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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.

Redactie
HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV
Van Hulzen Communicatie, Voorschoten

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.

Tekst en grafisch ontwerp
Van Hulzen Communicatie, Voorschoten

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!

Fotografie
Lex van Lieshout, Edo Koch, Sjef Frijns

Evert de Goede

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

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.

Voorzitter Stichting HORNBACHhelpt

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

GEREALISEERDE
PROJECTEN

HIER KWAMEN ONZE
VRIJWILLIGERS IN ACTIE

PROJECTEN IN KAART GEBRACHT
PURMEREND

GRONINGEN

Kindercentrum De Ster

Overweeghuis
Voedselbank

ZAANDAM

ZWOLLE

You Bake a Difference

Park de Stadshoeve
Hof van Breecamp
Sallandse Mixed Hockey Club

AMSTERDAM

Hospice Amsterdam Zuidoost
Voetbalclub Rksv DCG
Speeltuin De Gibraltar
Natuurtalent Tuin

STICHTING QUIET
MAASTRICHT

Quiet Community Maastricht organiseert een wekelijkse koffieochtend voor
mensen die onder de armoedegrens leven. Het interieur van haar inlooplocatie
was aftands en versleten. Wij toverden het om in een sfeervolle huiskamer.
Iris de Graaf van Stichting Quiet is dankbaar: “Voor de materialen en het
advies, maar ook voor het harde werk dat de vrijwilligers samen met ons
en de members – de mensen die onder de armoedegrens leven – hebben
gedaan. Het is een waardige plek geworden, waar onze members, die niet
zomaar naar een koffietentje kunnen gaan, zich welkom voelen. En doordat
ze zelf meehielpen aan hun ontmoetingsruimte, zijn ze er extra trots op.”

‘We zijn
dankbaar
en trots’

WAPENVELD

Stichting Paardkrachtig

UTRECHT

NOOTDORP

Stadsteam Herstel
Verkeerstuin

Ipse de Bruggen

DIDAM

DELFT
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EIGENTIJDS KOFFIEDRINKEN

Pieter van Foreest

Zorginstelling Liemerije
Meulenvelden

HONSELERSDIJK

HARDINXVELDGIESSENDAM

Wooninitiatief de Nederhof

Buitenhof

ROTTERDAM

EINDHOVEN

De Recon

BioArt Laboratories
Open Huis Sint Cathrien

ALBLASSERDAM
Jeugdland

GELDROP

Kasteel Kinderboerderij

ZWIJNDRECHT

SPAUBEEK

Zo mooi wonen

Gezinshuis All Together

BREDA

HOF VAN BREECAMP
ZWOLLE
‘Zo maken we
de buurt
hechter’
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BOUW PRIEEL DRAAGT BIJ AAN HECHTERE BUURT

In de Zwolse wijk Stadshagen begon een groep bewoners de buurttuin Hof van Breecamp. Deze tuin is de verbindende factor in de nieuwbouwwijk en wordt volledig
gerund door vrijwilligers. Nu wilden ze graag nog een prieel, om de tuin ook bij
regen geschikt te maken voor workshops en dergelijke. Diana van der Stouw, vrijwilliger Hof van Breecamp: “Wat een topsamenwerking! Nu we het prieel hebben
opgebouwd, kunnen we doorgaan met activiteiten waarbij buurtbewoners elkaar
leren kennen. De positieve reacties van HORNBACHhelpt-vrijwilligers hebben ons
extra energie gegeven. Dankzij hen kunnen we onze buurttuin een veel groter deel
van het jaar benutten. Zo maken we de buurt nog hechter!”

WINDRAAK

De Honingraad
Molenstaete
Stichting ZES
Wielervereniging Breda

Stichting XONAR

WELTEN
Speeltuin

TILBURG

MAASTRICHT

Quiet

Quiet

KERSTBOOM VOOR EEN ANDER
LANDELIJK

LANDELIJKE PROJECTEN






Nationaal Ouderenfonds: door het hele land eenzame ouderen geholpen met klusjes in huis.
De Voedselbank: zeven regionale voedselbanken van unieke Sinterklaas knutselcadeautjes voorzien.
#INTHISTOGETHER: tien tuinen van zorginstellingen voor jongeren met een beperking kleur gegeven.
Klusservice zorgmedewerkers: honderdvijftig urgente klussen uitgevoerd bij zorgmedewerkers door het hele land.
Kerstboom voor een ander: in samenwerking met zes lokale radio-omroepen honderdvijftig kerstbomen bezorgd,
al drie jaar op rij.

