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Voorwoord
HomePlan ondervindt de gevolgen van de lange
crisis nu ook. De donaties zijn in 2014 aanzienlijk
terug gelopen. Toch hebben wij in 2014 186 huizen
gerealiseerd in Haïti, Zuid-Afrika, Mexico
en Nicaragua.
Het bestuur is blij en dankbaar, dat met een klein
hecht team toch nog zoveel geld bijeen gehaald is
om dit aantal huizen te kunnen realiseren. De nood
blijft echter groot! Nu de economie iets aantrekt en
de bouw ook meer perspectief krijgt, zijn wij ervan
overtuigd dat wij in 2015 met het enthousiaste team
weer meer geld binnen gaan halen. Dit is noodzakelijk om meer huizen te kunnen bouwen.
In 2014 hebben wij vier bouwreizen georganiseerd.
Voor 2015 staan er alweer zes bouwreizen op de
planning. De dankbaarheid bij de gezinnen waarvoor
wij een huis hebben gebouwd, alsmede de interesse
voor deelname aan de bouwreizen, geeft ons de
drang om met alle kracht door te gaan.
Het jaar 2015 moet een jaar worden met meer
perspectief. We zullen dan ook aan een ‘tweede
fase project’ gaan deelnemen. In samenwerking
met Radboud Universiteit Nijmegen gaan wij een
school voor computeropleidingen bouwen. Wij zien
deze nieuwe ontwikkeling als een goede aanvulling,
om zo naast huisvesting ook de mogelijkheid te
creëren voor het geven van onderwijs, zodat de
kinderen verder komen in de maatschappij. Dit soort
initiatieven worden altijd gecombineerd met de bouw
van huizen. De pilot zullen wij dit jaar uitvoeren en
daarna evalueren en beslissen of dit een goede
aanvulling is op onze doelstelling: ‘het bouwen van
huizen voor de allerarmsten’.

4

HomePlan jaarverslag 2014

Het resultaat over 2014 valt tegen, hetgeen u kunt
lezen in het jaarverslag. Door kostenbeheersing
en met de grote en enthousiaste inzet van de medewerkers en vrijwilligers zien wij 2015 met gematigd
optimisme tegemoet. Wij zijn ervan overtuigd dat er
veel werk verzet moet worden om een bevredigend
resultaat te bewerkstelligen. Het bestuur is zich ervan
bewust dat er van medewerkers en bestuursleden
veel gevraagd zal worden. Laten wij trachten meer
huizen te bouwen, zodat wij de nood op dit gebied
iets terug kunnen dringen.
Wij willen de medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden bedanken voor hun grote inzet. Natuurlijk, en
niet in de laatste plaats, willen wij alle gulle gevers
bedanken, want u hebt het mogelijk gemaakt dat wij
deze huizen hebben kunnen bouwen.

Bram Lingen
Voorzitter Stichting HomePlan

Samenvatting
HomePlan staat als een huis.
Dat is het thema van HomePlan over 2014. Wij hebben wederom een betrokkenheid
van onze donateurs, bouwreisdeelnemers, partners en begunstigden ervaren die ons
ervan overtuigt dat HomePlan staat als een huis. En ondanks tegenvallende inkomsten
bouwen wij aan een toekomst voor de allerarmsten door samen met hen een veilig
onderkomen te bouwen. Wij bieden hen met onze lokale partners handvatten zodat zij
zichzelf verder kunnen ontwikkelen. We zien dat, wanneer mensen een huis ontvangen,
zij hiermee weer een deel van hun eigenwaarde terug krijgen en weer meer hun lot in
eigen hand nemen.
In het jaar 2014 stonden we weer voor vele uitdagingen. Het werven van fondsen blijft
een uitdaging. Naast het economische klimaat is er ook een duidelijke verandering
zichtbaar op het gebied van fondsenwerving. Zowel zakelijke als particuliere donateurs
zijn kritischer geworden, men geeft minder makkelijk. Donateurs willen transparantie
en duidelijke uitleg over geldstromen en resultaten. Dit sluit goed aan bij de werkwijze
van HomePlan. Wij nemen donateurs mee naar onze projecten, laten hen zien wat de
uitdagingen zijn van ontwikkelingssamenwerking, hoe weerbarstig de projectrealiteit
is, dat niet ieder project succesvol is, dat er prachtige succesvolle projecten zijn en
dat terug rapporteren over resultaten en impact soms heel ingewikkeld is. Kortom, we
laten zien wie we zijn in al onze kracht en kwetsbaarheid. Wat we hiervoor terugkrijgen
is betrokkenheid, waardering en steun. Dit zijn pilaren waarop wij in 2015 verder gaan
bouwen.
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Huizen in 2014

Fondsenwerving 2014

We hebben 186 huizen weten te bouwen in de vier
projectlanden Mexico, Nicaragua, Haïti en Zuid-Afrika.
Met deze huizen hebben wij ca. 930 mensen een
veilig onderkomen kunnen bieden. In met name
Zuid-Afrika en Nicaragua is de samenwerking
uitstekend verlopen, de partner is professioneel, de
communicatie verloopt goed en de uitvoering van
de projecten gaat voorspoedig. Vanuit onze partner
in Zuid-Afrika hebben wij een eerste aanvraag voor
een vervolgproject gehad waarmee we in 2015 aan
de slag gaan. Er zal aansluitend op de huisvestingsprojecten een computerschool worden gebouwd,
waar de kinderen uit Pomeroy deel kunnen nemen
aan een cursus voor computerskills, wat hun kansen
op de arbeidsmarkt zal vergroten.

Fondsenwerving in 2014 was een uitdaging:
bedrijven zijn terughoudend in donaties, particuliere
inkomsten lopen terug en één van de bouwreizen
werd afgezegd. Tevens zijn de inkomsten van
vermogensfondsen teruggelopen. Dit heeft ervoor
gezorgd dat de inkomsten beduidend minder waren
dan begroot. Echter zijn er ook door betrokken donateurs activiteiten opgezet voor HomePlan. Zo hebben
drie ambassadeurs maar liefst 5.000 kilometer
gefietst door Afrika voor HomePlan, en zijn er door
bouwreisdeelnemers activiteiten
georganiseerd om fondsen
te werven.
HomePlan heeft daarnaast
haar nieuwe ambassadeur
geïntroduceerd, Maaike
Widdershoven, zangeres en
musicalster, onder andere
bekend als hoofdrolspeelster
in de musical The Sound of
Music. In Zuid-Afrika heeft zij gezien hoe HomePlan
ervoor zorgt dat weeskinderen weer een gezinsleven
krijgen in een veilig huis. The Sound of Music is
partner geworden van HomePlan en Maaike zal waar
mogelijk HomePlan onder de aandacht brengen.
HomePlan heeft als organisatie daar waar mogelijk
bijgestuurd op het gebied van kostenbesparing. Zo
hebben wij afscheid genomen van de medewerker
Communicatie en Projecten en wordt deze plek
opgevuld door een vrijwilliger, daarnaast zal HomePlan in januari 2015 op zoek gaan naar een kleinere
behuizing tegen lagere kosten.

Transparantie
Dit betekent voor ons duidelijk zijn over hetgeen
HomePlan doet. Dat vinden we erg belangrijk. We
zijn dus zeer trots dat HomePlan in de top 10 meest
transparante doelen van Nederland is geëindigd.
Deze top 10 is samengesteld door de Transparantprijs en Price Waterhouse Coopers. HomePlan heeft
tevens een speciale vermelding in het juryrapport
voor transparante communicatie.
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Wat ging goed
Projecten in Zuid-Afrika staan als een huis
Succesvol projectbezoek en pilot bouwreis
naar Nicaragua
Twee bouwreizen naar Mexico georganiseerd
Vijf jaar gebouwd op Haïti onder moeilijke
omstandigheden
Corporate video HomePlan in twee
minuten gerealiseerd
Fietsactie Cycling for Pomeroy
Top 10 transparantieprijs voor goede doelen

Financieel overzicht 2014
Totaal van inkomsten: € 684.449,Besteed aan doelstelling: € 492.381
Besteed aan doelstelling in %
van de totale baten: 71,9%
Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten
eigen fondsenwerving (CBF percentage): 16,5%
Kosten beheer en administratie in % van
de totale lasten: 8,2%

Wat ging minder goed
Economische crisis is sterk voelbaar bij de
werving van zakelijke donateurs en hun structurele steun, inkomsten blijven achter
Rapportages geven niet altijd een goed beeld
van de realiteit
Nazorgtrajecten door partnerorganisaties
vragen meer tijd
Verminderde opbrengsten uit particuliere
fondsenwerving en verloop donateurs zet door

Een blik vooruit
HomePlan zal in 2015 haar focus leggen op de
fondsenwerving binnen de zakelijke markt en vermogensfondsen. Betrokkenheid staat hierbij centraal,
betrokkenheid bij onze projecten, bij de organisatie en
bij ontwikkelingshulp in het algemeen. De bouwreizen
spelen hierin een grote rol. De focus ten aanzien van
onze projectlanden zal liggen op Zuid-Afrika, Haïti en
Nicaragua. In Mexico zullen we ons op de bouwreizen
blijven concentreren. Na vijf jaar bouwen op Haïti
gaan we de impact evalueren die onze projecten daar
hebben gehad.
Samen met de inzet en energie van onze relaties,
hopen wij succesvol huizen te kunnen blijven bouwen!
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1.HomePlan
863 miljoen mensen leven wereldwijd in krotten onder mensonterende omstandigheden. Krotten gemaakt van afval die bloot
staan aan extreme weersomstandigheden waardoor de bewoners
grote gezondheidsrisico’s lopen. Deze omstandigheden zorgen
ervoor dat de bewoners zich onveilig voelen, vaak ziek zijn en onmogelijk kunnen ontsnappen aan armoede. Dit zorgt voor wanhoop
in uitzichtloze situaties. HomePlan biedt hoop. Door samen met
de toekomstige bewoners een veilig onderkomen te bouwen, biedt
HomePlan een veilig onderkomen en geven we de bewoners menswaardigheid. Onze lokale partners zorgen voor een nazorgtraject.
Per project wordt gekeken welk nazorgtraject het beste past en
vaak wordt dit in overleg met de bewoners opgesteld. Daar begint
de ontwikkeling, mensen durven weer na te denken en te dromen.
Samen met de lokale partners van HomePlan wordt zo gebouwd
aan een betere toekomst.
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Dat staat
als een huis.
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Historie
In 1997 heeft de Bredase bouwondernemer Jan
Tebbe († 2006) Stichting HomePlan opgericht. Hij
geloofde dat een veilig onderkomen de eerste stap
is naar een betere toekomst en ontwierp een prefab
woning voor de allerarmsten in de sloppen van
Mexico. Na enkele jaren deze woningen te hebben
verscheept vanuit Nederland, is Stichting HomePlan
sinds 2008 overgegaan op lokale productie van
de huizen. Zo geven we niet alleen een huis, maar
stimuleren we ook de lokale werkgelegenheid en economie. Dit doen we samen met betrouwbare lokale
partners in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Na de
bouw van de huizen begeleiden zij het nazorgtraject,
zoals gezondheidszorg en scholing. Op deze wijze
biedt HomePlan een huis, thuis en toekomst voor
de allerarmsten. HomePlan heeft al meer dan 3.500
huizen gebouwd en 17.500 mensen een kans op een
betere toekomst gegeven.

Wij dragen de volgende drie kernwaarden in onze
manier van werken uit:

Onze kernwaarden
Kleinschalig: HomePlan streeft ernaar om een
kleinschalige concrete organisatie te
zijn die flexibel kan reageren op de
actualiteit.
Transparant: HomePlan heeft een heldere
werkwijze. Naar onze donateurs,
projectpartners, medewerkers en
overige stakeholders wordt open en
begrijpelijk gecommuniceerd over
onze successen en verbeterpunten.
Efficiënt:
HomePlan zet haar middelen in waar
deze nodig zijn met het hoogst
mogelijk effect tegen de laagst
mogelijke kosten.

Onze strategie
In 2009 is op initiatief van bestuurslid Gerald van Kessel de eerste bouwreis naar Mexico georganiseerd.
Tijdens een bouwreis zetten Nederlandse vrijwilligers
zich in om samen met de partnerorganisatie en de
begunstigden een nieuw huis te bouwen. Inmiddels
hebben er 21 bouwreizen plaatsgevonden naar Mexico, Zuid-Afrika en Nicaragua. Deze bouwreizen zijn
een belangrijke pijler voor HomePlan geworden. De
energie die een bouwreis losmaakt, zorgt voor nieuwe
initiatieven om HomePlan te ondersteunen. Het
enthousiasme en de toewijding van de deelnemers is
van grote waarde voor onze partnerorganisaties.
HomePlan streeft ernaar om een organisatie te zijn
die leert van haar fouten en zoekt naar een efficiënte
werkwijze. Hierdoor zijn wij sinds de oprichting van
een particulier initiatief uitgegroeid tot een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie met zeer sterke lokale
partners en een groeiende achterban van donateurs,
ambassadeurs en vrijwilligers.

1.1Onze missie en strategie
Ons mission statement is:
“HomePlan bouwt huizen voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Uitgangspunt daarbij is, dat beter
wonen een begin is naar een beter leven. HomePlan
werkt vanuit een kleine, effectieve organisatie, zodat
zoveel mogelijk inkomsten aan de allerarmsten
besteed worden.”
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Huisvestingsprojecten voor de allerarmsten in
samenwerking met sterke lokale partners.
Onze focus ligt op projecten in Zuid-Afrika,
Haïti en Nicaragua. De huisvestingsprojecten
in Mexico zullen worden afgebouwd, met uitzondering van de organisatie van bouwreizen.
De mogelijkheid voor het financieren van de
fase van sociale ontwikkeling wordt opengesteld.
De fondsenwervende focus is gericht op vermogensfondsen en het bedrijfsleven.
Communicatie is gericht op het vergroten van
de naamsbekendheid op de particuliere markt.
Het vrijwilligersbeleid zal gericht zijn op ‘vragen
om hulp’ in plaats van ‘vragen om initiatief’.
HomePlan heeft eind 2014 een interne brainstormsessie gehouden met de werkorganisatie. De aanleiding was dat er geconstateerd werd dat de inkomsten
achteruit gaan. Naast het kijken naar de kosten
diende er tevens gekeken te worden naar de inkomsten. Het doel was om nieuwe ideeën te genereren
over fondsenwerving en anders denken te stimuleren.
Uit de brainstorm kwam dat betrokkenheid belangrijk
is om succesvol te kunnen werven. HomePlan heeft
door haar bouwreizen een enorm betrokken achterban, maar gebleken is dat er binnen in de organisatie
veel losse eindjes liggen die ervoor zorgen dat niet
altijd even efficiënt gebruik wordt gemaakt van deze
betrokkenheid. Door een concreet overdrachtsmoment, waarin iedere bouwreisdeelnemer een plek
krijgt hoopt HomePlan succesvol donateurs te binden.

1.2 Wie zijn wij
HomePlan is een kleinschalige particuliere
organisatie en bestaat uit een actief bestuur en
een werkorganisatie.

Organigram

Stichting HomePlan
per 31-12-2014

Bestuur
Stichting HomePlan

Algemeen Directeur
Marike van Seeters
0,83 fte

Fondsenwerving &
Bouwreizen
Anneke de Bock
(vrijwilliger)

Projectcoördinator
Hugo van den Berg
(vrijwilliger)

Bestuur
Primair heeft het bestuur van Stichting HomePlan een
toezichthoudende en beleidsbepalende functie. In
hoofdlijnen geeft zij leiding aan de directie. De directie
stelt in overleg met het bestuur een driejarenplan op.
De directie stelt vervolgens jaarlijks de begroting op,
die wordt voorgelegd aan het bestuur in de laatste
vergadering van het kalenderjaar.
Per kalenderjaar komt het bestuur minimaal vijf keer
bijeen om de voortgang van het jaarplan en het
budget te toetsen. Dit gebeurt op basis van budgetrapportages en een overzicht van activiteiten.

Financieel Directeur
Ralf van den Hoek
0,95 fte

Projectmedewerker
Ricus Dullaert
(Zuid-Afrika)

Secretariaat &
Communicatie
Lieke van Alphen
0,85 fte

Naast de voorzitter en de penningmeester/secretaris van het bestuur hebben alle leden naast hun
bestuurslidmaatschap vanuit hun kennisgebied een
specifieke en ondersteunende rol naar de werkorganisatie. Deze portefeuilles staan per bestuurslid op
pagina 58 aangegeven.

Directie
HomePlan heeft een directie voor de dagelijkse
leiding bestaande uit Algemeen directeur Marike van
Seeters en Financieel directeur Ralf van den Hoek.

