en lasten die ingezet zal worden om de continuïteit van de Stichting te kunnen waarborgen.

Verhouding baten/lasten

Specificaties lasten

Oprichtingskosten

16,69%

Baten

€ 32.549,-

Verzekeringen 0,61%
Promotionele activiteiten 1,98%

Lasten

€ 28.290,-

Projecten

Vrijwilligers

0,75%

79,71%

0,26%

Overige kosten

BESTUUR
IN BEELD

Het bestuur van Stichting HORNBACHhelpt bestaat uit
een drietal bevlogen HORNBACH-medewerkers en twee
externe leden. De HORNBACH-medewerkers vervullen
verschillende functies, maar hebben één ding gemeen:
een onvoorwaardelijke inzet en betrokkenheid. Met het
aantrekken van bestuursleden buiten onze eigen
organisatie waarborgen we objectiviteit van het bestuur
en daarmee de besteding van de budgetten.

‘Je maakt
mensen
écht
gelukkig’

TOM LEBRECHTHAUSEN
SECRETARIS

HENK BAKKER
BESTUURSLID
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Als voormalig Hoofd Inkoop beschikt Henk Bakker over
een ongekende dosis productkennis. Als geen ander
weet hij welke materialen er nodig zijn om een project
tot een succes te maken. “Onlangs mocht ik meehelpen
met het aanleggen van de tuin bij Stichting Zo Mooi
Wonen in Zwijndrecht, een wooncomplex voor jongeren
met een handicap. Ik sta ervan versteld hoeveel impact
de uitvoering van een project heeft. Je maakt mensen
écht gelukkig. Dit is een manier van ‘sponsoring’ die
heel goed bij HORNBACH past. En waar je veel meer mee
bereikt dan met het plaatsen van een reclamebord.”

Communicatiespecialist Tom Lebrechthausen is als
secretaris verantwoordelijk voor het inplannen en voorbereiden van vergaderingen en de verslaglegging ervan.
“HORNBACHhelpt bestaat bijna twee jaar. Ik ben trots
op de resultaten die we met elkaar bereikt hebben.
Het enthousiasme van onze collega’s, die zich in hun
vrije tijd ook voor HORNBACH inzetten, raakt me. Ik kijk
ernaar uit nog meer projecten uit te voeren. Zodat
HORNBACH zichtbaar is in de samenleving. Niet alleen
als bouwmarkt met dat enorme assortiment, maar ook
als het bedrijf dat grandioos is voor haar omgeving.”

‘Zichtbaar
grandioos,
ook voor onze
omgeving’

JACK WITTEVEEN
BESTUURSLID

‘Een boost
voor de
samenleving’

Met zijn ervaring als Hoofd Technische Dienst bij een
Nederlands vakantiepark, bekijkt Jack Witteveen binnenkomende aanvragen met een technisch oog. “Als bestuurslid van HORNBACHhelpt kijk ik of de zaken die moeten
worden uitgevoerd, haalbaar zijn. Hoewel de projecten die
we beoordelen verschillend zijn, is er steeds een duidelijke
overeenkomst: de uitvoering van zo’n project is echt
een boost voor de samenleving. En het enthousiasme
van zowel de aanvragers als de vrijwilligers vanuit
HORNBACHhelpt werkt ontzettend motiverend.”

COLOFON

‘Ik hoop dat
HORNBACHhelpt
een begrip wordt’

Uitgever
Stichting HORNBACHhelpt, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten
HORNBACH-helpt@HORNBACH.com
030-266 98 98

RON DE LEEUW
PENNINGMEESTER

Ron de Leeuw is financieel manager van HORNBACH.
Ook binnen HORNBACHhelpt is hij verantwoordelijk voor
de financiën en zorgt hij dat de stichting aan alle weten regelgeving voldoet. “Tijdens het opknappen van de
tuin bij Stichting Quiet in Tilburg mocht ik zelf ervaren
hoe groot dankbaarheid kan zijn. Deze organisatie
heeft als doel armoede te verzachten en was zo blij
met een klein beetje hulp. Ik hoop dat HORNBACHhelpt
een begrip wordt in ons land. Dat heel Nederland
weet dat wij er zijn om lokaal verschil te maken.”
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‘Je voelt de
waardering
van top
tot teen’
EVERT DE GOEDE
VOORZITTER

Algemeen directeur Evert de Goede is voorzitter van
Stichting HORNBACHhelpt. Naast voorzitterstaken als
het leiden van vergaderingen, maakt hij zich sterk voor
het bekendmaken van de stichting, zowel binnen de
eigen organisatie als daarbuiten. “Het is fantastisch
om te zien hoe het enthousiasme voor HORNBACHhelpt
groeit. Niet alleen bij jullie, onze HORNBACH-helden,
maar ook bij de organisaties die we verblijden met onze
hulp. Zelf mocht ik meehelpen met het opknappen van
Speeltuin Welten in Heerlen. Zo’n klusdag is als een
warm bad. Je voelt de waardering van top tot teen.
Heerlense kinderen genieten met volle teugen van de
speeltuin en daar doen we het voor!”

Alle in dit document gebruikte foto’s, waarbij de eigenaar
niet expliciet vermeld staat, zijn eigendom van HORNBACH
Bouwmarkt Nederland.

‘SAMEN
BOUWEN
AAN DE
TOEKOMST’

HORNBACHHELPT.NL