BOMEN MET BALLEN

Een boom met ballen. Daarmee verraste HORNBACHhelpt in december
voor het derde jaar op rij meer dan honderd mensen door het hele land.
De actie ‘Kerstboom voor een ander’ werd georganiseerd in samenwerking
met 8 lokale omroepen: RTV Oost, RTV Utrecht, Rijnmond, Omroep West,
Omroep Gelderland, L1, NH Nieuws en OOG TV. Luisteraars van de regionale
radiozenders konden naasten aanmelden die zij een steuntje in de rug
gunden. Een hartverwarmende actie om familieleden, vrienden, collega’s
of buurtgenoten een lichtpuntje te bezorgen in de donkere dagen voor kerst.

‘Voor het eerst
samen Kerst vieren’

WIELERVERENIGING BREDA
BREDA

DE VOEDSELBANK
GRONINGEN
VAN LITERS VERF TOT NIEUWE KEUKEN

‘We hebben
er dagelijks
profijt van’

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!”

UITDAGENDE BRUG TERUG IN PARCOURS

Wielervereniging Breda is met een historie van bijna zestig jaar en driehonderd
leden een onmisbare club voor sporters uit Breda en omstreken. Op een
gevarieerd parcours van 1.500 meter kunnen zij onder meer wielrennen,
mountainbiken en veldrijden. Vooral bij die laatste sport dragen spannende
obstakels sterk bij aan het sportplezier. Maar van een van de uitdagende
bruggen ging de ondergrond rotten, waardoor er doorzakgevaar ontstond.
Een onveilige situatie natuurlijk, dus moest de vereniging de brug uit het
parcours halen.

‘We hadden
jullie expertise
hard nodig’

Dit tot groot verdriet van Hans Huijbregts, wiens zoon lid is van de wielervereniging:
“Juist die brug speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en behendigheid van
de onze jonge sporters. Maar zoals veel verenigingen hebben we een krap budget
en zijn wij voor dit soort projecten afhankelijk van hulp van buitenaf. Dus hebben
we een verzoek bij HORNBACHhelpt ingediend. Tot onze grote vreugde wilden ze
ons steunen. Niet alleen met materialen, maar ook nog eens met een team
ervaren klussers. Die expertise hadden we hard nodig om de brug te renoveren.
Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Het is voor onze jeugd een groot feest de brug
terug in gebruik te nemen!”
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MEER LEVEN IN AMSTERDAMSE TUINEN

De natuur heeft het zwaar. Zeker in de stad. Dier- en plantsoorten sterven er
uit en dat is een doodzonde voor de biodiversiteit. Gelukkig is er een
tegenbeweging gaande. Zo is er in Amsterdam-West de Natuurtalent Tuin.
Hier laten ze buurtbewoners zien hoe je van de tuin een groene oase maakt
voor nuttige insecten, vogels, kleine zoogdieren en amfibieën. Maar de
ambities reiken verder dan de eigen wijk.

NATUURTALENT TUIN
AMSTERDAM

Oprichtster Inge Slothouber laat weten: “Deze tuin heeft een belangrijke
educatieve functie. Onze grote droom is om meer Amsterdammers en ook
kinderen te inspireren. Wat we daarvoor misten was een informatiecentrum.
Een plek waar we jong en oud meer kunnen vertellen over plant- en diersoorten
om samen het verschil te maken. Dankzij HORNBACHhelpt kunnen we daar
nu werk van maken en straks bijvoorbeeld scholen ontvangen en onze kennis
delen. Deze kleine blokhut is voor ons van grote waarde! Wij moeten het
hebben van acties als deze, want zelf hebben we er als kleine organisatie die
draait op vrijwilligers de middelen niet voor. Ontzettend bedankt!”