Eind 2014 had Stichting HomePlan een bestuur van
vijf personen:
Bram Lingen
Voorzitter, P&O
Harrie Berden
Penningmeester en
secretaris
Andries de Jong
lid, Projecten
Gerald van Kessel lid, Bouwreizen
en Fondsenwerving
Lout Donders
lid, Communicatie
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Comité van Aanbeveling

Werkorganisatie

Het Comité van Aanbeveling heeft tot taak op een
positieve wijze bekendheid genereren ten behoeve
van de doelstelling van de stichting. Het Comité van
Aanbeveling bestond ultimo 2014 uit de volgende
personen:
L.C. Brinkman
lid Eerste Kamer,
fractievoorzitter
Mgr. H.C.A. Ernst Emeritusbisschop
van Breda
P. Wagtmans
Oud-voorzitter Stichting
HomePlan

In 2014 bestond het HomePlan team uit de volgende
personen:
Marike van Seeters Algemeen directeur
Ralf van den Hoek
Financieel directeur
Hanneke Schrauwen Medewerker Communicatie en Projecten,
tot 18-6-2014
Anneke de Bock
Medewerker Fondsenwerving en Bouwreizen,
onbezoldigd
Hugo van den Berg Projectcoördinator,
onbezoldigd
Lieke van Alphen
Medewerker Secretariaat
en Communicatie
Ricus Dullaert
Projectmedewerker
Zuidelijk Afrika

Beschermvrouwe
Om de band met de oorsprong van HomePlan levend
te houden is mevrouw Anke Tebbe vanaf 1 januari
2013 beschermvrouwe van HomePlan geworden. Als
beschermvrouwe besteedt zij bijzondere aandacht
aan de sociale aspecten rondom de werkorganisatie
en het bestuur.

Ralf van den Hoek
Anneke de Bock

Lieke van
Alphen
Marike van Seeters
Hugo van den Berg

Ricus Dullaert
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Verdeling taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden
De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden is vastgelegd in het directiereglement
van HomePlan. Het belangrijkste punt is dat de
directie verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding
van de stichting en belast is met de interne organisatie. De directie legt verantwoording af aan het bestuur
over de inhoud en de wijze van uitvoering van de
taken en bevoegdheden. Jaarlijks stelt de directie een
conceptbegroting op en legt die tijdig voor aan de
penningmeester. Handelingen die de vastgestelde en
goedgekeurde begroting overschrijden hebben vooraf
de goedkeuring van het bestuur nodig.

Nevenfuncties directie
De directie heeft geen nevenfuncties.

1.3 HomePlan Aanpak
De HomePlan aanpak wordt gesymboliseerd door de
volgende drie woorden ‘Huis, Thuis en Toekomst’.

en bescherming en zij ontvangen in het nazorgtraject
verdere begeleiding. Ook andere gezinnen binnen de
gemeenschap kunnen deelnemen aan de nazorgtrajecten, zodat de sociale cohesie in een gemeenschap
wordt bevorderd. Het huis is geen doel op zich, maar
een middel voor verdere ontwikkeling.

Thuis en toekomst
Het huis geeft een veilig gevoel, beschermt tegen
weersomstandigheden en biedt een plek waar
kinderen hun huiswerk kunnen maken, kunnen
spelen en waar ze gewoon kind kunnen zijn. Zo wordt
een huis een thuis. In het nazorgtraject denken de
bewoners samen met onze lokale partners na over
hun toekomst en de toekomst van de gemeenschap.
Deze behoefte kan liggen op het gebied van educatie, medische zorg, voorzieningen als water en
elektriciteit of juridische hulp. HomePlan werkt vanuit
de persoonlijke behoefte van de deelnemers en vindt
het belangrijk dat zij die zelf formuleren, waarbij onze
partnerorganisatie hen vervolgens de handvatten
biedt om hun doelen te verwezenlijken of hun situatie
te verbeteren.

1.4 Partnerorganisaties

In onze aanpak staat de samenwerking met lokale
partnerorganisaties centraal. Zij dienen aan de hand
van onze richtlijnen een projectaanvraag in waarin
uitgebreide informatie wordt gegeven over de locatie,
problematiek en de projectdeelnemers. De lokale
partner selecteert deze projectdeelnemers aan de
hand van een aantal selectiecriteria die door de
partner zelf zijn opgesteld. Op basis van de projectaanvraag, onze doelstellingen en de begroting maakt
HomePlan een zorgvuldige keuze of het project kan
worden uitgevoerd.

HomePlan voert huisvestingsprojecten uit in Mexico,
Nicaragua, Haïti en Zuid-Afrika. Eventuele projecten
buiten deze werkgebieden doorlopen de projectaanvraag procedure om te kijken of het binnen de kaders
van HomePlan past.
In Latijns-Amerika en Zuid-Afrika werkt HomePlan
nauw samen met sterke lokale partnerorganisaties.
In Mexico, Haïti en Nicaragua is dat TECHO en in
Zuid-Afrika werken we met de Southern African
Catholic Bishops’ Conference (SACBC). HomePlan
hanteert een lijst met criteria, waaraan de samenwerkende organisaties moeten voldoen. Onze huidige
partners voldoen ruimschoots aan onze criteria.

Huis

TECHO

Gedurende het hele bouwproces en ook daarna,
hebben we nauw contact met onze partnerorganisatie.
Door een intensief contact kunnen we de projecten
goed monitoren en worden problemen tijdig gesignaleerd. Om de betrokkenheid van bewoners bij de
bouw van het huis te vergroten betalen zij in projecten
in Latijns-Amerika een kleine bijdrage naar financiële
draagkracht en helpen zij waar mogelijk mee met de
bouw. Dit vergroot hun gevoel van eigenwaarde en
trots. Het huis biedt de projectdeelnemers veiligheid

De kracht van TECHO (de naam betekent ‘dak’ en
komt oorspronkelijk van Un Techo para mi País,
‘een dak voor mijn land’) ligt in de werkwijze die zij
hanteert. TECHO is een vrijwillige studentenorganisatie die de ontwikkeling van een gemeenschap opdeelt
in drie fasen. De eerste fase is de selectie van het
ontvangende gezin en de bouw van het huis. De
tweede fase is het creëren van een sociale omgeving
en het einddoel, een duurzame gemeenschap, is de
laatste fase. Maar de praktijk is weerbarstiger dan de
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theorie, en daarom zal deze fase niet altijd en overal
op dezelfde manier bereikt worden. Het belangrijkste
doel is de gemeenschap in beweging krijgen en het
stimuleren van zelfontwikkeling.
TECHO werkt met een duidelijk doel voor ogen: arme
gemeenschappen zichzelf laten ontwikkelen. Door het
vertrouwen dat mensen in de sloppenwijken krijgen
door de herhaaldelijke bezoeken van de studenten
van TECHO ontwikkelt men een eigen stem. De
projectdeelnemers zien dat zij er niet alleen voor
staan. De studenten ondersteunen de deelnemers
allereerst door samen met hen een huis te bouwen in
drie dagen. Hierdoor winnen zij het vertrouwen van de
bewoners van de sloppenwijken. Vervolgens komen
zij ieder weekend terug om samen te bespreken wat
er nodig is voor de gemeenschap. Er worden doelstellingen benoemd en projectplannen gemaakt door
de studenten, samen met de bewoners. De studenten
komen uit de rijke bovenlaag, hierdoor hebben zij een
netwerk waardoor zij weten waar ze op zoek moeten
naar middelen om de doelstellingen te realiseren.
Hierbij wordt altijd de gemeenschap betrokken om
hen zo ook bekend te maken met deze netwerken.
Deze projecten veranderen niet alleen de levens van
de bewoners van de sloppen, ook de studenten doen
onvergetelijke ervaringen op. Deze studenten zijn de
toekomstige beslissers en potentiële leiders van het
land. Hun ervaring met de ongelijkheid en armoede
in hun land zullen zij meenemen in latere beleidsbeslissingen. Deze unieke werkwijze, waarbij rijk en arm
samen op gaan en de ontwikkeling van de armen
vanuit het land zelf opgepakt wordt, is een aanpak die
HomePlan graag ondersteunt.

SACBC
In Zuid-Afrika werkt HomePlan samen met het Aids
Office van de SACBC (Southern African Catholic
Bishops’ Conference). Deze organisatie is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan weeskinderen
en kwetsbare kinderen en hun families, zelfs in de
meest afgelegen (rurale) gebieden.
De SACBC heeft een toegevoegde waarde voor
HomePlan omdat zij het bouwproces op zich neemt
en daarnaast een zeer uitgebreid zorgprogramma
heeft ontwikkeld, met name voor weeskinderen en
kwetsbare kinderen en hun families. Dit is het zogenaamde OVC programma (Orphans and Vulnerable
Children, ofwel wezen en kwetsbare kinderen).
De kracht van de SACBC is het enorme netwerk
aan hulpverleners, de zogenaamde ‘caregivers’.
Dit zijn een soort hulpmama’s. Ze komen uit de
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gemeenschappen zelf en geven ondersteuning bij
allerlei vormen van gezinshulp. Speerpunten in het
OVC programma zijn educatie, medicijnverstrekking
(aidsremmers) en voedselverstrekking. Maar ook hulp
bij het aanvragen van officiële documenten is een
belangrijke taak. De gezinnen die het OVC programma ondersteunt zijn voornamelijk kindgezinnen (het
oudste kind staat aan het hoofd van het gezin) of een
grootouder met kleinkinderen.

1.5 Interne zaken
Personeelsbeleid
De kracht van onze organisatie wordt gevormd door
de mensen die er werken. De betrokkenheid van onze
medewerkers is groot en zij zijn er trots op te werken
voor HomePlan. Binnen de organisatie is ruime kennis
en ervaring op verschillende vakgebieden aanwezig.
De medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om
workshops te volgen om zo hun kennis op specifieke
vakgebieden te vergroten. Inherent aan een kleine
efficiënte organisatie is dat de medewerkers een
breed takenpakket en verantwoordelijkheden hebben.
Het ziekteverzuim onder de medewerkers is laag.
HomePlan is lid van de VFI en maakt gebruik van het
HR instrumentarium dat daarin wordt geboden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
HomePlan heeft een MVO beleid dat past bij haar
omvang en aansluit bij voor ons relevante thema’s.
HomePlan houdt hier in haar dagelijkse praktijk
rekening mee, bijvoorbeeld door duurzame inkoopkeuzes, energieverbruik en de keuze voor fairtrade en
biologische producten.

Interne controle en beheermaatregelen
Betalingsverkeer

Beheer van reserve

Er zijn schriftelijke procedures opgesteld in het
directiereglement voor het betalingsverkeer die door
alle betrokkenen zijn ondertekend. Uitgangspunten
hierin zijn het beperken van tekenbevoegdheden en
adequaat toezicht. De penningmeester heeft een
controlerende rol. Er vindt een kwartaalrapportage
plaats over de baten en lasten en er wordt een
overzicht opgesteld van de beschikbare liquiditeiten.
De tekenbevoegdheden die zijn opgenomen in het
directiereglement zijn vastgelegd bij de Kamer van
Koophandel.

Voor het beheren van de reserve heeft het bestuur
specifieke voorwaarden opgesteld. De handhaving
hiervan is de verantwoordelijkheid van de financieel
directeur. De penningmeester houdt toezicht via de
kwartaalrapportage.

De externe accountant ontvangt de kwartaalrapportages en heeft toegang tot de boekhouding. Eenmaal
per jaar worden de procedures door de financieel
directeur en de penningmeester tegen het licht
gehouden, indien nodig aangepast en vervolgens met
de externe accountant besproken.
De jaarrekening wordt door de externe accountant
gecontroleerd conform de ‘Richtlijn voor de Jaarverslaglegging 650’ waarna een ‘Controleverklaring van
de onafhankelijke accountant’ wordt afgegeven.

Donateursdatabase
De donateursdatabase is een belangrijke bron van
inkomsten. Alle bestanden draaien in een beveiligde
omgeving en er wordt dagelijks een externe backup gemaakt. Eenmaal per kwartaal controleert de
financieel directeur steekproefsgewijs de donateursdatabase.

Operationele risico’s
In 2014 is door de penningmeester samen met
de financieel directeur een begin gemaakt om de
operationele risico’s duidelijker in kaart brengen en
verbeterpunten formuleren. Er zal in 2015 een procesgang worden opgesteld die het mogelijk maakt om
hier een continu verbeterproces van te maken. Ook
zullen alle procedures en protocollen in kaart worden
gebracht en zal er een procedure worden uitgewerkt
die zal borgen dat deze actueel zijn.
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1.6 Doelstellingen 2014
De doelstellingen en realisatie voor 2014 zijn in onderstaande tabel weergegeven. Eventuele afwijkingen
worden tevens toegelicht.

Disciplines

Doelstelling

Realisatie

Toelichting

€ 825.046 besteden aan
projecten binnen de focuslanden. Verdere monitoring
van projectprocedures en
effectrapportages. Veldbezoeken ter evaluatie van de
lopende projecten.

€ 463.623, vanwege tegenvallende inkomsten zijn de
projectbestedingen minder
dan begroot. Nicaragua is
bezocht in 2014 en lopende
projecten zijn geëvalueerd.

De rapportage-structuur zal in
2015 worden aangepast om
deze werkbaarder te maken.

Projecten
Algemeen

Fondsenwerving
Zakelijke
markt

€ 235.000 door werving
vanuit het netwerk.

€ 130.454

De ambitieuze doelstelling is
niet gehaald door werving in
een moeizame branche die
getroffen is door de crisis.

Particuliere
markt

€ 305.000 door nadruk op
het behoud van bestaande
donateurs.

€ 300.094

Invoering van SEPA kan er
voor hebben gezorgd dat
het aantal storno’s vanuit de
straatwervingsdonateurs is
toegenomen en dus de
inkomsten zijn gedaald.

Vermogensfondsen

€ 350.000 project gerelateerde giften door fondsen. Door
aansprekende projectvoorstellen wil HomePlan de focus
leggen op een vruchtbare
relatie.

€ 95.611

Werving heeft met name eind
2014 plaatsgevonden, een
aantal fondsen zijn dus in
2015 gevallen.

Communicatie

Stoppercampagnes en
free publicity ondersteunen
campagnes.

Maaike Widdershoven is
benoemd tot ambassadrice.
Corporate video gemaakt.

Een ambassadeur/BN’er
betrokken maken bij het werk
van HomePlan en dit actief
laten uitdragen.
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HP partner Albert Verlinde
Entertainment.

Disciplines

Doelstelling

Realisatie

Toelichting

Totaal baten fondsenwerving

€ 1.036.000

€ 684.449

Doordat er op alle segmenten
qua fondsenwerving onder
begroting is geworven, is de
begroting niet behaald.

Kosten fondsenwerving

€ 114.736

€ 105.425

CBF-percentage
(kosten eigen fondsenwerving gedeeld
door baten uit eigen
fondsenwerving)

11,3%

16,5%

Totaal te besteden
aan doelstelling

€ 849.638

€ 492.381

% totaal bestedingen
aan doelstelling
gedeeld door totaal
van de baten

82%

71,9%

Tijdens veldbezoeken
worden de banden met de
partnerorganisaties TECHO
en SACBC verder versterkt
en geëvalueerd.

Veldbezoek heeft
plaatsgevonden
naar Nicaragua en
Zuid-Afrika.

Financiën

Het percentage is gestegen
omdat de baten zijn gedaald
bij nagenoeg gelijkblijvende
kosten fondsenwerving.

Samenwerking
Partnerorganisaties
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2. Projecten
Huisvesting voor de allerarmsten, dat is de missie van Stichting
HomePlan. Dit doen we samen met onze lokale partners in drie
Latijns-Amerikaanse landen en in Zuid-Afrika. Met deze betrouwbare partners bereiken we de mensen die onze hulp hard
nodig hebben en bieden we de nieuwe bewoners niet alleen
een veilig huis, maar kunnen zij en anderen uit hun omgeving
ook deelnemen aan programma’s op het gebied van educatie
en medische voorzieningen. Hiermee geeft HomePlan de
begunstigden met het huis ook een thuis en een toekomst.
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2.1 Gerealiseerde projecten per land
HomePlan heeft in 2014 in vier landen gebouwd. De
keuze voor deze vier landen is gebaseerd op doelmatigheid en het gegeven dat HomePlan veel kennis en
ervaring heeft opgebouwd in deze landen. In 2014
waren de focuslanden:
Zuid-Afrika
Haïti
Nicaragua
Mexico
In 2014 is het totaalbedrag van € 337.748 besteed
aan directe kosten voor projecten in bovengenoemde
landen (Zie taartdiagram voor een verdeling van de
directe kosten over de focuslanden). Helaas is dit
bedrag fors minder dan de begroting voor projectbestedingen ad. € 671.000. De afname in de bestedingen wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname
bij de inkomsten uit vermogensfondsen in 2014.

De doelstelling voor het aantal te bouwen huizen
was 351 huizen. Dit zijn er uiteindelijk 186 geworden
welke als volgt zijn verdeeld over de focuslanden:

Doelstelling 2014
Zuid-Afrika :
Haïti:
Nicaragua:
Mexico:

Realisatie 2014

68
85
142
56

35
40
91
20

De grootste afwijking is waar te nemen bij Mexico,
dit komt door het vervallen van een bouwreis, welke
goed zou zijn qua opbrengsten voor 10 huizen,
daarnaast waren er geen vrije gelden beschikbaar om
te besteden in Mexico.