‘Deze kleine blokhut
is van grote waarde’
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MOOIE HERINNERING VOOR KINDEREN JEUGDLAND

Jeugdland, een activiteitenweek voor kinderen tussen 6 en 12 jaar in
Alblasserdam, is dankzij lage entreegelden toegankelijk voor álle kinderen
uit de regio, zodat zij allemaal een fantastische vakantieweek kunnen
beleven. Wij verzorgden vier dagen lang een activiteit: insectenhotels
bouwen. Dimphi van Amen, vrijwilliger bij Stichting Jeugdland: “Kijk, daar
zijn de organisatie én de kinderen enorm mee geholpen. Een workshop die
perfect past binnen onze doelstelling: educatie en plezier.
De HORNBACHhelpt-vrijwilligers begeleiden de kinderen met veel geduld
en enthousiasme. Het insectenhotel is een blijvende herinnering aan
Jeugdland, waar kinderen thuis insectensoorten mee kunnen ontdekken.
Een waardevol onderdeel van een onvergetelijke vakantieweek!”

‘Het was een onvergetelijke
vakantieweek’!

JEUGDLAND
ALBLASSERDAM

KINDERCENTRUM DE STER
PURMEREND
VERVALLEN TUIN WORDT SPEELTUIN

‘Waardevolle speelpek
voor kinderen
met beperking’

Kindercentrum De Ster biedt onderwijs en begeleiding aan kinderen van drie
tot en met acht jaar oud die een achterstand of een lichamelijke beperking
hebben. Bij De Ster wordt mooi werk verricht, alleen de tuin van het
kindercentrum was allesbehalve mooi. Denise Sprenkeling, begeleidster bij
het Kindercentrum, laat weten: “Het was onze grote wens om de tuin te
transformeren tot speeltuin. Een plek waar deze kinderen de ruimte hebben
om veilig te kunnen spelen én zichzelf te ontwikkelen. Want in een speeltuin
kunnen ze niet alleen hun energie kwijt, het is ook een belangrijke plek om
sociale vaardigheden op te doen. Zéker voor kinderen met een beperking is dat
ongelooflijk waardevol.”
En dus kwam HORNBACH Zaandam in actie met nieuwe speeltoestellen én een
team ervaren klussers. Behalve de speeltoestellen plaatste het team
vrijwilligers ook een pergola en een opslagschuurtje, met genoeg plek voor de
hele speeluitrusting. Anko Woudstra, HORNBACHhelpt-vrijwilliger: “Het is heel
fijn als je op zo’n concrete manier iets kunt betekenen voor een grote groep
kinderen. Echt iets bijdragen aan een plek waar ze kunnen spelen en zichzelf
kunnen zijn.” Danielle Sprenkeling besluit: “We zijn hier ontzettend blij mee,
en de kinderen nóg meer!”
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HUISELIJKE KEUKEN VOOR PLEEGKINDEREN

STICHTING XONAR
WINDRAAK

Als je om wat voor reden dan ook niet meer bij je ouders kunt wonen, dan voel
je je verschrikkelijk verloren. Zeker als tiener. Gelukkig zijn er mensen zoals
gastouder Miranda Verspuij en haar man. Om maar liefst tien pleegkinderen
op te kunnen vangen, verhuisden zij onlangs naar een nieuwe woning.
Een flinke verbouwing volgde, om alle kinderen tussen de 16 en 21 jaar een
eigen plekje te geven. “Voor jongeren in deze leeftijdscategorie is er bijna geen
jeugdhulp meer, want vanaf 18 jaar ben je volwassen. Maar juist in deze fase
van het leven, waarin je start met werken of studeren, heb je steun nodig,”
legt Kees Bosman, vrijwilliger bij Stichting HORNBACHhelpt uit. De keuken in
het huis was tweedehands en krap. “Maar deze jongeren, die door
omstandigheden niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien, verdienen het
om samen te koken en te tafelen. Om dat huiselijke gevoel te ervaren.”
Met hulp van onze vrijwilligers uit Geleen mochten de jongeren een nieuwe keuken
– mét vaatwasser – uitzoeken. Miranda is ze maar wat dankbaar: “De keuken
staat middenin de gezamenlijke ruimte, die echt een boost heeft gekregen.
Een sfeervolle en veilige plek voor een ongedwongen praatje tijdens het koken
en een gezellige maaltijd. Dat versterkt het thuisgevoel dat ik deze jongeren
zo gun.”