Mexico

30%

11%

Haïti

Verdeling projectbestedingen 2014

Verdeling
projectbesteding
2014

per land

25%

34%
Nicaragua

Zuid-Afrika
Mexico
Nicaragua
Haïti
Zuid-Afrika

Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika heeft HomePlan in 2014 35 huizen
gebouwd voor een bedrag van € 83.181. Hiermee
komt de gemiddelde kostprijs van een huis op
€ 2.376. Normaal gesproken ligt deze kostprijs rond
de € 2.600, maar omdat onze partner heel efficiënt
heeft weten te bouwen, zijn er drie huizen meer
gebouwd dan contractueel afgesproken. Deze drie
huizen kwamen ten gunste van de bouw in Pomeroy
in april.
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Pomeroy is een klein dorp in het Umzinyathi district
in KwaZulu Natal. Van alle Zuid-Afrikaanse provincies
is de Hiv-Aids prevalentie het hoogste in KwaZulu
Natal. Hiv-Aids heeft hier hele gemeenschappen
ontwricht. Deze ontwrichting heeft ervoor gezorgd
dat de economie zich slecht kan ontwikkelen. De
extreme armoede in het gebied is mede veroorzaakt
door het vele geweld dat hier in het verleden plaatsvond. In de jaren ’80 was er praktisch continu een

burgeroorlog gaande. Hierdoor hebben velen (nu
volwassen mensen) destijds hun schoolopleiding
gemist. Anderen zijn het gebied ontvlucht, waardoor
families uiteen zijn gevallen. HomePlan draagt bij aan
een structurele verbetering van de huisvesting in dit
gebied in samenwerking met het SACBC. Het SACBC
heeft in Pomeroy een satellietpost die wordt geleid
door de zusters Augustinessen. In samenwerking
met lokale caregivers worden de projecten uitgevoerd. De begunstigden worden door de caregivers
geselecteerd op basis van woonomstandigheden en
de samenstelling van het gezin, waarbij de meest
kwetsbare kinderen begunstigden worden. Voor deze
begunstigden is een gevoel van veiligheid en menswaardigheid een eerste stap richting verdere ontwikkeling. De caregivers spelen een belangrijke rol in
deze verdere ontwikkeling door hun voorbeeldgedrag,
aandacht en sturing en doordat zij de kinderen helpen
met praktische zaken.
Vanuit de gemeenschap in Pomeroy is de vraag
gekomen voor een computerschool, zodat de
begunstigden naast een veilig onderkomen een
opleiding kunnen volgen wat hun kansen op de
arbeidsmarkt vergroot. HomePlan hoopt dit project in
samenwerking met de Radboud Universiteit in 2015
te realiseren.

documenten (van cruciaal belang voor toegang tot
steun van de overheid subsidies), kleding, dekens,
briefpapier en sommige sportapparatuur. Ze hebben
ook contact met sociale diensten en de lokale
scholen om ervoor te zorgen dat op alle mogelijke
manieren ze hoop en kansen kunnen bieden aan
deze kinderen.

Onze partner
In Zuid-Afrika werkten wij in 2014 samen met het
Aids Office van de SACBC (Southern African Catholic
Bishops’ Conference). De kracht van de SACBC is
dat zij heel sterk vertegenwoordigd is in de afgelegen rurale gebieden, die zwaar getroffen zijn door
de gevolgen van het HIV aidsvirus. Samen met de
SACBC ondersteunt HomePlan de allerarmsten die
zich juist in deze gebieden bevinden. Het Aids Office
voert programma’s uit op het gebied van voorlichting,
het verstrekken van aidsremmers, thuiszorg en de
ondersteuning bij weeskinderen of zeer kwetsbare
kinderen. HomePlan werkt nauw samen met het
SACBC om de meest kwetsbare kinderen te voorzien
van een veilig onderkomen.

De overige 10 huizen in Zuid-Afrika zijn gebouwd in
Malelane in de provincie Mpumalanga. Hier is het
echtpaar Inky en Rollo Granville de drijvende kracht
achter Makhundu Christian Support, een van de
satellietposten van het SACBC. Deze organisatie is
opgericht toen een lokale boer, Rollo Granville, en zijn
vrouw Inky, zich realiseerden hoe veel kinderen er
zonder ouders leven en
hoe groot de omvang van
de aidsproblematiek is. Op
dit moment voorzien ze
ongeveer 2.400 kinderen
van voeding in acht dorpen
in de omgeving. Dit project
heeft een grote invloed in
deze gemeenschappen.
Kinderen overleven niet
alleen, ze kunnen naar
school en zelfs hun school
afmaken. In aanvulling op
de voeding van kinderen
biedt Makhundu ook ondersteuning met het verkrijgen
van bijvoorbeeld identiteits-
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Z uid- A frika in beeld
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In een bedankbrief van Zefania (17) is te lezen hoe hij dankzij dit
project weer dromen heeft. Hij is wees en is samen met zijn broers
Robert (10) en Ally (6) en zusje Else (3) opgenomen in het gezin van
hun tante Maria Ndlovu. Maria zelf is een weduwe, die gevlucht is uit
het naburige Mozambique als gevolg van de gevechten in dat land.
Zefania wil graag ‘businessman’ worden als hij ouder is en daarmee
voor zijn familie genoeg inkomen genereren. Een veilig en waterdicht
huis is een eerste start voor Zefania om beter te kunnen studeren.
Hopelijk kan hij zijn droom waarmaken.
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Haïti
In 2014 heeft HomePlan, samen met haar partner
TECHO, 40 huizen gebouwd in Haïti voor een bedrag
van € 100.979. Hiermee komt de gemiddelde prijs
van een huis in Haïti op € 2.524.
De huizen zijn gebouwd in de gemeente Cabaret, in
de wijk Troujilo voor slachtoffers van de aardbeving
die nog steeds onder mensonwaardige omstandigheden leven. De laatste jaren hebben HomePlan
en TECHO hun activiteiten geconcentreerd in de
gemeenten Cabaret, Arcahaie en Canaan (Canaan is
een groot ‘woongebied’ dat na de aardbeving langzaam is ontstaan en vooralsnog wordt gedoogd door
de overheid). Als gezamenlijke partners hebben we
geleerd dat het effectiever is om te focussen op een
beperkt aantal gebieden. Zeker waar het gaat om de
tweede fase, de fase waarin de studenten van TECHO
samen met de bewoners programma’s opzetten
om de gemeenschap te verbeteren. Wij constateren
t.o.v. een aantal jaar geleden dat door te focussen
de projecten die in de tweede fase geformuleerd
en uitgevoerd worden, een meer duurzaam karakter
hebben en de gemeenschapszin bevorderen.
Een aantal succesvolle voorbeelden zijn:
Scholen
Projecten waarbij zonnepanelen worden geplaatst
Bibliotheek of een gezamenlijk plein in de
gemeenschappen
In 2014 heeft HomePlan, in vervolg op onze samenwerking met Cordaid in 2013, wederom huizen met
een verstevigde fundering gebouwd. Het houten huis
van 18m2 heeft funderingspalen die met cement zijn
verankerd. Daarnaast, om de stormen en orkanen te
doorstaan, heeft de constructie 13 metalen ankers
die het geheel extra verstevigen. Ook is er een soort
‘mini-veranda’ aan het huis gemaakt door het dak 1
meter uit de gevel te laten steken. Deze veranda is
op verzoek van bewoners toegepast omdat dit past
binnen de cultuur en ook aansluit op het klimaat. Met
al deze maatregelen is binnen de financiële beperkingen die we hebben toch een veilig huis gebouwd dat
door de bewoners zeer hoog gewaardeerd wordt.
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5 jaar na de aardbeving
Eind 2014 is het bijna 5 jaar geleden dat een zeer
zware aardbeving, op 12 januari 2010, het land totaal
verwoestte. In februari 2010 was HomePlan samen
met TECHO als één van de eerste hulporganisaties
ter plekke om hulp te bieden. HomePlan heeft
sinds 2010 394 huizen gebouwd in Haïti, er is een
impactmeting gehouden, bijgedragen aan een beter
huisontwerp en tweemaal een veldbezoek gebracht.
Hieruit hebben wij kunnen concluderen dat de huizen
die wij hebben gebouwd zeker bijdragen aan een
beter welbevinden van de bewoners. Daarnaast
hebben wij mooie initiatieven zien ontstaan in de
gemeenschappen waar wij hebben gebouwd in
Cabaret: een skillstrainingcenter, een medische post,
een waterpomp, een bibliotheek, een dorpsplein en
een school zijn slechts enkele voorbeelden.
Ondanks de successen blijft het nodig om de rol van
HomePlan en TECHO grondig te evalueren. Uiteraard
ontvangt HomePlan uitgebreide rapportages over de
gebouwde huizen en de resultaten die zijn geboekt.
Omdat HomePlan nu al 5 jaar actief is in Haïti zullen
wij in 2015 onze relatie met TECHO in Haïti extra
scherp tegen het licht houden, en vragen stellen die
nodig zijn om onze effectiviteit te meten. In Haïti is
het bijvoorbeeld veel duurder om te bouwen dan in
Mexico en Nicaragua. Voor elke drie huizen in Mexico
of Nicaragua kunnen we in Haïti maar twee huizen
bouwen. Daarnaast is er veel corruptie en geweld in
het land en ook worden sommige bewoners zonder
pardon door de overheid weggevaagd van hun land
(‘forced evictions’). HomePlan wil zoveel mogelijk
uitsluiten dat onze donaties hierdoor geraakt worden.
Ook gaan we bekijken hoe onze partner functioneert
en of de methodiek van het werken met vrijwillige
studenten van TECHO in Haïti werkt. Vanwege deze
factoren zullen wij daarom in 2015 extra aandacht
geven aan de evaluatie van onze projecten in Haïti om
vast te stellen of HomePlan zich zal blijven focussen
op dit land.
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Nicaragua
In 2014 heeft HomePlan, samen met haar partner
TECHO, 91 huizen gebouwd in Nicaragua voor een
bedrag van € 114.322. Hiermee komt de gemiddelde
prijs van een huis in Nicaragua op € 1.256.
Nicaragua is na Haïti het armste land van de regio
en samen met TECHO is HomePlan hier sinds 2010
actief om de huisvesting voor de armste families te
verbeteren. HomePlan financiert bouwprojecten in
zes middelgrote en grote steden: Managua, Granada,
Léon, Matagalpa, Chinandega en Masaya. Inwoners
rondom deze steden leven in armoedige hutjes van
plastic en zink en grote gezinnen leven in een te
kleine ruimte. In de wijken waarin HomePlan actief
is, ontbreken sociale voorzieningen en door de grote
werkloosheid is criminaliteit een probleem voor de
veiligheid van de inwoners. Het feit dat dit straatarme
land vooral bestaat uit regenwoud en vulkanen, en
de armen er praktisch geen ondersteuning krijgen, is
voor HomePlan voldoende aanleiding om zich hier in
te zetten. In Nicaragua zijn de afstanden relatief kort:
tussen alle steden zit maximaal 1,5 tot 2 uur reistijd.
Dit maakt de logistiek overzichtelijk en hierdoor
kunnen studenten effectiever werken in meerdere
gemeenschappen; de reistijd is immers beperkt.
Daarnaast is er een relatief groot aantal studenten
actief in het land, er zijn veel universiteiten en de
betrokkenheid is groot.
Voor wat betreft de tweede fase projecten in de wijken
heeft ook TECHO, in samenspraak met HomePlan,
besloten om zich te focussen op een beperkt aantal
gemeenschappen. In het geval van Nicaragua zijn dat
er 16. Zo leren beide partners deze gemeenschappen beter kennen en kunnen we nog beter inspelen
op de lokale behoeften. De tweede fase projecten in
Nicaragua zijn meer gericht op het organiseren van
activiteiten ter bevordering van de gemeenschapszin.
Hierbij kan gedacht worden aan:
Vieringen, zoals Moederdag, kerst, en ‘Children’s
Day’. Hierbij worden vooral veel versierselen
gemaakt en leuke activiteiten voor de kinderen
georganiseerd.
Workshops op het gebied van financiën,
handvaardigheden (naaien bijvoorbeeld), het
maken van piñatas (om te verkopen), pyscho-
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sociale vaardigheden (met onderwerpen als
seksuele voorlichting en huiselijk geweld),
muzieklessen, etc.
Het organiseren van markten waar de bewoners
van de wijk onderling kunnen kopen/verkopen
of goederen kunnen ruilen.

workshop sparen
Daarnaast worden er projecten opgezet die de
gemeenschap ten goede komen zoals:
Het verbeteren van sanitaire voorzieningen en
waterprojecten
Het aanleggen van een sportveld
Het verbeteren en/of een aanbouw realiseren
van het ‘Community House’

Veldbezoek
Zoals gepland voor 2014 heeft in november een veldbezoek plaatsgevonden aan Nicaragua door vrijwilligers Andries de Jong, bestuurder, Anneke de Bock,
medewerker bouwreizen en fondsenwerving en Hugo
van den Berg, projectcoördinator. Het doel van deze
reis was allereerst monitoring en evaluatie van de
projecten die lopen vanaf 2012. Dit houdt in het vaststellen of de bestedingen die HomePlan in Nicaragua
heeft gedaan effectief zijn geweest en onderzoeken
of de projecten hebben gezorgd voor een impact in
de gemeenschappen. Daarnaast was de insteek een
nadere kennismaking met het team van TECHO om
de samenwerking te bevorderen en het verfijnen van
het reisprogramma van de bouwreis (in 2015 staan
twee bouwreizen gepland naar Nicaragua).

Een overzicht van de
belangrijkste bevindingen:

Tijdens het bezoek zijn alle doelstellingen positief beoordeeld. De huizen zijn relatief goedkoop
en maken een impact op de bewoners voor wat
betreft leefomgeving en welbevinden. Dit is vastgesteld door zelf mee te bouwen en interviews
te houden met de bewoners. De huizen zijn
relatief gezien goedkoop en van goede kwaliteit.
Daarnaast zijn tweede fase projecten door
bewoners opgezet met steun van de studenten,
waar HomePlan heeft gebouwd. Ook zijn er
voldoende mogelijkheden om een bouwreis te
organiseren, het is een veilig land met voldoende aanknopingspunten voor een bouwreisprogramma wat aanspreekt. Verder is er uitgebreid met het TECHO team overlegd en zijn de
projecten besproken. Ook zijn de plannen voor
komende jaren doorgenomen, waarbij HomePlan
als kritische noot de afhankelijkheid van TECHO
richting HomePlan heeft aangemerkt.
De strategische beslissing om Nicaragua de
komende jaren als focusland te blijven handhaven werd hiermee nog eens versterkt.

De huizen in Nicaragua zijn van een goede
kwaliteit.
Het huis maakt een verschil voor de bewoners,
de gelden van HomePlan zijn effectief besteed.
De tweede fase projecten worden opgezet in
de gemeenschappen waar HomePlan heeft
gebouwd.
Het land is veilig genoeg en heeft voldoende
voorzieningen om een bouwreis naar te
organiseren.
Het team van TECHO is erg hecht en is in
alle grote steden van het land aanwezig. Er is
een enorm netwerk van vrijwillige studenten en
iedereen kent TECHO in Nicaragua. Dat maakt
het draagvlak van onze partner om haar aanwezigheid in de sloppenwijken te verbeteren
groter en ook de overheid, niet onbelangrijk,
kan eigenlijk niet meer om TECHO heen.
TECHO is continu bezig het huisontwerp samen
met de bewoners te verbeteren. Zo is er in het
nieuwste ontwerp budget vrijgemaakt voor een
extra deur en een mini-veranda. Tegen relatief
weinig meerkosten wordt de leefbaarheid van
het huis enorm vergroot.
Kritische noot is de afhankelijkheid van TECHO
van de donaties van HomePlan. In 2014 was
dit 50%.
Daarnaast is het team aan ‘directors’ (zo heet
iedere leidinggevende student daar) vrij groot.
HomePlan is in gesprek om de overheadkosten
van de organisatie in Nicaragua, in gezamenlijk
overleg, efficiënter in te richten en zo de kosten
te verlagen.
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Mexico
In 2014 heeft HomePlan, samen met haar partner
TECHO, 20 huizen gebouwd in Mexico voor een
bedrag van € 39.266. Hiermee komt de gemiddelde
prijs van een huis in Mexico op € 1.963.
Ruim 17 jaar geleden is HomePlan in Mexico gestart
met haar ontwikkelingswerk. Mexico is één van de
Latijns-Amerikaanse landen die het economisch goed
doet. Maar het land kent ook een enorme sociale ongelijkheid, wat tevens het grootste probleem is. HomePlan richt zich met haar partner op het bestrijden
van deze sociale ongelijkheid door de allerarmsten
te betrekken bij de samenleving en nieuwe mogelijkheden te creëren. De Mexicaanse samenleving heeft
een zeer rijke bovenlaag. Veel van de vrijwilligers van
onze partner komen uit deze bovenlaag. Daardoor
krijgt het werk in de arme gemeenschappen een extra
dimensie: rijk en arm bouwen samen aan een nieuwe
toekomst.
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Het team van TECHO in Mexico heeft in haar strategie
duidelijk aangegeven meer aandacht aan de tweede
fase te willen besteden. In haar beginjaren, vanaf
2007, heeft TECHO door het hele land vele duizenden
huizen gebouwd en daarom gaat de aandacht nu
meer uit naar de sociale ontwikkelingsprogramma’s in
de wijken waar de huizen zijn gebouwd. Ook al worden er minder huizen gebouwd in Mexico, ook vanuit
HomePlan, toch blijven we graag betrokken bij onze
partner. Ook hebben er al in totaal 16 succesvolle
bouwreizen naar Mexico plaatsgevonden. Dat komt
neer op ruim 200 enthousiaste HomePlan donateurs
die in dit land eigenhandig hebben gebouwd aan
een huis voor een arm gezin. Vanzelfsprekend dat
HomePlan erg verbonden is met de mensen en de
gemeenschappen waar onze ‘HomePlan huizen’
staan en wij blijven graag de ontwikkelingen volgen.

Mexico in beeld
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2.2 Rapportage en verslaglegging
HomePlan heeft haar proces voor rapportage en
verslaglegging op transparante en efficiënte wijze
ingericht. In 2014 is HomePlan hiervoor beloond met
een notering in de top 10 van meest transparante
goede doelen van Nederland. Hieronder volgt een
korte omschrijving van onze procedures.

jaren heen is, dat de (negatieve) valutaverschillen
minimaal zijn voor HomePlan. Daarnaast wordt onze
partner met deze werkwijze nooit benadeeld bij koersfluctuaties, en komt de bouw van de huizen daardoor
niet in gevaar.

Rapportage procedure
Projectaanvraag procedure
Projecten worden alleen uitgevoerd met betrouwbare
en professionele lokale partners. Deze betrouwbaarheid en professionaliteit kunnen wij borgen
doordat wij referenties nagaan in het land zelf en
ook uitgebreide deskresearch plegen alvorens een
partner voor te dragen. Wij hanteren strenge criteria
waaraan de partners dienen te voldoen. Zo vinden
wij het cruciaal bij de keuze voor een partner dat een
organisatie is ontstaan in het land zelf. Wij denken
namelijk dat de lokale bevolking zelf de beste aanpak
weet, echter vaak de financiën ontbreken om tot
uitvoering te komen.
Na het nagaan van referenties (indien mogelijk door
onze lokale medewerker, danwel door veldbezoek)
gaat de potentiële partnerorganisatie in Nederland
nog door een meer formele ‘quickscan’, waarin
allerlei juridische en organisatorische zaken worden
uitgediept. Uiteindelijk neemt het bestuur het besluit
of een partner voldoet aan onze eisen.
Als onze partner een project aandraagt (zijnde de
bouw van een x - aantal huizen en de concrete
plannen voor de sociale ontwikkeling daarna) verloopt
dat met een ‘projectaanvraagformulier’. Hierin komen
alle zaken aan bod, variërend van de locatie, vergunningen (of medewerking van lokale overheden),
specifieke omgevingsfactoren, welke families en hun
achtergronden, het sociale ontwikkelingsplan, eventuele partners die hier aan meewerken en uiteraard
het huis zelf, de bouwplanning en de kosten. Indien
de aanvraag binnen de door het bestuur goedgekeurde halfjaarbegroting valt en de projectcoördinator
akkoord is, kan het project verder voortgezet worden.
Voor ieder project wordt een (per partner gestandaardiseerd) contract opgesteld, waarin de belangrijkste
parameters worden vastgelegd. Daarna volgt betaling,
bij grotere projecten eventueel in delen. Contracten
worden altijd door twee bestuursleden ondertekend
(voor 2014 was dit alleen bij projecten boven de
€ 100.000). Wij betalen onze partners altijd uit in de
door hen gebruikte valuta. Onze ervaring door de
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HomePlan wil een partner zijn in de projecten en
naast de selectiecriteria waaraan een voorstel dient
te voldoen, wordt dan ook van de lokale partner
verlangd dat zij tussen- en eindrapportages opstellen.
Voor deze rapportages worden heldere rapportageformulieren gebruikt waarin vragen zijn opgenomen van
gemeenschapsniveau tot de ervaringen van individuele begunstigden. De rapportageformulieren bestaan
uit een kwalitatief gedeelte en een kwantitatief
gedeelte. Het kwalitatieve gedeelte gaat uit van een
actieve participatie van de doelgroep bij de evaluatie.
In het kwantitatieve gedeelte van de rapportage
wordt gemeten of er veranderingen kunnen worden
geconstateerd ten opzichte van de beginsituatie.
De beginsituatie wordt beschreven in het projectaanvraagformulier en door HomePlan gebruikt als
nulmeting.
Aan de hand van de ontvangen informatie kan HomePlan haar donateurs informeren over de besteding
van de door hen verstrekte bijdragen en voorlichting
aan het Nederlands publiek geven over de huisvestingsproblematiek in onze focuslanden. Daarbij gaat
HomePlan verder dan alleen het maken van rapportages tijdens en direct na de bouw. Zo verlangen wij
naast een financiële verantwoording ook een rapportage over de effecten van het huis op de bewoners en
de gemeenschap na 1 jaar en na 3 jaar. Dit vanuit de
overtuiging dat het huis een middel is en geen doel.
Van daaruit kan gewerkt worden aan bijvoorbeeld
toegang tot medische voorzieningen, verbetering van
de gezondheid, veiligheidsgevoel, betrokkenheid bij
de gemeenschap, inkomen en scholing.

Effectrapportages
De effectrapportages van HomePlan laten ons zien
wat de bouw van het huis en de vervolgactiviteiten in
de gemeenschap daadwerkelijk hebben veranderd in
de levens van de mensen. Vragen waaraan gedacht
kan worden zijn: voelen de begunstigden zich veiliger
in het nieuwe huis? Zijn zij minder vaak ziek? Is
de onderlinge samenwerking in de gemeenschap
verbeterd? Zijn de kansen op een inkomen vergroot?

Dit zijn hele relevante vragen en tegelijkertijd ook
heel lastig om te meten en kwantitatief inzichtelijk
te maken. HomePlan hanteert vragenlijsten om het
effect in een gemeenschap te meten, waarin op
zowel gemeenschapsniveau als op individueel niveau
informatie wordt gevraagd. Op gemeenschapsniveau
worden vragen gesteld over de follow up activiteiten,
aantal deelnemers, frequentie, succesverhalen en
leerpunten. Daarnaast worden drie begunstigde
families gevraagd naar wat het huis voor hen heeft
betekend en hoe hun leven wel of niet is veranderd.
Uit de effectrapportages die HomePlan heeft ontvangen, blijkt dat het ontplooien van activiteiten in
gemeenschappen een lange adem van met name
onze partner in Latijns-Amerika verlangt. Wat wij ook
zien is dat er zeker succesverhalen zijn te ontdekken,
vaak op individueel niveau. Een gezin dat een kleine
onderneming kan starten, vaardigheden die worden
vergroot waardoor de kans op werk groter is, het
gevoel van veiligheid dat toeneemt en misschien wel
het belangrijkste: de mensen in de sloppenwijken
ervaren dat ze er niet alleen voor staan.

Uit de effectrapportages kunnen we op individueel
niveau concluderen dat het nieuwe HomePlan huis de
bewoners een groot gevoel van veiligheid en bescherming geeft. Zij leven niet meer onder erbarmelijke
omstandigheden en kunnen kinderen een veilige
plaats geven om op te groeien. Uit de interviews en
foto’s is goed op te maken dat bewoners van hun
huis een echt thuis maken, schoon, opgeruimd en
soms met een winkeltje aan huis voor de verkoop van
tortilla’s of snoep. Het vertrouwen van deze families
in de oprechte hulp van Nederlandse vrijwilligers op
bouwreis en de lokale studenten is gegroeid en deze
bijzondere ervaring geeft hen hoop op een betere
toekomst.
HomePlan heeft geconstateerd dat het verkrijgen van
kwalitatief goede rapportages veel vergt van zowel
HomePlan als de partner. Om effectief samen te werken en de informatie te verkrijgen die ons inzichten
verschaffen zal de rapportagestructuur in 2015 onder
de loep worden genomen.

31

3. Fondsenwerving
In 2014 heeft HomePlan in totaal € 684.499 aan eigen fondsen geworven,
een forse daling ten opzichte van vorig jaar die enige toelichting behoeft.
Er zijn meerdere redenen waardoor HomePlan haar doelstelling van ruim
1 miljoen niet heeft gehaald. Naast de economische crisis en het veranderende wervingsklimaat is er ook een verschuiving geweest van het wervingsmoment in vermogensfondsen waardoor de inkomsten lager zijn dan
begroot. Deze wordt nader toegelicht in paragraaf 3.3. De verdeling van de
geworven fondsen is weergegeven in de onderstaande grafiek.
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3.1 Particuliere markt
In totaal heeft HomePlan in 2014 € 300.094 geworven op de particuliere markt, deze werving is redelijk
stabiel gebleven ten opzichte van het voorafgaande
jaar. Er is wel een natuurlijke verloop van het aantal
opzeggingen van donateurs die een machtiging
hebben afgegeven. Al enkele jaren heeft HomePlan
geen investeringen in wervingscampagnes voor de
particuliere markt gedaan en kunnen we tevreden zijn
met de (relatief) geringe terugloop in de opbrengsten.
Niet alleen de economische crisis heeft invloed op
de afname, ook de veranderingen in het geefgedrag
bij donateurs zijn van invloed op het werven van
nieuwe donateurs voor HomePlan. HomePlan heeft
ondervonden dat de betrokkenheid van particulieren
meer tot uiting komt op actiematig vlak. Ook worden
particulieren eenvoudiger aangetrokken door een
‘ambassadeur’ van HomePlan, bijvoorbeeld een
bouwreisdeelnemer.

directe invloed op de inkomsten vanuit de zakelijke
markt. In plaats van de beoogde groei zijn de inkomsten achtergebleven. Voor de inkomsten betekende
dit concreet dat er in 2014 in totaal €130.454 is
binnengekomen. De doelstelling van €235.000 is
hiermee niet gehaald en er is een afname te zien
vanuit de inkomsten van afgelopen jaar. Op contractbasis heeft HomePlan € 87.000 ontvangen in plaats
van de beoogde €135.000. Inkomsten uit vrije giften
en acquisitie zijn uitgekomen op een bedrag van
€43.454 in plaats van de begrote €100.000.
Verder heeft HomePlan via haar netwerk gereedschappen ontvangen. Deze zijn inmiddels verstuurd
naar Zuid-Afrika om door onze partnerorganisatie
gebruikt te worden bij de bouw van de huizen in onze
projecten aldaar. Ook zijn wij ontzettend blij dat Marjet
Rutten, innovator in de bouw, HomePlan steunt, daar
waar mogelijk aandacht aan HomePlan besteedt
en een gedeelte van de opbrengsten vanuit haar
lezingen aan HomePlan doneert.

Nieuwsbrieven
In 2014 hebben wij vier nieuwsbrieven per post
verzonden naar onze donateurs. De respons op deze
mailings ligt rond 11% met een gemiddelde gift van
€ 16. Over het gehele jaar neemt het aantal giften
geleidelijk af, maar de hoogte van de gemiddelde gift
blijft vrijwel gelijk. Daarnaast wordt een nieuwsbrief
via e-mail verzonden. Deze e-mailnieuwsbrieven
worden goed gelezen met een openingsratio van
gemiddeld 48% (verzending naar bouwreisdeelnemers en particulieren donateurs). Deze verbetering
in de openingsratio van de e-mailnieuwsbrief is te
wijten aan een opschoning van het mailbestand en de
verbeterde leesbaarheid ervan op tablet en mobiel.

3.2 Zakelijke markt
Al sinds de oprichting heeft HomePlan een directe
link met het bedrijfsleven, vooral de bouwwereld is
een sector die sterk betrokken is bij de activiteiten
van HomePlan vanuit het oorspronkelijke netwerk
rondom oprichter Jan Tebbe. De bouwwereld is
echter tevens een sector die geraakt is door de crisis.
Ondanks dat er voorzichtige positieve geluiden te
horen zijn dat deze markt weer aantrekt, bemerken
wij dat bedrijven nog voorzichtig zijn in het aangaan
van een partnerschap met goede doelen. Vanuit de
bouwreizen en bestaande netwerken zijn er voldoende prospects die aangeven interesse te hebben in
een samenwerking met HomePlan. De daadwerkelijke
conversie blijft hierin echter achter. Dit heeft een
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HomePlan heeft daarnaast voor haar netwerk een
bijeenkomst georganiseerd in mei 2014. Bij deze bijeenkomst waren oud deelnemers van de bouwreizen
en donateurs van HomePlan aanwezig. Het doel van
deze bijeenkomsten is om de bezoekers te informeren
over de werkzaamheden en activiteiten van HomePlan
en de betrokkenheid hoog te houden.
Wij bieden onze donateurs verschillende donatiemogelijkheden, namelijk een partnerschap als Vriend,
Duurzaam Partner of Projectsponsor. Iedere vorm
staat voor een bepaald bedrag met daaraan gekoppeld een communicatie-toolkit. Voor onze Duurzame
Partners en Projectsponsoren geldt tevens dat zij
tegen kostprijs mee op bouwreis kunnen. Onze
insteek is om zakelijke donateurs voor meerdere
jaren te binden om zo de continuïteit van HomePlan
te bevorderen. De overige donaties zijn binnengekomen via incidentele giften, zoals een bijzondere
kerstactie of een speciale jubileumactie. HomePlan
besteedt aan alle giften aandacht door een persoonlijke bedankbrief en tevens door de mogelijkheid te
bieden om een officiële cheque te overhandigen met
bijbehorende media-aandacht.
Ondanks dat er een afname is te zien in de inkomsten
vanuit zakelijke donateurs blijft het zakelijke segment
de aandacht van HomePlan behouden. De betrokkenheid die deelnemers vanuit een bouwreis hebben,
dient te worden vastgehouden en te worden uitgebreid. Daar zal in 2015 de focus op komen te liggen.

3.3 Vermogensfondsen
In 2014 is 14% van de totale jaarkomsten geworven
uit de bijdrage van vermogensfondsen, waarmee een
belangrijk gedeelte van onze huisvestingsprojecten
wordt gefinancierd. De steun van vermogensfondsen
bedroeg € 95.611, hetgeen beduidend minder is dan
de begroting.
Van deze gealloceerde gelden was 63% bestemd
voor de projecten in Nicaragua, 32% voor Zuid-Afrika
en het resterende kleine gedeelte voor Haïti en
Mexico.
Vergeleken met voorgaande jaren hebben we
beduidend minder geworven bij vermogensfondsen,
zo’n twee ton minder dan in de jaren 2012 en 2013.
Enkele redenen liggen hieraan ten grondslag.
Allereerst bleek in de loop van 2014 dat de totale inkomsten achterbleven op de begroting en ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor is vanaf het laatste
kwartaal in 2014 vrijwel volledig gefocust op het
nieuwe jaar van 2015. Een aantal fondsen heeft eind
2014 reeds toegezegd voor financiële steun in 2015.
Hierdoor konden deze gelden niet tot de inkomsten
in 2014 worden gerekend. Vervolgens bleek dat de
afgelopen jaren een aantal fondsen gedoneerd heeft
op ‘noodhulp en wederopbouw’ na een ramp. Voor
HomePlan ging dit heel specifiek over de ontvangen
steun voor Haïti in de jaren 2010 – 2013, die goed
was voor respectievelijk 3, 8, 18 en 16% van de totale
jaarinkomsten in die jaren. In 2014 zien we dat de
programma’s steun via ‘noodhulp en wederopbouw
Haïti’ zijn afgelopen en dat vermogensfondsen niet
meer doneren voor deze noodhulp. Absoluut betreft
dat voor HomePlan ongeveer twee ton minder aan
inkomsten.

vermogensfondsen benaderen voor steun werkt ons
dikwijls tegen. Een specificatie van het werkgebied
qua criteria, zoals thema’s en focuslanden, is één van
de reacties van de vermogensfondsen om de grote
vraag om steun beter te kunnen bedienen.
Om in de toekomst weer voldoende steun van de
vermogensfondsen te kunnen ontvangen, zal een
continue zoektocht naar nieuwe fondsen noodzakelijk zijn. Dit is ook van belang in het kader van de
onafhankelijkheidspositie die fondsen wensen te
behouden. Daarnaast dient een blijvende screening
op de criteria van de vermogensfondsen de volle
aandacht te krijgen binnen de fondsenwerving bij vermogensfondsen, zodat een fonds zo gericht mogelijk
benaderd kan worden.
De ambitie voor 2015 is geformuleerd in de begroting. Daarnaast zal worden gestreefd de inkomsten
uit diverse kleinere fondsen (tot maximaal € 10.000)
te behouden en één of meerdere fondsen te binden
voor een langere periode, bij voorkeur voor 3 jaar.
Om de inkomsten vanuit vermogensfondsen te
spreiden en de risico’s beter beheersbaar te maken,
zal voor 2015 worden gestreefd het geefmoment naar
de eerste 9 maanden van het jaar te verschuiven. Dit
betekent dat de focus van werving bij vermogensfondsen in het eerste half jaar ligt.
Het laatste kwartaal zal qua werving reeds in het
teken van 2016 staan. Een goede jaarplanning voor
de te realiseren projecten is hierbij bepalend.