‘Samen koken
versterkt hun band’

GEZINSHUIS ALL TOGETHER
SPAUBEEK
FIJNE SPEELPLEK BIJ TIJDELIJK THUIS

Soms zijn er in een gezin zoveel problemen, dat het voor een kind beter is om
tijdelijk ergens anders te wonen. Dan is het fijn als zij liefdevol worden
opgevangen, zoals in het gezinshuis All Together in Spaubeek, van Sabine en
Marcel de Groot. Zij hebben ruimte om drie kinderen binnen hun eigen gezin
op te vangen en ze een zo gewoon mogelijk thuis te geven. Bob Rohenköhl,
vrijwilliger bij Stichting HORNBACHhelpt: “Daarmee maken ze echt een
verschil. Ieder kind verdient het om op te groeien in een fijne omgeving.
Over de vraag of wij konden helpen om de tuin van het gezinshuis kleur te
geven, hoefden we dan ook niet lang na te denken.”

‘Onbezorgd spelen,
dat hebben
deze kinderen
zo hard nodig’

Sabine de Groot: “Dankzij Stichting HORNBACHhelpt kunnen de kinderen nu
elke dag onbezorgd buiten spelen. De vrijwilligers hebben een speelhuisje in
elkaar gezet, waar de jonge kinderen zich enorm op verheugden. En nog een
tweede aanwinst: een kweektafel, waar we de kinderen zelf spelenderwijs
laten ontdekken hoe voedsel groeit. Vrijwilligers van HORNBACH Geleen
hebben ons vol energie geholpen om van onze tuin de prettige plek te maken
die de kinderen zo hard nodig hebben!”
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SFEERZOLDER VOOR JONGEREN MET BEPERKING

Zelfstandig wonen en je eigen plekje in de maatschappij hebben. Het is de
wens van iedereen, ook die van jongvolwassenen met een licht verstandelijke
beperking. Wooninitatief De Nederhof biedt jongeren die plek. Het gebouw,
een rijksmonument, is er speciaal voor verbouwd. Maar een gemeenschappelijke ruimte, waar de jongeren samen kunnen komen of bezoek kunnen
ontvangen, was er nog niet. De zolder zou geschikt zijn, maar lang ontbrak het
aan budget en een groep ervaren klussers. Begin dit jaar namen vrijwilligers
uit Wateringen het heft in handen. Samen met de ouders van bewoners werd
de zolder verbouwd en voorzien van een bar en een keukenblok.
Diane den Dulk, moeder van bewoner Jelle, is blij met het resultaat. “Mijn zoon
woont met veel plezier in De Nederhof, maar hij miste een fijne plek om samen
te komen met vrienden en collega’s. De verbouwde zolder is daar perfect voor.
Het is voor de bewoners niet altijd makkelijk om op zichzelf te wonen.
Maar deze sfeervolle vernieuwde ruimte geeft hun een enorme boost en draagt
bij aan de woonbeleving en het welzijn van de jongeren. Het vaste zorgteam
werkt hier keihard en de ouders doen ook veel, maar voor sommige projecten
heb je échte kluservaring nodig. We zijn superblij dat HORNBACHhelpt haar
kennis en enthousiasme wilde inzetten.”

‘Vernieuwde gemeenschappelijke ruimte
geeft enorme boost’

VERENIGING
WOONINITIATIEF
DE NEDERHOF
HONSELERSDIJK

BESTUUR
IN BEELD

JACK WITTEVEEN
BESTUURSLID

Het bestuur van Stichting HORNBACHhelpt bestaat uit een drietal bevlogen HORNBACHmedewerkers 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.

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.”

‘Een boost
voor de
samenleving’

HENK BAKKER
BESTUURSLID
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‘Je maakt
mensen
echt gelukkig’

RON DE LEEUW

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.”