Binnen werving bij vermogensfondsen is het lastig te
voorspellen of een verzoek wordt ingewilligd of niet.
Zowel door het jaar heen als ook voor de begroting
van 2015 is dit moeilijk voorspelbaar. Daarnaast gaat
het om grote bedragen die aangevraagd worden bij
één partij, waardoor de spreiding van risico bijzonder
laag is. De afhankelijkheid van bepaalde fondsen is
een risico. Over het algemeen hanteren vermogensfondsen een onafhankelijkheidspositie, waarmee een
fonds wil voorkomen dat de begunstigde organisaties
afhankelijk van hen worden. Dit beleid uit zich o.a.
in: maximale steun gedurende bepaalde periode
(dikwijls 2, soms 3 jaar achtereen) en daarnaast
aantoonbare inkomsten uit ander fondsen. Ook
het feit dat vele organisaties, net als HomePlan, de
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3.4 Bouwreizen in 2014
Na de succesvolle opstart van de bouwreizen in
2009 door Gerald van Kessel, al jarenlang een
trouwe donateur en bestuurslid van HomePlan,
hebben in 2014 voor het zesde achtereenvolgende
jaar bouwreizen plaatsgevonden.
Deelname aan een bouwreis is gekoppeld aan een
vaste donatie van € 2.000 per deelnemer. Met deze
donatie wordt het project ter plaatse gefinancierd.
Deelnemers bouwen zelf mee aan het huis waaraan
zij financieel bijdragen. Daarnaast betalen alle deelnemers de eigen reis- en verblijfkosten.
Duurzame partners van HomePlan zijn vrijgesteld van
de vaste donatie, omdat zij HomePlan reeds steunen
met een jaarlijks bijdrage die in dezelfde lijn ligt.
In vier reizen reisden afgelopen jaar in totaal 51
deelnemers af naar de projectlanden Mexico en
Zuid-Afrika, om zelf mee te bouwen aan een huis en
om met eigen ogen te zien hoe, waar en bij wie het
gedoneerde geld terecht komt.
In Zuid-Afrika hebben we twee bouwreizen kunnen
organiseren. Zowel in april als in oktober reisde een
groep van 15 enthousiaste deelnemers af naar ons
bouwproject in Pomeroy in de provincie KwaZulu
Natal. Tijdens beide reizen werden de bouwreisdeelnemers gastvrij ontvangen door medewerkers van
de lokale partnerorganisatie onder leiding van zuster
Madeleine. Vervolgens ontfermden de caregivers zich
over de bouwreisdeelnemers gedurende de bouwdagen en logeerden de deelnemers drie nachten bij de
caregivers. Het verblijf bij de lokale bevolking maakte
op veel bouwreisdeelnemers grote indruk; een aantal
dagen onderdeel zijn van een familie, die naast de
zorg voor de begunstigde families en weeskinderen
ook buitenlandse gasten liefdevol opvangt.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben dit jaar
minder reizen naar Mexico plaatsgevonden. Het is
een bewuste keuze geweest het aantal reizen naar
Mexico te beperken tot twee reizen. Tot eind 2013
was voor HomePlan een Nederlandse medewerker
actief in Mexico, die onder andere de bouwreizen
coördineerde. Vanaf 2014 organiseren we de
bouwreizen rechtstreeks in samenspraak met lokale
partnerorganisatie TECHO. Om voldoende aandacht
aan deze andere aanpak te kunnen geven, is
gekozen voor een rustige opstart van twee reizen. Afhankelijk van het verloop van deze reizen, zowel in de
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voorbereiding als in de uitvoering, kan de frequentie
vervolgens verhoogd worden of worden afgebouwd.
Na een pilot bouwreis naar Nicaragua net voor kerst
in 2013, bleek in de loop van 2014 dat deze reis
nog te weinig handvatten bood om bouwreizen naar
Nicaragua goed gestalte te geven. Onder andere
de reiskosten waren erg hoog, vergeleken met de
donatiekosten voor deelname aan een bouwreis.
In november reisden vaste HomePlan vrijwilligers
Anneke de Bock en Hugo van den Berg, vergezeld
door bestuurslid Andries de Jong, naar Nicaragua.
Het doel van deze reis was onder andere een nadere
inventarisatie van de mogelijkheden van bouwreizen
in combinatie met lage reiskosten.
Tevreden kunnen we concluderen dat er voldoende
mogelijkheden zijn voor bouwreizen; een goede
interactie met de begunstigde families tijdens het
meebouwen met de partnerorganisatie en projectbezoeken met duidelijk resultaat van verdere ontwikkeling. Tenslotte is Nicaragua een charmant land
met voldoende activiteiten op gebied van cultuur en
natuur om op te nemen in het programma van een
bouwreis.
Op het gebied van fondsenwerving blijven de
bouwreizen een belangrijke pijler voor HomePlan. In
de eerste plaats omdat deelname aan een bouwreis
gepaard gaat met een donatie aan HomePlan, dit om
de kosten van het bouwproject te financieren. Met een
opbrengst van € 66.177 zijn de direct aan bouwreizen
gerelateerde donaties goed voor 10% van de jaarinkomsten in 2014.
Sinds de start van de bouwreizen hebben al 231
mensen deelgenomen aan één van onze reizen. Deze
deelnemers vertegenwoordigen in totaal 110 bedrijven, waarbij 21 nieuwe bedrijven in 2014 op deze
manier kennismaakten met de projecten van HomePlan. Naar aanleiding van de persoonlijke ervaring
tijdens een bouwreis, sloten 18 bedrijven (16% van
deelnemende bedrijven aan bouwreizen) in 2014
een duurzame verbintenis met HomePlan (Duurzaam
Partnerschap of Vriend van HomePlan).
Wij hebben de ambitie om 25 nieuwe bedrijven via
een bouwreis te betrekken bij onze projecten niet
gerealiseerd. Het aantal reizen, de hoeveelheid deelnemers en donerende deelnemers per reis houden
hiermee verband.
De duurzame verbintenis van 25% van deelnemende
bedrijven hebben wij niet behaald. Naast de economi-

sche situatie, waardoor bedrijven moeite hebben zich
te committeren voor een periode van tenminste drie
jaar, is de opvolging van twee reizen van het najaar
van 2014 in het komende jaar, een belangrijke reden
voor het achterblijven van duurzame verbintenissen.
Ambities voor 2015 worden gedefinieerd in een
begroting op directe inkomsten uit bouwreizen.
Daarnaast blijft de focus liggen op de kwaliteit van
de reizen, niet op het aantal reizen. Concreet houdt
dit in dat gestreefd zal worden meer bedrijven te
verbinden aan HomePlan, door vanuit de persoonlijke
ervaring een strakkere opvolging te geven. Immers,
de deelnemers hebben een unieke ervaring mogen
beleven met HomePlan. Daarnaast zal Nicaragua als
bouwreisbestemming ook op de planning staan. De
begroting en overige prestatie indicatoren blijven gelijk aan 2013; € 90.000, 25 nieuwe bedrijven en 25%
van de participerende bedrijven met een duurzame
verbintenis.

3.5 Congregaties
HomePlan heeft in 2014 voor een totaalbedrag van
€ 19.352 geworven onder kloosters door middel van
twee projectaanvragen gericht op Zuid-Afrika. Deze
opbrengst ligt maar liefst € 9.352 hoger dan begroot,
terwijl er in plaats van drie mailingen maar twee
mailingen zijn verzonden. HomePlan heeft de communicatie met kloosters in het afgelopen jaar vereenvoudigd en de rol van de lokaal werkzame zusters meer
benadrukt. Hierdoor was de betrokkenheid groot. Ook
in 2015 zal HomePlan weer passende projectvoorstellen voorleggen aan deze kloosters en congregaties.

3.6 No House Wine en Lonka blikken
Eind 2013 begin 2014 was er aandacht voor de No
House Wine bij Jumbo Supermarkten, onder andere
door plaatsing van een artikel in het Hallo Jumbo
magazine. Ook werd de wijn door Editie.nl uitgeroepen tot beste bubbelwijn onder de € 10.
De doelstelling voor 2014 op het gebied van de
blikkenverkoop was het aanboren van een nieuw
zakelijk netwerk. Middels persoonlijke benadering van
de beslissers binnen een aantal grote organisaties is
geprobeerd de Lonka blikken onder de aandacht te
brengen en de opbrengst uit verkopen te vergroten.

Helaas is het niet gelukt een grote afzetmarkt voor
de blikken te vinden. Tevens heeft HomePlan het blik
ook bij particulieren onder de aandacht gebracht,
onder andere door deelname aan de Tuindagen in
de Bilt in juni. Er was daar redelijk wat animo voor
de blikken. Wanneer HomePlan een meer opvallende
stand kan organiseren is aanwezigheid op passende
evenementen wellicht een manier om de verkoop een
nieuwe boost te geven. In 2015 zullen de mogelijkheden verder onderzocht worden. De opbrengst va de
blikkenverkoop was in 2014 € 7.530.
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4. Communicatie
HomePlan vindt een transparante communicatie met donateurs
en partners van groot belang. Jaarlijks wordt het jaarverslag
ingediend bij de Transparantprijs voor goede doelen. In 2014 is
HomePlan met het jaarverslag in de top 10 geëindigd. Tevens is
er een speciale vermelding van HomePlan in het verslag van de
Transparantprijs opgenomen.
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als een huis.
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In 2014 heeft HomePlan € 28.758 besteed aan de
doelstelling Communicatie en Voorlichting. HomePlan
heeft de focus in 2014 gelegd op de zakelijke markt
gezien de moeizame werving op de particuliere
markt, zoals eerder ook in 2013 het geval was. Wel
heeft HomePlan in 2014 gelden besteed aan het
verbeteren van de communicatie uitingen, om zo de
werving van donateurs en bouwreisdeelnemers te
bevorderen. Hiertoe is de hulp van een communicatieadviseur ingeroepen. Er zijn verbeteringen gedaan
in de (online) vindbaarheid van HomePlan en het plan
van aanpak met betrekking tot HomePlan ambassadrice Maaike Widdershoven is opgesteld. Tevens is een
korte corporate video van twee minuten ontwikkeld
waarin het werk van HomePlan op een pakkende
manier wordt weergegeven. Deze film kunnen wij de
komende jaren inzetten om potentiële donateurs en
bouwreisdeelnemers enthousiast te maken en een
helder beeld te geven van onze huisvestingsprojecten.
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De HomePlan website speelt een grote rol in alle
communicatie uitingen. Alle informatie over de projecten is op de website te vinden, en deze wordt bijna
dagelijks geüpdatet om belanghebbenden te kunnen
informeren. We ontvangen graag feedback van onze
donateurs en belanghebbenden. Hiertoe is onder
andere een enquête verstuurd onder de ontvangers
van de e-mailnieuwsbrief betreffende de online communicatie van HomePlan. Hieruit bleek dat 78% van
de ontvangers tevreden is over de informatievoorziening vanuit HomePlan, men gaf aan de wijze waarop
HomePlan hen informeert als transparant te ervaren.
Ook vond men de informatie nuttig en interessant.
Daarnaast heeft HomePlan een klachtenprocedure
gebaseerd op de richtlijnen van de VFI (Vereniging
van Fondsenwervende Instellingen). In 2014 is er
één klacht ontvangen, welke naar tevredenheid is
opgelost.

Communicatie met belanghebbenden
Communicatie met particulieren

Ambassadeur HomePlan

HomePlan houdt haar particuliere donateurs op
de hoogte middels een nieuwsbrief per post (elk
kwartaal) en via e-mailnieuwsbrieven. Wij informeren
in deze uitingen over de projecten en activiteiten en
doen tevens een oproep tot steun aan een bepaald
project. Daarnaast is er aandacht voor ervaringen uit
het veld, bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal van een
bouwreisdeelnemer of bewoner van een HomePlan
huis. Tevens worden alle nieuwsitems vermeld op de
HomePlan website.

Onze doelstelling in 2014 ten aanzien van het
aantrekken van een ambassadeur is bereikt. Maaike
Widdershoven, bekend uit diverse musicals waaronder The Sound of Music (2014-2015), is vanaf juni
2014 ambassadrice van de stichting en draagt het
werk van HomePlan met veel enthousiasme uit. In juni
is zij naar Zuid-Afrika gereisd om daar eigenhandig
mee te bouwen aan een huis voor een arm gezin, en
tevens een aantal HomePlan projecten te bezoeken.
Naar aanleiding van haar ambassadeurschap voor
Stichting HomePlan is ook de directie van musicalproducent Albert Verlinde Entertainment Producties
B.V. enthousiast geworden, waarna HomePlan als
het goede doel van musical The Sound of Music is
benoemd. Er is onder andere tijdens de première
aandacht besteed aan de samenwerking middels
een banner in de ontvangsthal en advertentie in het
programmaboekje.

Maaike Widdershoven in Zuid-Afrika
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MAAIKE WIDDERSHOVEN BOUWT HUIS VOOR WEESKINDEREN

’Ongelooflijk
dat wij
klagen’
TEKST: MENNO
SMIT/FOTO’S:
STICHTING
HOMEPLAN

A

ls ambassadrice van Stichting HomePlan is Maaike
Widdershoven nog steeds onder de indruk van de reis die
haar naar de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal
bracht. ”Het is zo’n totaal andere wereld”, vertelt de 45-jarige entertainster, momenteel in de rol van Moeder Overste te zien in de alom
bejubelde musical ’The Sound of Music’, als ze in haar gedachten
teruggaat naar de slechte omstandigheden waarin ze het merendeel
van de plaatselijke bevolking aantrof. ”Er zijn daar veel kinderen zonder
ouders; de vaders en moeders zijn bijna allemaal aan aids overleden.
De aanblik van het jonge grut, woonachtig in oude krotten, brak écht
mijn hart. ’Ik wil deze kindjes mee naar huis nemen zodat ik hen een
goed leven kan geven’, kon ik dan ook alleen maar denken bij het zien
van zoveel droefenis.” Inmiddels al een paar maanden terug in
Nederland hoopt Maaike met de kerstgedachte in het achterhoofd dat
iedereen die wat geld kan missen niet alleen aan grote goede doelen
geeft, maar ook eens denkt aan de kleinschalige liefdadigheidsinstelling waar ze sinds kort haar nek voor uitsteekt. Stichting HomePlan, 17
jaar geleden opgericht door de in 2006 overleden Bredase ondernemer Jan Tebbe, zet zich naast Zuid-Afrika ook in Latijns-Amerika in
om binnen één week een huis uit de grond te stampen voor de
allerarmsten. ”Op die manier kunnen ze weer positief zijn over hun
toekomst”, verzekert Maaike Party, waarna ze een serieuze oproep
doet aan klusjesmannen en bouwvakkers om er eens over na te
denken om net als zij in een ontwikkelingsland de handen uit de
mouwen te gaan steken om een veilig thuis te creëren voor de
minderbedeelde medemens. Stichting HomePlan faciliteert de
buitenlandse bouwtrip een paar keer per jaar en zorgt er tevens voor
dat de vrijwilligers in contact komen met de plaatselijke bevolking.
Maaike, over haar ontmoeting met één van de weeskinderen voor wie
ze een huis heeft gebouwd: ”Mij is bijgebleven dat ondanks dat hij echt
niets heeft, hij toch tevreden is met de situatie. Natuurlijk is hij
hartstikke blij dat er een huis aan hem en zijn broers en zussen
beschikbaar is gesteld, maar ook al was dit niet het geval geweest, dan
nog zou hij positief zijn en niet zeuren. Voor mij was die levensinstelling
een eyeopener om nooit meer te vergeten. Ergens is het toch ook
ongelooflijk dat wij, met alle luxe die we ons kunnen permitteren, het
nog regelmatig in ons hoofd halen om te klagen. ’Dat moet ik gewoon
niet meer doen’, heb ik mezelf dan ook streng voorgenomen.” ◆
52
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’Ik wil deze
kindjes mee naar
huis nemen’

HomePlan in de media
Onze doelstelling in 2014 ten aanzien van free publicity is bereikt middels
twee artikelen in landelijk dagblad De Telegraaf naar aanleiding van het
particuliere initiatief Cycling for Pomeroy. De drie fietsers Albert de Vries,
Maarten van den Belt en Rob Manassen hebben in de maanden oktober,
november en december een 5.000 kilometer lange fietstocht door Afrika
afgelegd om geld in te zamelen voor de bouw van huizen in Pomeroy,
Zuid-Afrika. Ook Johan Viljoen, lokale medewerker van HomePlan partner
SACBC, heeft de eerste 2.000 kilometer meegefietst. De fietsers hebben
hun netwerk aangesproken en HomePlan op deze manier onder de
aandacht gebracht. Middels het blog via www.cyclingforpomeroy.com
hebben zij hun volgers wekelijks op de hoogte gebracht van de voortgang.
Tevens is in december een artikel in het weekblad Party geplaatst over de
reis van Maaike Widdershoven naar Zuid-Afrika.
Dankzij particuliere initiatieven is tevens aandacht gevraagd voor HomePlan in de media. Veel bouwreisdeelnemers zoeken de lokale media op
om te vertellen over hun ervaringen. Zo verscheen begin juni een artikel in
De Gelderlander over de Marokkaanse Ladiesnight die door een particuliere donateur werd georganiseerd naar aanleiding van een bouwreis.
De opbrengst van deze bijzondere avond, in totaal € 2.600, kwam geheel
ten goede aan de HomePlan projecten. Basisschool de Regenboog uit
Assendelft zorgde voor een bedrag van ruim € 3.000 naar aanleiding
van hun projectweek in het teken van Mexico. Deze acties hebben tevens
media aandacht gekregen op lokaal niveau. Ook met de publiciteit van de
No House Wine worden de projecten van HomePlan onder de aandacht
gebracht, hierbij valt te denken aan een online artikel op de Zuid-Afrikaanse website van The Times en een vermelding in de weekend bijlage van
het Financieel Dagblad.
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NRC Charity Award 2014
HomePlan heeft in samenwerking met communicatiebureau The Creative Kitchen deelgenomen aan de
NRC Charity Award 2014. Helaas is de ingezonden
advertentie niet verkozen tot één van de kanshebbers

voor de vakjuryprijs. Wel is middels deze opvallende
advertentie in het netwerk van HomePlan extra
aandacht gevraagd voor de huisvestingsproblematiek
in Latijns Amerika en Zuidelijk Afrika.