‘Ik hoop dat
HORNBACHhelpt
een begrip wordt’

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 wet- en
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.”

EVERT DE GOEDE

TOM LEBRECHTHAUSEN

VOORZITTER

SECRETARIS

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.”

PENNINGMEESTER

‘Zichtbaar
grandioos,
ook voor
onze omgeving’

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!”

‘Je voelt de
waardering
van top tot teen’
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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.

EDWARD MEIJERS

CHANTAL NASS –
VAN PUTTEN
12

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.”

MICHIEL JANSEN

ANNEMIEK
VAN BERKEL
Tekstschrijver Annemiek van Berkel
is werkzaam bij Van Hulzen
Communicatie: “Ik vind het een
mooie uitdaging dat ik mijn kennis
mag inzetten voor Stichting
HORNBACHhelpt. Naast het begeleiden en opstarten van projecten in
de regio Zuid-Holland, schrijf ik
persberichten over alle uitgevoerde
projecten. Zo probeer ik het schitterende werk van HORNBACHhelpt
in de schijnwerpers te zetten. Want
dat verdient het!”

Als Coördinator Arboveiligheid en
Opleidingen is het werk voor de
stuurgroep Michiel Jansen op het
lijf geschreven: “Mensen bij elkaar
brengen en wensen in vervulling
laten gaan, dat motiveert mij
enorm. Dat ik dit kan doen en
tegelijkertijd een bijdrage kan
leveren aan de samenleving is
fantastisch. Ik kijk ernaar uit mijn
enthousiasme in te zetten om
samen met collega’s nog meer
maatschappelijke projecten te
realiseren!”

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.”

ZÓ REALISEREN WIJ EEN HORNBACHhelpt PROJECT

1
2
3

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.”

JACQUELINE
TIJCHON

VAN AANVRAAG
TOT UITVOERING

MAARTEN POST

SASKIA BERTRAM

Hoofd Marketing & Communicatie
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.”

Saskia Bertram is Receptioniste op
het hoofdkantoor in Houten. Ze is
als eerste aanspreekpunt een
visitekaartje voor het bedrijf:
“Ontzettend leuk dat ik dit nu ook
voor Stichting HORNBACHhelpt kan
zijn. Zo houd ik bijvoorbeeld de
mailbox van de stuurgroep bij, met
alle binnenkomende aanvragen.
Het is mooi om onderdeel te zijn van
HORNBACHhelpt en te zien dat de
samenleving met elk project mooier
wordt!”

DE AANVRAAG
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?

4

BESTUURSBESLUIT

5

DRAAIBOEK OPSTELLEN

6

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.

UITVOERING & EVALUATIE
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 2020
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.
Baten

Sponsoring

2020

€ 23.697,-

2019

100%

€ 46.721,-

100%

Lasten
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BALANS
2020
Activa

2020

2019

Inventarissen

€ 982,-

€-

Bank

€ 6.645,-

€ 11.076,-

Debiteuren

€-

€ 3.117,-

Vorderingen (kortlopend)

€-

€-

Sponsoring

€-

€-

Totaal activa

€ 7.628,-

€ 14.192,-

Projecten

€ 22.937,-

97%

€ 39.822,-

168%

Bestuur

€-

0%

€-

0%

Vrijwilligers

€ 2.643,-

11%

€ 247,-

1%

Continuiteitsreserve

€ 7.628,-

€ 10.060,-

Kantoorbenodigdheden

€-

0%

€-

0%

Crediteuren

€-

€ 4.132,-

Promotionele activiteiten

€-

0%

€-

0%

Totaal activa

€ 7.628,-

€ 14.192,-

Verzekeringen

€ 416,-

2%

€ 164,-

1%

Overheadkosten

€-

0%

€ 605,-

3%

Overige kosten

€ 134,-

1%

€ 82,-

0%

Subtotaal

€ 26.130,-

Passiva

Inventarissen / voorraad Presentjes voor vrijwilligers.
Bank Saldo van de bankstand per 31 december 2020.
Continuïteitsreserve Saldo van baten en lasten die ingezet zal worden om de continuïteit van de Stichting te kunnen waarborgen.