Online communicatie

Website:

Gemiddeld

1.299

bezoekers
per maand

volgers
Facebook
Social media:
eind 2014 hadden we
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1.026

Bezoekers blijven
gemiddeld

2.45

minuten op de
website

Totaal aantal
bezoeken
is gestegen met

3,87%
t.o.v. 2013

volgers
Twitter

leden
LinkedIn

495

109

Communicatie met zakelijke relaties

Communicatie met fondsen en major donors

De zakelijke markt is in 2014 actief benaderd. Zo
hebben er diverse presentaties plaatsgevonden bij
bedrijven (zowel donateurs als potentiële donateurs),
waaronder bij de ASN Foundation, WeBuildHomes,
Bouwinvest, BVR Groep en tijdens de Bouwadviesdag
in Gemert.

Vanuit de werkorganisatie worden fondsaanvragen
gedaan bij vermogensfondsen die geoormerkt geld
genereren. Met een concreet projectvoorstel wordt
om specifieke hulp gevraagd. De rapportage over de
projecten vindt plaats via het format van het fonds of
het HomePlan format. HomePlan heeft een rapportage format gemaakt waarin op heldere en transparante
wijze het verloop van het project wordt weergegeven
en een financiële verantwoording wordt afgelegd.
Dezelfde wijze van communiceren wordt gevolgd bij
donateurs die geoormerkte gelden doneren. Major
donors worden eenmaal per jaar persoonlijk bezocht
door de directie en geïnformeerd over de besteding
van de gelden en impact van hun gift. Deze donoren
koppelen direct terug deze informatie te waarderen.

Met onze succesvolle bouwreizen is het zakelijk
netwerk van HomePlan ook in 2014 verder gegroeid.
Door middel van e-mailingen, onze website en social
media informeren wij onze zakelijke sponsoren. De
focus lag in 2014 op het uitbreiden van het zakelijk
netwerk. In het hoofdstuk Fondsenwerving wordt hier
verder op ingegaan.
In mei 2014 is een netwerkborrel gehouden voor
onze zakelijke relaties waarbij wij hen hebben
geïnformeerd over de werkzaamheden en activiteiten
van HomePlan. Zakelijke relaties worden eenmaal per
jaar telefonisch geïnformeerd en eenmaal per jaar
bezocht. Tijdens deze gesprekken worden zij geïnformeerd over de activiteiten van HomePlan.

Communicatie met bouwreisdeelnemers
Sinds 2009 organiseert HomePlan bouwreizen en
met 21 bouwreizen heeft HomePlan een grote groep
zeer betrokken donateurs. Zij zijn veel meer dan
een donateur, zij zijn ware ´ambassadeurs´. Deze
ambassadeurs worden door HomePlan gekoesterd.
Zij hebben meegemaakt waar HomePlan voor staat
en dragen dit uit voor en namens HomePlan. Na een
bouwreis wordt een reünie georganiseerd, daarnaast
is er contact via de nieuwsbrieven en social media.
HomePlan verzorgt één keer per jaar een netwerkbijeenkomst waarop deze bouwreisdeelnemers elkaar
kunnen treffen. Er komen diverse mooie initiatieven
voort uit de HomePlan bouwreizen, zowel op particulier als zakelijk vlak. De bouwreisdeelnemers
hebben aangegeven uitgebreider geïnformeerd te
willen worden over de projecten, om op deze manier
nauw betrokken te blijven. HomePlan zal hier in 2015
trachten gehoor aan te geven.

Communicatie met congregaties
HomePlan werkt samen met partnerorganisaties
die vanuit een humanitair standpunt werken en een
christelijke grondgedachte hebben die is gebaseerd
op naastenliefde. HomePlan heeft vanuit dat standpunt congregaties en kloosterorden benaderd met
aansprekende projectvoorstellen. In 2014 hebben
wij twee mailingen verzonden gericht op Zuid-Afrika.
Door middel van uitgebreide bedankbrieven met
uitleg over de besteding worden de giften die voortkomen uit deze mailingen verantwoord.

Communicatie met partnerorganisaties
In Zuid-Afrika is HomePlan projectmedewerker Ricus
Dullaert actief. Vanuit Nederland heeft de projectcoördinator nauw contact met hem en onze lokale
partnerorganisaties in de projectlanden.
De projectcoördinator heeft wekelijks contact om
zo het verloop van de projecten door te nemen met
de lokale medewerkers en eventuele knelpunten
te signaleren. Onder andere via Skype gesprekken
worden de lopende projecten besproken en de lijnen
kort gehouden.
Het afgelopen jaar hebben een aantal projectbezoeken plaatsgevonden vanuit de werkorganisatie. De
landen Mexico, Nicaragua en Zuid-Afrika zijn bezocht.
Hierdoor wordt het persoonlijk contact met de lokale
partners verbeterd en verloopt de samenwerking
vlotter.
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Tweede fase
‘Toekomst’

Jan samen met de caregiver
en haar dochter

Jan met het gezin in het HomePlan huis

Familiebezoek in Zuid-Afrika
Donateurs van HomePlan die mee zijn gegaan op
een bouwreis, besluiten in veel gevallen een tweede
reis met ons te maken. Bijzonder is dat zij in sommige gevallen een bezoek kunnen brengen aan het
gezin waarvoor eerder is gebouwd. Hierdoor kunnen
vrijwilligers die met HomePlan hebben gebouwd zien
wat het effect van het huis op de lange termijn is
voor het gezin. Niet alleen ontmoeten deelnemers de
families op een bouwreis opnieuw. Jan van Gestel uit
Best vertrok in 2012 met HomePlan op bouwreis naar
Zuid-Afrika, en bracht in 2014 tijdens een vakantie
met zijn vrouw een bezoek aan de familie waarvoor
hij bouwde.
“In september 2014 ben ik op vakantie gegaan naar
Zuid-Afrika, en bracht toen ook een bezoek aan Hlabisa. Het was een heel bijzondere terugkeer. Zuster
Lidia herkende mij meteen en vond het geweldig dat
wij er waren. Vooral omdat ik van te voren niet had
laten weten dat we zouden komen. We vertrokken met
zijn allen naar de caregiver, zij begeleidde het gezin
waarvoor ik bouwde. Zij en haar dochter Zha gingen
uit hun dak toen ze me zagen! Ook mijn vrouw en
onze vrienden die erbij waren werden hartelijk ontvangen. We hebben gezellig gepraat, om vervolgens
samen de familie waarvoor ik bouwde te bezoeken.
Het ging erg goed met het gezin en ze hadden het
huis mooi op orde. Het was een fantastische reis!”
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5. Een blik vooruit,
meerjaren strategie en
doelstellingen 2015
HomePlan heeft eind 2013 tijdens strategische sessies de belangrijkste beleidsbepalingen vastgesteld voor de jaren 2014 - 2016.
Wij hopen door deze focus aan te brengen de toekomst te waarborgen en kansen te creëren om uiteindelijk meer mensen te
helpen met een huis, thuis en toekomst.
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De belangrijkste beleidsbeslissingen worden in de
volgende alinea benoemd.

5.1 Strategie 2014-2016
Projecten 2014-2016
In welke landen willen we actief zijn?
HomePlan wil in minimaal drie landen actief zijn, dit
om voldoende spreiding te hebben. Zo blijven wij ons
concentreren op de projectlanden Zuid-Afrika, Haïti en
Nicaragua. Daarnaast gaan wij ons oriënteren op een
vierde land, voor het geval een land zou wegvallen
en om het risico van afhankelijkheid te vermijden. Er
zal een jaarlijkse review plaats vinden, om te monitoren op het gebied van inhoudelijke kwaliteit van
het project en mogelijkheden voor fondsenwerving.
Om de laatstgenoemde reden zal Mexico over de
komende drie jaar als projectland worden afgebouwd.
Qua bouwreizen zal Mexico de komende drie jaar
wel nog ondersteuning ontvangen. Tevens zal er een
uitbreiding plaats vinden van het aantal bouwreizen
naar Zuid-Afrika en als mogelijke bestemmingen ook
Nicaragua en Haïti.
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Beperken we ons tot huisvesting of ook sociale
ontwikkeling?
De mogelijkheid van het financieren van de fase van
sociale ontwikkeling wordt opengesteld. Er zijn wel
een aantal basisvoorwaarden waaraan voldaan dient
te worden.
De basis van de HomePlan projecten blijft
huisvesting. Dat is onze kracht en ons onderscheidend vermogen. De ruime meerderheid van
de kosten dient in het huisvestingsgedeelte van
een project te zitten.
Toevoegen van sociale ontwikkeling aan een
project dient de fondsenwervingsmogelijkheden
te vergroten, HomePlan kan op deze wijze een
totaalproject bieden aan beschikbare fondsen.

Fondsenwerving 2014-2016
Particulieren

Communicatie 2014-2016

HomePlan heeft in de afgelopen jaren verscheidene
tests gedaan op het gebied van particuliere fondsenwerving. Wij hebben testen gedaan middels door-todoor werving, straatwerving en telemarketing. Deze
methoden zijn niet succesvol gebleken. De kosten
per donateur zijn hoog en de terugverdientijd lang.
Wij hebben er onder andere door deze resultaten
voor gekozen de komende drie jaar onze fondsenwervende focus te richten op vermogensfondsen en het
bedrijfsleven.

Het communicatiebeleid van HomePlan zal in 2014 2016 gericht zijn op zowel de zakelijke markt als de
particuliere markt. Voor de particuliere markt is de
communicatie erop gericht de naamsbekendheid te
vergroten om zo de mogelijkheid van werving op de
particuliere markt in de toekomst te vergroten. In de
zakelijk markt dient de communicatie de fondsenwerving te ondersteunen.

Zakelijke fondsenwerving
Ondanks dat de crisis de bouwwereld heeft getroffen in al zijn aspecten zien wij kansen om hier te
groeien. HomePlan heeft een zeer relevant netwerk
en zeer betrokken ambassadeurs. Deze zullen actief
betrokken worden om de groei te kunnen realiseren.
Wij bieden een concreet pakket aan voor maatschappelijk betrokken ondernemingen. Daarnaast bieden
de bouwreizen een onderscheidend element, op deze
manier kan een bedrijf concreet meebouwen aan
huizen die zij sponsoren. Deze kennismaking met de
families voor wie de huizen bestemd zijn is een zeer
emotionele ervaring die de binding met HomePlan
versterkt.

Vermogensfondsen
In de komende drie jaar is een belangrijke rol weggelegd voor vermogensfondsen binnen HomePlan. Wij
hebben in de afgelopen jaren kunnen constateren dat
onze projecten uit Zuid-Afrika en Haïti goed aansluiten
bij de criteria van vermogensfondsen. De inkomsten
zijn in de afgelopen drie jaren dan ook sterk toegenomen. Om deze reden hebben wij voor de komende
drie jaar een focus aangebracht in de werving richting
vermogensfondsen. Door een verbreding in de te
ondersteunen facetten van een project is ook het
aantal fondsen toegenomen waar wij een aanvraag
kunnen indienen.

Vrijwilligers 2014-2016
HomePlan heeft in januari 2013 een vrijwilligersplatform gelanceerd. Echter de gevraagde betrokkenheid
op basis van eigen initiatieven is minder dan verwacht. Na de lancering heeft het veel moeite gekost
om vrijwilligersprojecten draaiende te krijgen vanuit
initiatieven die door vrijwilligers zelf werden aangedragen. Op basis daarvan is besloten een andere insteek
te kiezen. Vanuit de werkorganisatie en bestuur wordt
een coördinatie vrijwilligers team opgericht. Dit team
zal zelf activiteiten en projecten definiëren, toetsen
op haalbaarheid en op basis daarvan direct een
vrijwilliger met de juiste competenties vragen. Het
vrijwilligersbeleid zal gericht zijn op ‘vragen om hulp’
in plaats van het ‘vragen om initiatief’.
HomePlan zal ook in 2015 deze strategie blijven
volgen waarbij wij wel zeer strak zullen sturen op
resultaten en na de halfjaarlijkse rapportage bijsturen
indien dit gewenst is.
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5.3 Meerjarenbegroting 2014-2016
De beschreven prioriteiten vertalen zich als volgt in de meerjarenbegroting,
waarin wij een aanpassing hebben gedaan op basis van de resultaten van
2014. Aangezien de inkomsten een terugloop hebben laten zien, hebben
wij vanuit het voorzichtigheidsbeginsel de meerjarenbegroting aangepast
om zo een realistischer beeld met de daarbij behorende inkomsten en
uitgaven weer te geven. Aan het eind van 2015 zullen wij wederom
analyseren hoe de inkomsten zich hebben ontwikkeld.

Meerjarenbegroting 2014-2016
2014

2015

2016

€ 638.052

€ 723.000

€ 762.765

€ 42.889

€ 4.000

€ 4.220

€ 3.508

€ 3.000

€ 3.165

€ 684.449

€ 730.000

€ 770.150

€ 463.623

€ 539.246

€ 576.993

€ 28.758

€ 32.022

€ 32.342

€ 105.425

€ 112.658

€ 112.996

€ 53.593

€ 46.074

€ 47.819

€ 651.399

€ 730.000

€ 770.150

€ 33.050

€-

€-

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving *
Baten uit acties van derden
Overige Baten
Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling huisvestingsprojecten
Doelstelling voorlichting
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en Administratie
Som der lasten
Saldo

Meerjarenbegroting 2014-2016
2014

2015

2016

71,9%

78,3%

79,1%

Besteed aan doelstelling in % van de som der lasten

75,6%

78,3%

79,1%

Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen fondsenwerving

16,5%

15,6%

14,8%

8,2%

6,3%

6,2%

Ratio’s:
Besteed aan doelstelling in % van de totale baten

Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten
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5.3 Doelstellingen 2014-2016
Vanuit de meerjarenstrategie zijn verder de volgende ambities voor 2014 - 2016 geformuleerd.

Projecten:
Algemeen

Fondsenwerving:
Zakelijke markt

Doelstelling 2015

Doelstellingen 2014-2016

€ 539.246 besteden aan projecten
binnen de focuslanden.
Verdere monitoring van projectprocedure en effectrapportages.
Veldbezoeken ter evaluatie van de
lopende projecten.

Focus op Haïti, Zuid-Afrika en
Nicaragua. De projecten in
Mexico zullen geleidelijk aan
worden afgebouwd met uitzondering
van de bouwreizen.

€180.000 door werving vanuit het
netwerk.

Particuliere markt

€ 220.000 door nadruk op het behoud
van bestaande particuliere donateurs.

Groei op zakelijk segment door concreet MBO pakket en prospecting
via netwerk.
Nadruk ligt op behoud bestaande
donateurs, werving heeft geen focus.

Vermogensfondsen

€ 200.000 project gerelateerde giften
door fondsen. Door aansprekende
projectvoorstellen wil HomePlan de
focus leggen op een vruchtbare relatie.

Uitbreiding aantal vermogensfondsen, door verbreding van criteria,
naast huisvesting ook mogelijkheden
in vervolgtrajecten.

Communicatie & Voorlichting

Een ambassadeur/ BN’er betrokken
maken bij het werk van HomePlan en
dit actief laten uitdragen.

Communicatie richting particulieren
om mogelijkheden toekomstige
particuliere werving te vergroten.

Bouwreizen

€ 90.000 door meerdere reizen naar
Mexico en Zuid-Afrika.
Wellicht nog een reis naar Nicaragua
en een pilotreis naar Haïti.

Bouwreizen blijven een pijler en
fondsenwervend instrument van
HomePlan.

Vrijwilligersnetwerk

Het betrekken van vrijwilligers bij van
te voren op haalbaarheid getoetste
activiteiten geïnitieerd vanuit HomePlan
door het Coördinatieteam Vrijwilligers.

De vraag om initiatief verandert
in een vraag om hulp van het
coördinatieteam.

€ 730.000

Bijgesteld, gebaseerd op resultaten
2014.

Financiën:
Totaal baten eigen fondsenwerving
Kosten fondsenwerving
CBF-percentage (kosten eigen
fondsenwerving gedeeld door baten
uit eigen fondsenwerving: 5b/5a)

€ 112.658
15,6%

Totaal te besteden aan doelstelling
% totaal bestedingen aan doelstelling
gedeeld door totaal van de baten

€ 571.268
78,3%

Samenwerking:
Partnerorganisaties

Tijdens de veldbezoeken worden de
banden met de partnerorganisaties
TECHO en SACBC verder versterkt en
geëvalueerd.