€ 40.921,-

Verhouding baten/lasten
Saldo van baten en lasten

- € 2.433,-

Sponsoring Binnengekomen bedragen waaruit alle projecten en overige kosten betaald worden.
Projecten Alle uitgevoerde projecten in 2020 (versus maart 2019 t/m december 2019).
Vrijwilligers Bedankjes en kostenvergoedingen aan vrijwilligers (o.a. bloemen en reiskosten).
Promotionele activiteiten
Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekeringen.
Overheadkosten Notariskosten (statutenwijziging).
Overige kosten O.a. bankkosten.
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€ 5.801,-

Specificaties lasten
Verzekeringen

€ 46.721,-

€ 40.921,-

€ 23.697,-

€ 26.130,-

Baten

Lasten
2020

2019

Vrijwilligers

Projecten

10,1%

87,8%

1,6% 0,5%

Overige kosten

STAAT VAN
BATEN EN LASTEN 2019
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.
Baten

Sponsoring

2019

€ 46.721,-

2018

100%

€ 32.549,-

100%

Lasten

16

BALANS
2019
Activa

2019

2018

Inventarissen

€-

€-

Bank

€ 11.076,-

€ 4.259,-

Debiteuren

€ 3.117,-

€-

Vorderingen (kortlopend)

€-

€-

Sponsoring

€-

€-

Totaal activa

€ 14.192,-

€ 4.259,-

Projecten

€ 39.822,-

85%

€ 22.549,-

48%

Bestuur

€-

0%

€-

0%

Vrijwilligers

€ 247,-

1%

€ 213,-

0%

Continuiteitsreserve

€ 10.060,-

€ 4.259,-

Kantoorbenodigdheden

€-

0%

€-

0%

Crediteuren

€ 4.132,-

€-

Promotionele activiteiten

€-

0%

€ 561

1%

Totaal activa

€ 14.192,-

€ 4.259,-

Verzekeringen

€ 164,-

0%

€ 172,-

0%

Overheadkosten

€ 605,-

1%

€ 4.721,-

10%

Overige kosten

€ 82,-

0%

€ 74

0%

Subtotaal

€ 40.921,-

Passiva

Bank Saldo van de bankstand per 31 december 2019.
Continuïteitsreserve Saldo van baten en lasten die ingezet zal worden om de continuïteit van de Stichting te kunnen waarborgen.

€ 28.290,-

Verhouding baten/lasten
Saldo van baten en lasten

€ 5.801,-
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€ 4.259,-

Sponsoring Binnengekomen bedragen waaruit alle projecten en overige kosten betaald worden.
Projecten Alle uitgevoerde projecten in de periode maart 2019 t/m december 2019 (versus jan-18 t/m feb-19 in 2018).
Vrijwilligers Bedankjes en kostenvergoedingen aan vrijwilligers (o.a. bloemen en reiskosten).
Promotionele activiteiten
Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekeringen.
Overheadkosten Notariskosten (statutenwijziging, oprichtingskosten in 2018).
Overige kosten O.a. bankkosten.

Specificaties lasten

€ 32.549,-

€ 28.290,-

€ 46.721,-

€ 40.921,-

Baten

Lasten
2019

2018

0,6%
Overheadkosten 1,5%
Verzekeringen 0,4%
Vrijwilligers

Projecten

97,3%

0,2%

Overige kosten

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.
Categorie
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Lasten

Baten

BALANS
28 FEBRUARI 2019
Omschrijving

Activa

Inventarissen

€ 4.259,-

Bank

€-

Passiva

Sponsoring

€-

€ 32.549,-

100%

Debiteuren

€-

Projecten

€ 22.549,-

€-

79,71%

Vorderingen (kortlopend)

€-

Bestuur

€-

€-

0%

Continuïteitsreserve

€ 4.259,-

Vrijwilligers

€ 213,-

€-

0,75%

Crediteuren

€-

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,-

€ 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

€ 32.549,Oprichtingskosten

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.

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

‘SAMEN
BOUWEN
AAN DE
TOEKOMST’

HORNBACHHELPT.NL