Naast de partnerships met de reeds
bestaande partners gaat HomePlan
op zoek naar nieuwe partners ter
verspreiding van het risico en ter
uitbreiding.
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6. Goed bestuur
en verantwoording
Verantwoordingsverklaring

De grondregels:

Het bestuur en directie van Stichting HomePlan
onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede
Doelen (Code Wijffels). Sinds 2008 zijn het CBF keur
en de Code Wijffels met elkaar vervlochten, waardoor
de keurmerkhouders in hun jaarverslag verantwoording dienen af te leggen over toezicht, effectiviteit
van bestedingen en omgang met belanghebbenden.
In deze verklaring wil het bestuur verantwoording
afleggen aan de hand van de drie grondregels welke
zijn vastgelegd door de Vervlechtingscommissie.

A. Binnen de stichting dient de functie toezicht
houden (vaststellen of goedkeuren van plannen
en het kritisch volgen van de organisatie en
haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden
van het besturen danwel van de uitvoering;
B. De stichting dient continu te werken aan een
optimale besteding van middelen zodat effectief
en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren
van de doelstellingen;
C. De stichting dient te streven naar optimale relaties
van belanghebbenden, met gerichte aandacht
voor de informatieverschaffing en de inname en
verwerking van wensen, vragen en klachten.
In deze verantwoordingsverklaring legt Stichting
HomePlan uit hoe zij met deze drie regels omgaat.
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6.1 A. Toezicht houden en uitvoeren
Bestuur en directie
Stichting HomePlan heeft gekozen voor een bestuursmodel waarbij het bestuur aan het hoofd staat
van de stichting en een toezichthoudende en controlerende taak heeft. De dagelijkse leiding is in handen
van de directie. De taken en verantwoordelijkheden
heeft HomePlan in een directiereglement vastgelegd.
De verhouding tussen de directie en het bestuur is
open en betrokken. De directie bereidt de vergaderingen van het bestuur voor. Tijdens de vergaderingen
informeert de directie het bestuur over alle belangrijke
ontwikkelingen binnen de organisatie en wordt het
bestuur middels kwartaalrapportages op de hoogte
gehouden over de uitvoering van het jaarplan. Op
deze manier kan het bestuur de activiteiten en resultaten toetsen aan het door haar vastgestelde beleid
en de voortgang. De directie bepaalt met het bestuur
de kaders van het nieuwe jaarplan. Voor het einde
van het jaar wordt het nieuwe jaarplan opgesteld. Het
bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening vast. Tevens
evalueert het bestuur het functioneren van de directie.

- goedkeuring jaarrekening 2013
- goedkeuring begroting 2015
- Jaarplanning projecten

Samenstelling bestuur en directie
In 2014 telde het bestuur van HomePlan vijf bestuursleden. Bestuursleden worden bij coöptatie
benoemd voor een periode van vier jaar, waarna
zij zich wederom kandidaat kunnen stellen. Voor
bestuursleden zijn functieprofielen vastgesteld. Het
bestuur houdt eenmaal per jaar een evaluatie over het
eigen functioneren. In 2014 heeft het bestuur verder
geopereerd zoals was vastgesteld na de evaluatie in
2012, een afgeslankt bestuur dat maximaal 4 jaar
zitting kan hebben met een eenmalige herbenoeming.
Ultimo 2014 is vastgesteld dat het bestuur hierin
slagvaardiger functioneert.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Het is statutair
vastgelegd dat zij zich niet schuldig mogen maken
aan belangenverstrengeling.

Bestuursleden in 2014
Taken bestuur:
In het bijzonder behoort tot de taken van het bestuur:
A. Goedkeuren (meerjaren) beleidsplannen;
B. Goedkeuren begroting, jaarstukken en jaarverslag;
C. Alle overige handelingen waarvoor volgens de
statuten goedkeuring van het bestuur nodig is;
D. Het aangaan van verplichtingen buiten de
reguliere kaders zoals exploitatie- en investeringsbegroting;
E. Het aanstellen, inschalen, de promotie, de
overplaatsing, schorsing en ontslag van leidinggevende of vertrouwensposities bekledende
functionarissen (en in het algemeen daarmee
samenhangende arbeidsvoorwaarden).
Het bestuur en directie streven ernaar om minimaal vier
maal per jaar te vergaderen. De directie houdt tussentijds regelmatig contact met de voorzitter en penningmeester en het bestuurslid op zijn of haar vakgebied.
In 2014 kwam het bestuur vijf maal bijeen met de
directie.
De belangrijkste bestuursbesluiten lagen op het
gebied van:
- goedkeuring projectvoorstellen
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Bram Lingen, voorzitter
Benoemd sinds: 12-02-2007,
per 01-01-2013 voorzitter
Aftredend per: 1e kwartaal 2017
Relevante nevenfunctie:
Voorzitter Stichting Toelevering Bouw
Voorzitter Vrienden van het Albert Schweitzer
Ziekenhuis
Harrie Berden, penningmeester en secretaris
Benoemd sinds: 27-11-2013
Aftredend per: 4e kwartaal 2018
Functie dagelijks leven: financieel adviseur
Relevante nevenfuncties:
President commissaris Sivomatic Holding B.V.
te Moerdijk
President commissaris Antea Participaties V B.V.
te Den Haag
Commissaris Antea Participaties VI B.V.
Commissaris Van Eerd te Tilburg
Gerald van Kessel,
bestuurslid bouwreizen & fondsenwerving
Benoemd sinds: 25-01-2010
Aftredend per: 1e kwartaal 2015
Functie dagelijks leven: Eigenaar MGM Projectontwikkeling

Andries de Jong, bestuurslid projecten
Benoemd sinds: 10-03-2011
Aftredend per: 1e kwartaal 2016
Relevante nevenfuncties:
Lid adviescommissie ORIO
Lid raad van Toezicht Lions Nederland
Voorzitter RvC EVODOS bv
Lout Donders, bestuurslid communicatie
Benoemd sinds: 08-12-2011
Aftredend per: 4e kwartaal 2016
Functie dagelijks leven: Hoofd Varia televisie bij
Omroep Brabant

Beoordeling directie
Het bestuur evalueert het functioneren van de directie.
De voorzitter en het lid dat aansluit qua vakgebied
houden de beoordelingsgesprekken met de directie.
De directiesalarissen staan in verhouding tot de grootte van de organisatie en de activiteiten die daaruit
voortvloeien. De beloning van de directie is getoetst
aan de adviesregeling beloning directeuren van
goede doelen ten behoeve van besturen en raden
van toezicht van de branche-organisatie VFI.

Extern toezicht
Extern toezicht wordt gehouden door
BDO Accountants Roosendaal.
Centraal Bureau Fondsenwerving,
controle ten behoeve van het keurmerk.

Directie in 2014
Marike van Seeters, Algemeen directeur,
geen nevenfuncties.
Ralf van den Hoek, Financieel directeur,
geen nevenfuncties.

6.2 B. Effectief en doelgericht besteden
Het bestuur van Stichting HomePlan geeft sturing aan
het behalen van de doelstellingen van de organisatie
door in samenwerking met de directie een meerjarenplan, de jaarplannen en begroting vast te stellen.
Periodieke rapportages voorzien het bestuur van
actuele informatie. De rapportages tonen het begrote
en werkelijk behaalde resultaat. Met deze informatie
kunnen het bestuur en de directie het beleid optimaliseren en daar waar nodig aanpassen.

Om doelgericht te kunnen handelen, werkt HomePlan
nauw samen met de lokale partnerorganisaties. Door
de korte lijnen kunnen wij snel inspelen op veranderende omstandigheden en houden wij de vinger
aan de pols. De lokale partners dienen HomePlan
middels inhoudelijke en financiële rapportages op de
hoogte te houden, op deze manier heeft HomePlan
direct inzicht in de besteding van onze middelen in
projectlanden.

6.3 C. Contact betrokkenen
Voor de relatie met belanghebbenden is een gedragscode opgesteld die is gebaseerd op de gedragscode
van de VFI. Deze is van toepassing op werving,
beheer en besteding van middelen binnen HomePlan. HomePlan onderscheidt bij belanghebbenden
de gevers, de begunstigden, de vrijwilligers en de
collega-instellingen. Zij streeft daarbij naar een open
dialoog met al deze partijen en doet dat o.a. door
de website, nieuwsbrieven en schriftelijke mailing in
specifieke situaties. In voorkomende gevallen worden
persoonlijke gesprekken aangegaan. Zakelijke
sponsors en fondsen worden in evaluatie- en met
eindrapporten op de hoogte gehouden van de door
hen gesponsorde projecten. Waar mogelijk wordt
samengewerkt met sponsors om kennis en ervaring

uit te wisselen. Het jaarverslag is door iedereen gratis
opvraagbaar en via de website te lezen en/of te
downloaden. Klachten worden afgehandeld volgens
een vaste procedure.
Door het bestuur vastgesteld
Breda, mei 2015
Namens de leden van het bestuur:
De heer A. Lingen, voorzitter

De
De
De
De

heer
heer
heer
heer

H. Berden
L.A.M.M. Donders
A.J. de Jong
G.M.A. van Kessel
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Bijlage 1

Risico analyse

De samenvatting van de belangrijkste risico’s worden in onderstaande tabel weergegeven.
Risico gebied

Risico’s

Maatregelen

Fondsenwerving
en communicatie

Terugval in donaties door veranderend
donatie gedrag en economische crisis.

Diversificatie in funding door focus op
zakelijke markt en vermogensfondsen.

Toenemende concurrentie.

Huis, thuis toekomstvisie uitdragen, kernwaarden kleinschalig, efficiënt en transparant
uitdragen. Streven naar langere termijn
overeenkomsten met vermogensfondsen
en zakelijke partners.

Bouwreizen.
Imagoschade bij negatieve publiciteit
over de sector.

Projecten

Vermogensfondsen willen zich niet voor
langere termijn binden.

Bouwreizen naar veilige gebieden.

Misbruik van middelen en
mismanagement.

Veldbezoeken aan de projectlanden.

Corruptie en politieke instabiliteit.

Financieel

Kernwaarde transparantie tonen en naleven.

Intensieve samenwerking met TECHO en
SACBC in politiek stabiele landen.

Onvoldoende kwaliteit partners.

Werken met projectprocedure en contractafspraken.

Recessie en gevaar voor continuïteit.

Projectverplichtingen worden pas aangegaan
als de financiering volledig is gedekt.
Effectieve en efficiënte organisatie, optimale
kostenbewaking. Continuïteitsreserve voor
de kosten van de organisatie gedurende
ruim een half jaar.

Organisatie
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Afhankelijkheid van individuele
medewerkers door klein team.

Heldere interne procesbeschrijvingen en
digitaal archief.

Mismanagement.

Bestuur houdt toezicht en externe accountantscontrole.

Bijlage 2

Directe kosten per project
Projectcode

Aantal huizen

Locatie

Partner

Directe kosten

MX14.01

10

Estado de México

TECHO

€ 17.570

MX14.02

10

Puebla

TECHO

€ 18.460

Mexico

Projectbegeleiding

€ 3.236

Nicaragua
NI14.01

25

Matagalpa, Chinandega

TECHO

€ 29.496

NI14.02

30

Managua, Granada

TECHO

€ 37.462

NI14.03

36

Chinandega, Léon, Masaya

TECHO

€ 45.457

Projectbegeleiding

€ 1.907

Haïti
HT14.01

40

Cabaret

TECHO

€ 100.979

10

Makhundu

SACBC

€ 24.135

Zuid-Afrika
ZA14.01
ZA14.02

15

Pomeroy

SACBC

€ 28.089

ZA14.05

10

Pomeroy

SACBC

€ 27.773

Projectbegeleiding
Totaal

€ 3.184
186

€ 337.748
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Financieel verslag 2014
van Stichting HomePlan
(alle bedragen in euro’s)

1.1 Balans per 31 december 2014
(na bestemming van het resultaat)

Activa

31-12-2014

31-12-2013

3.506

3.931

3.506

3.931

handelsdebiteuren

26.920

83.319

overige vorderingen

2.208

3.014

(1) Materiële vaste activa
andere vaste bedrijfsmiddelen
(2) Vorderingen

vooruitbetaalde kosten

6.485

10.293

35.613

96.626

(3) Liquide middelen
banken
Totaal activa

Passiva

590.027

512.320

590.027

512.320

629.146

612.877

31-12-2014

31-12-2013

512.650

450.191

69.441

98.850

582.091

549.041

(4) Reserves en fondsen
reserves
bestemmingsfondsen
(5) Kortlopende schulden
leveranciers en handelscrediteuren

6.679

6.320

belastingen en premies sociale
verzekeringen

9.691

8.587

30.685

48.929

47.055

63.836

629.146

612.877

overige schulden
Totaal passiva
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1.2 Staat van baten en lasten 2014
Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

638.052

1.015.000

917.529

42.889

20.000

-

3.508

1.000

3.602

684.449

1.036.000

921.131

463.623

825.046

810.073

(6) Baten
baten uit eigen fondsenwerving
baten uit acties van derden
overige baten
(7) Lasten
Besteed aan doelstellingen
- doelstelling huisvestingsprojecten
- doelstelling voorlichting

28.758

24.592

16.704

492.381

849.638

826.777

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving

105.425

114.736

127.345

105.425

114.736

127.345

53.593

71.626

69.761

651.399

1.036.000

1.023.883

33.050

-

102.752-

-

-

-

Overige reserves

62.459

-

166.648

Bestemmingsfondsen

29.409-

-

269.400-

33.050

-

102.752-

Beheer en administratie
Saldo

Overschot toegevoegd aan / tekort onttrokken aan:
Continuïteitsreserve

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

Besteed aan doelstelling in % van de totale baten

71,9%

82,0%

89,8%

Besteed aan doelstelling in % van de som der lasten

75,6%

82,0%

80,7%

Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen
fondsenwerving

16,5%

11,3%

13,9%

8,2%

6,9%

6,8%

Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten

Toelichting verschillen begroting en realisatie:
De baten eigen fondsenwerving zijn € 376.948 lager dan
begroot. Met name de tegenvallende inkomsten uit de
zakelijke markt en de vermogensfondsen zijn hiervan de
oorzaak. De zakelijke markt kampt ook dit jaar nog steeds
met de gevolgen van het slechte economische klimaat.
Ondanks de grote bereidheid vanuit het zakelijke netwerk
en met name vanuit de bouwreisdeelnemers om stichting
HomePlan te ondersteunen staat deze markt duidelijk
nog steeds erg onder druk. De baten uit bouwreizen zelf
zijn ook lager dan begroot wegens het wegvallen van een
voor 2014 geplande bouwreis. De inkomsten per bouwreis zijn echter wel volgens verwachting.
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De baten vanuit particulieren en met
name vanuit congregaties zijn iets hoger
dan begroot.
Het resultaat acties van derden is o.a.
door middel van de fietstocht “Cycling for
Pomeroy” ruimschoots gehaald.
De tegenvallende inkomsten hebben dit
jaar geleid tot een daling van de uitgaven
aan onze huisvestingsprojecten.

1.3 Kasstroomoverzicht over 2014
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden. De liquide middelen betreffen vooral banksaldi, de vorderingen bestaan
met name uit toegezegde donaties. Kortlopende schulden zijn hoofdzakelijk verplichtingen
aan de belastingdienst en de accountantskosten voor de jaarrekening.
In 2014 en 2013 zagen de kasstromen er als volgt uit:
2014

2013

33.050

102.752-

925

441

61.013

22.550-

- mutatie in kortlopende schulden

16.781-

8.446

Kasstroom uit operationele activiteiten (a)

78.207

116.415-

- investeringen in materiële vaste activa

500-

4.372-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (b)

500-

4.372-

-

-

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen materiële vaste activa
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie in vorderingen

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (c)
Mutatie Liquide middelen (a+b+c)

77.707

120.787-

Liquide middelen per 1 januari

512.320

633.107

Liquide middelen per 31 december

590.027

512.320

77.707

120.787-

Mutatie liquide middelen
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1.4 Toelichting op de balans
ALGEMENE TOELICHTING
Verslaggeving
De grondslagen van de jaarverslaggeving zijn in
overeenstemming met de Richtlijnen Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen van het Centraal
Bureau Fondsenwerving (CBF) en RJ 650.

Oprichting
Stichting HomePlan, statutair gevestigd te Breda,
is opgericht op 11 maart 1996 door de heer J.H.L.
Tebbe en actief sinds 15 mei 1997.

De inkomsten van de Stichting HomePlan bestaan uit:
subsidies en donaties;
erfstellingen en legaten;
andere bijdragen particulieren, instellingen,
organisaties en overheden;
opbrengsten van te organiseren acties voor de
inzameling van geld en goederen;
andere verkrijgingen en baten.
Stichting HomePlan heeft een bestuur dat bij het
opmaken van deze jaarrekening bestaat uit vijf leden.

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:
1. het zonder winstoogmerk realiseren van
huisvesting en onderdak voor de allerarmsten
in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden;
2. het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling, in het bijzonder van het Nederlandse
publiek, voor de sociale problemen van de
ontwikkelingslanden;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te
verwezenlijken door:
het verschaffen van directe hulp in de vorm van
huisvesting aan de allerarmsten in minder
ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden;
het ondersteunen van activiteiten gericht op het
herstel van het dagelijks leven en op het begin
van een structurele verbetering van de levensomstandigheden van de slachtoffers;
het geven van bijstand aan organisaties in
ontwikkelingslanden voor de verbetering van
hun hulpverlenings- en ontwikkelingscapaciteit;
zo veel mogelijk mensen zien te bereiken met
informatie over haar doelgroep en haar werk
o.a. door middel van periodieken;
het bij schriftelijke overeenkomst samenwerken
met andere instellingen en organisaties met een
gelijk of aanverwant doel;
alle andere wettige middelen.
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van
activa en passiva, alsmede voor de berekening van
het saldo van baten en lasten, is de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld
worden activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.

Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het
bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen
te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen
bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze
schattingen afwijken.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa welke benodigd zijn voor de
bedrijfsvoering worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd
op de geschatte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikname. Als criterium voor het activeren
van materiële vaste activa wordt een minimale
omvang van € 500 gehanteerd.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit
komt overeen met de nominale waarde, onder aftrek
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen. De vorderingen zijn benodigd voor de
bedrijfsvoering.

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden. De overige baten en lasten
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop
deze betrekking hebben. Baten worden opgenomen
op het moment dat ze contractueel zijn toegezegd.

Verbonden partijen
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van Stichting HomePlan.

Voorzieningen
Stichting HomePlan heeft voor haar werknemers
een pensioenregeling getroffen waarbij de pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op een beschikbaar
premiestelsel. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. De over het
boekjaar verschuldigde premies worden als kosten
verantwoord. Voor per balansdatum nog niet betaalde
premies wordt een schuld opgenomen. Aangezien
deze verplichtingen een kortlopend karakter hebben,
worden deze gewaardeerd tegen de nominale waarde. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en
beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen
mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de
jaarlijkse bijdragen aan de verzekeringsmaatschappij.
Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de
balans opgenomen voorziening.

Bepaling voor – of nadelig saldo

Op 30 maart 2007 is Stichting HomePlan Logistics
opgericht. De stichting wordt bestuurd door bestuursleden van Stichting HomePlan welke worden
benoemd door het bestuur van Stichting HomePlan.
Bij opheffing komt het liquidatiesaldo toe aan
Stichting HomePlan.
Stichting HomePlan Logistics heeft in het verleden in
opdracht van Stichting HomePlan de lokale productie
in Nederland en het transport van de prefab huizen
voor een project in Zuid-Afrika verzorgd.
In 2014 is er door Stichting HomePlan geen gebruik
gemaakt van Stichting HomePlan Logistics.
Aangezien de betekenis van Stichting HomePlan
Logistics te verwaarlozen is op het geheel, is conform
artikel 504 van Richtlijn 650 “Fondsenwervende
instellingen” consolidatie achterwege gelaten.
In 2015 zal Stichting HomePlan Logistics opgeheven
worden en zal het liquidatiesaldo ten goede komen
aan Stichting HomePlan.

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het
verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden,
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten
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Toelichting op de activa
1. MATERIËLE VASTE ACTIVA
Het waardeverloop in 2014 is als volgt geweest:

andere vaste bedrijfsmiddelen

Balans
01-01-2014

Saldo
investering

Afschrijvingen

Balans
31-12-2014

3.931

500

925

3.506

3.931

500

925

3.506

2. VORDERINGEN
De samenstelling is als volgt:
Balans
31-12-2014

Balans
31-12-2013

29.420

87.444

2.500-

4.125-

26.920

83.319

2.208

1.863

Handelsdebiteuren
debiteuren
voorziening oninbare debiteuren
Overige vorderingen
bankrente
overig

0

1.151

2.208

3.014

2.464

2.222

Vooruitbetaalde kosten
onderhoud software
verzekeringen

711

980

leasekosten

741

1.308

2.569

5.783

overig

6.485

10.293

35.613

96.626

Balans
31-12-2014

Balans
31-12-2013

248

238

48.449

34.578

5.157

1.613

3. LIQUIDE MIDDELEN
De samenstelling is als volgt:

Kas
Rabobank rekening-courant
Rabobank buitenlandrekening
Rabobank verkopen

1.247

2.861

Rabobank bedrijfstelerekening

175.000

275.000

Rabobank continuïteitsreserve

176.775

175.000

Rabobank telemarketing

-

1.891

16.839

15.161

Rabobank bankgarantie

4.982

4.968

Postbank

1.330

1.010

Rabobank direct dialogue

Gelden onderweg*
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160.000

-

590.027

512.320

* De post ‘gelden onderweg’ bestaat volledig uit
baten vanuit de december
incasso waarin de jaarbijdragen 2014 worden geïncasseerd. Deze incasso is
op 2 januari 2015 op de
Rabobank direct dialogue
rekening bijgeschreven.

Toelichting op de passiva
4. RESERVES EN FONDSEN
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en bestemmingsfondsen.
Het eigen vermogen op 31 december 2014 bedraagt € 582.091.

Reserves
De reserves bestaan uit een continuïteitsreserve en overige reserves.
Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest:

stand per 1 januari 2014

Continuïteitsreserve

Overige
reserves

Saldo

175.000

275.191

450.191

-

62.459

62.459

175.000

337.650

512.650

resultaat verslagjaar
stand per 31 december 2014

Continuïteitsreserve

Overige reserves

De continuïteitsreserve is bedoeld als garantie voor
de continuïteit van Stichting HomePlan als organisatie.
Het bestuur heeft in 2008 besloten binnen een periode van 3 jaar een continuïteitsreserve op te bouwen
van € 175.000 ter dekking van de organisatiekosten
voor de periode van ruim ½ jaar. De vastgestelde
hoogte van deze reserve is in lijn met de VFI-richtlijn
Financieel Beheer Goede Doelen.

In de overige reserves worden de positieve saldi en
de negatieve saldi van de staat van baten en lasten
opgenomen. Deze overige reserves zullen uiteraard
worden besteed aan de doelstellingen van de
Stichting.

Bestemmingsfondsen
In de bestemmingsfondsen worden donaties opgenomen waarbij de donateur expliciet
heeft bepaald aan welke projecten deze gelden in de komende jaren moeten worden
besteed. In 2014 zijn alle in de bestemmingsfondsen aanwezige gelden uit voorgaande
jaren besteed aan de desbetreffende projecten. Er is in 2014 voor € 69.441 aan donaties ontvangen voor projecten die in 2015 van start zullen gaan.
Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest:

stand per 1 januari 2014
donaties
bestedingen
stand per 31 december 2014

Haïti

Zuid-Afrika

Nicaragua

Totaal

7.500

83.000

8.350

98.850

-

69.441

-

69.441

7.500-

83.000-

8.350-

98.850-

-

69.441

-

69.441

Vermogensbeleid
De jaarrekening voldoet aan de VFI-richtlijn Reserves
Goede Doelen en aan de uitgangspunten van het
CBF voor Reserves en beleggingsbeleid.
Het onderdeel Beleggingsbeleid uit bovengenoemde
VFI-richtlijn is voor Stichting HomePlan niet van

toepassing. Het bestuur heeft besloten dat er geen
beleggings-activiteiten plaats mogen vinden. Er wordt
derhalve niet belegd in aandelen of obligaties. De
jaarrekening voldoet eveneens aan de Adviesregeling
Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI.
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5. KORTLOPENDE SCHULDEN
De onder dit hoofd opgenomen kortlopende schulden hebben allen een resterende
looptijd korter dan één jaar.

Balans
31-12-2014

Balans
31-12-2013

Leveranciers en handelscrediteuren
crediteuren

6.679

6.320

6.679

6.320

Belastingen en premies sociale verzekeringen
loonheffing

8.541

7.412

omzetbelasting

1.150

1.175

9.691

8.587

reservering vakantietoeslag

5.506

6.815

reservering vakantiedagen

2.860

4.821

bankkosten

1.133

3.293

accountantskantoor

10.000

10.000

overige schulden

11.186

-

-

24.000

30.685

48.929

47.055

63.836

Overige schulden

storneringen incasso december

Niet in de balans opgenomen rechten,
verplichtingen en regelingen
Huurverplichting
Stichting HomePlan heeft een huurcontract voor haar
kantoor voor de duur van 60 maanden, ingaande op
1 februari 2009 en eindigend op 31 januari 2014
voor een bedrag per jaar van € 13.656 (2014). Vanaf
1 februari 2014 is er een huurcontract voor de duur
van telkens 12 maanden met een opzegtermijn van
12 maanden voor een bedrag per jaar van € 15.130.

Leaseverplichtingen
Stichting HomePlan is per 2 november 2011 een
leasecontract aangegaan voor een kopieerapparaat
met een contractduur van 60 maanden voor een
bedrag per jaar van € 4.519 (2014). Per 1 november 2013 is er een leasecontract aangegaan voor
een koffiezetmachine met een contractduur van 60
maanden voor een bedrag per jaar van
€ 714 (2014).
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Bankgarantie
Door Stichting HomePlan is een bankgarantie afgegeven van € 4.968 i.v.m. de huur van de kantoorruimte.

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
FONDSENWERVING
6. Baten
De specificatie luidt als volgt:
2014

2013

83.745

80.817

Baten eigen fondsenwerving
particulieren
straatcampagnes

216.349

251.749

zakelijke markt

130.454

158.080

fondsen / stichtingen

95.611

301.879

bouwreizen

66.177

104.487

congregaties

19.352

8.195

provisie No House Wine

15.322

4.060

verkoop artikelen*

11.042

8.262

638.052

917.529

37.173

-

5.716

-

42.889

-

3.508

3.602

Baten uit acties van derden
Cycling for Pomeroy
Diverse acties
Overige baten
overige financiële baten en lasten

3.508

3.602

684.449

921.131

Ontvangen baten die specifiek gekoppeld zijn aan nog niet volledig gerealiseerde projecten zijn opgenomen in de verschillende bestemmingsfondsen
van Stichting HomePlan. Het verloop van de bestemmingsfondsen staat
beschreven bij de toelichting op de balans onder punt 4 eigen vermogen.
* De specificatie van het resultaat verkopen luidt als volgt:
2014

2013

4.667

1.912

verkopen No House Wine

7.067

11.813

verkopen Lonka snoepblikken

8.720

5.170

20.454

18.895

kosten kerstkaarten / overige

1.796-

1.385-

kosten No House Wine

6.426-

7.382-

kosten Lonka snoepblikken

1.190-

1.866-

9.412-

10.633-

11.042

8.262

verkopen kerstkaarten / overige

Bruto-winst
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7. Lasten
De specificatie luidt als volgt:
2014

2013

39.266

170.936

Besteed aan doelstelling huisvestingsprojecten
directe kosten projecten Mexico
directe kosten projecten Zuid-Afrika

83.181

200.217

directe kosten projecten Haïti

100.979

196.713

directe kosten projecten Nicaragua

114.322

108.618

337.748

676.484

uitvoeringskosten eigen organisatie

125.875

133.589

463.623

810.073

Besteed aan doelstelling voorlichting
nieuwsbrief / mailingen
promotiekosten
uitvoeringskosten eigen organisatie

9.229

8.049

11.721

5.900

20.950

13.949

7.808

2.755

28.758

16.704

mailingkosten

2.608

6.389

overige kosten

5.075

1.333

7.683

7.722

97.742

119.623

105.425

127.345

53.593

69.761

651.399

1.023.883

Besteed aan kosten fondsenwerving

uitvoeringskosten eigen organisatie
Beheer en administratie

Verdeling kosten voorlichting en fondsenwerving
Voor de nieuwsbrief en mailingkosten worden
verdeelsleutels gebruikt voor de toerekening aan
voorlichtings- en fondsenwervingskosten. Deze
verdeelsleutels zijn vastgesteld aan de hand van de
doelstelling en inhoud van de mailingen alsmede op
basis van bedrijfseconomische criteria. Vanaf 2007
wordt voor mailingen naar bestaande donateurs van
HomePlan 30% van de gemaakte kosten toegeschreven aan fondsenwerving en 70% wordt toegeschreven
aan voorlichting. Bij het aanschrijven van nieuwe potentiële donateurs ligt de nadruk op fondsenwerving
en wordt de verhouding 70% voor fondsenwerving en
30% voor voorlichting toegepast.
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Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten zijn verdeeld op basis van
bedrijfseconomische criteria, toegerekend aan
fondsenwerving, de realisatie van de doelstellingen en
aan beheer en administratie.
De uitvoeringskosten worden toegerekend aan
de kostenplaatsen op basis van uurtarieven en
de geschatte werkelijke directe tijdsbesteding. De
versleuteling van het aantal fte’s en de bijbehorende
kosten is gebaseerd op de aanbeveling Toepassing
van richtlijn 650 voor Kosten Beheer & Administratie
van het VFI van januari 2008.
De onderverdeling tussen personeelskosten, huisvestingskosten en kantoorkosten is naar rato van de
gemaakte directe kosten.

De totale lastenverdeling is als volgt:
Doelstelling

LASTEN

Huisvestingsproj.

Werving baten
Voorlichting

Eigen fondsenwerving

Beheer
en adm

realisatie 2014

begroot
2014

realisatie
2013

DIRECT
Projecten Latijns Amerika
Projecten Zuid-Afrika

39.266

-

-

-

39.266

100.000

170.936

83.181

-

-

-

83.181

200.000

200.217

Projecten Haïti

100.979

-

-

-

100.979

200.000

196.713

Projecten Nicaragua

114.322

-

-

-

114.322

171.000

108.618

Voorlichting

-

20.950

-

-

20.950

20.000

13.949

Fondsenwerving

-

-

7.683

-

7.683

20.000

7.722

Personeelskosten

85.677

5.088

68.587

33.383

192.735

242.000

234.368

Huisvestingkosten

9.259

550

7.412

3.608

20.829

20.500

23.018

31.764

1.886

25.427

12.377

71.454

62.500

68.342

464.448

28.474

109.109

49.368

651.399

1.036.000

1.023.883

INDIRECT

Kantoorkosten

Beheer en administratie

Werknemers en beloningen

Kosten van beheer en administratie zijn die kosten
die gemaakt worden in het kader van de (interne)
beheersing en administratievoering en die niet worden
toegerekend aan de doelstelling of de werving van
baten. Dit kostenpercentage bedraagt in 2014 8,2 %.
In 2012 is een eigen normpercentage B&A van 7.0 %
opgesteld, gebaseerd op inschattingen van maximum
niveaus van de kosten en kostenaandelen die samen
het kostenpercentage B&A bepalen.

De totale personeelskosten 2014 bedragen
€ 192.735 en zijn als volgt op te splitsen:

Lonen en salarissen:
Sociale lasten:
Pensioenen:
Overige personeelskosten*:

2014

2013

136.942

190.837

23.349

25.200

5.248

6.062

27.196

12.269

192.735

234.368

* In 2014 is er een overeenkomst van opdracht gesloten
met de project manager Zuid-Afrika van HomePlan. De
hieruit voortvloeiende kosten zijn in 2014 opgenomen
onder de post overige personeelskosten.
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Bezoldiging directie

Het gemiddeld aantal werkzame personen (uitgedrukt
in fulltime arbeidsplaatsen) bedroeg in het huidige
verslagjaar 3,0 tegenover 4,6 in het voorgaand
boekjaar. De gemiddelde leeftijd was 38 jaar. Er heeft
één uitdiensttreding plaatsgevonden. Gemiddelde
verhouding tussen man en vrouw was respectievelijk
1 staat tot 3. Het gemiddelde opleidingsniveau ligt op
HBO+.

De totale werkgeverskosten in 2014 voor de tweehoofdige directie bedroegen € 59.525 en € 58.754.
Bij de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden
van de directie wordt door het bestuur de “Regeling
beloning directeuren van goede doelen ten behoeve
van besturen en raden van toezicht” van de brancheorganisatie VFI als richtlijn aangehouden. Stichting
HomePlan verstrekt de directie géén overwerkvergoeding, representatievergoeding, lease- of bedrijfsauto,
lening, voorschotten of garanties. Iedere werknemer
incl. de directie betaalt 50% van de pensioenpremie
zelf. Naast het bruto belastbaar jaarinkomen maken
ook betaalde sociale verzekerings- en pensioenpremies en vergoedingen deel uit van de bezoldiging
(incl. werkgeverslasten). De pensioenlast betreft
het werkgeversdeel van de aan het pensioenfonds
verschuldigde premie.

Specificatie bezoldiging directie
Naam

M. van Seeters

R. van den Hoek

alg. directeur

fin. directeur

onbepaald

onbepaald

uren

40

40

part-time percentage

83

95

1/1-31/12

1/1-31/12

45.345

44.199

3.116

4.026

Functie
Dienstverband
Aard (looptijd)

periode
Bezoldiging (EUR)
Jaarinkomen
brutoloon/salaris
vakantiegeld
eindejrsuitkering, 13e/14emnd

-

-

variabel jaarinkomen

-

-

48.461

48.225

8.079

7.991

Totaal
SV lasten (wg deel)
Onkosten en reiskosten vergoedingen

1.020

300

Pensioenlasten (wg deel)

1.965

2.238

-

-

Overige beloningen op termijn

-

-

Totaal bezoldiging 2014

Uitkeringen beëindiging dienstverband

59.525

58.754

Totaal bezoldiging 2013

59.324

58.707

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties
verstrekt aan bestuurders of toezichthouders.
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1.6 Ondertekening van de jaarrekening
Breda, 18 mei 2015

Het bestuur:
De
De
De
De
De

heer
heer
heer
heer
heer

A. Lingen, voorzitter wg
H.J.M. Berden, secretaris & penningmeester wg
G.M.A. van Kessel wg
A.J. de Jong wg
L.A.M.M. Donders wg
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