15 jaar
jaarverslag 2012

Voorwoord
van de voorzitter
HomePlan bestaat nu al weer 15 jaar. De stichting heeft zich ontwikkeld
tot een professionele organisatie. Met een kleine vaste bezetting
realiseren wij ruim een miljoen euro aan inkomsten. Zeer positief is het
dat de medewerkers zich met zoveel passie inzetten voor HomePlan.
HomePlan zorgt voor huisvesting voor de allerarmsten in Mexico,
Nicaragua en Haïti en voor de aids- en weeskinderen in Afrika. Het bouwen
van de huizen doen wij samen met plaatselijke partners. In de afgelopen
jaren hebben de bouwreizen een aanzienlijke groei doorgemaakt. Het is
indrukwekkend hoe deelnemers aan die reizen dat ervaren hebben. Uit
deze groep is een groep van vrijwilligers voortgekomen, die zich voor
HomePlan wil inzetten. Hoewel wij het economisch tij tegen hebben,
willen wij met zijn allen toch meer middelen werven om de allerarmsten
te helpen. Juist met een goed dak boven hun hoofd hebben zij ook de
mogelijkheid zich beter te ontwikkelen. Met genoegen bieden wij ons
jaarverslag 2012 aan u aan. Het doet ons altijd weer goed als wij de
gevers kunnen laten zien hoe er gewerkt is en wat er gerealiseerd is.
Heel veel dank aan een ieder voor zijn of haar inzet en aan u als gevers.
A. Lingen
Voorzitter Stichting HomePlan

Familie Ntombikayise voor het nieuwe huis, Hlabisa, Zuid-Afrika
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HomePlan 15 jaar
Samenvatting jaarverslag 2012
Huisvesting voor de allerarmsten

“Huis, Thuis en Toekomst”

Het jaar 2012

Stichting HomePlan is een ontwikkelingsorganisatie opgericht in 1997 door de Bredase bouwondernemer Jan
Tebbe († 2006). Al 15 jaar gelooft HomePlan dat ieder
mens recht heeft op een huis. Wij zien huisvesting als
een eerste stap in een verdere ontwikkeling op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Vanuit een veilig
thuis kan een mens zich immers verder ontwikkelen naar
een betere toekomst. HomePlan werkt vanuit een kleine,
effectieve organisatie, zodat zoveel mogelijk inkomsten
aan de allerarmsten besteed worden.

Het huis is geen doel op zich, maar biedt een basis van
waaruit de bewoners zich verder kunnen ontwikkelen. Het huis geeft een veilig gevoel, beschermt tegen
weersomstandigheden en biedt een plek waar kinderen
gewoon kind kunnen zijn. Samen met onze lokale partnerorganisaties denken de bewoners na over hun thuis
en toekomst. Maar ook over de toekomst van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. In 2012 bestond
HomePlan 15 jaar. We kijken vol trots terug op de bijna
3.000 huizen in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika, die
we sinds onze oprichting hebben gebouwd. Meer dan
15.000 mensen hebben daardoor een veilig thuis gekregen en zicht op een betere toekomst.

Het jubileumjaar stond voor HomePlan in het teken van
de toekomst. De organisatie heeft verschillende verbeteringen doorgevoerd, zodat wij ook de komende 15 jaar
op een succesvolle manier kunnen blijven bouwen. Niet
alleen intern heeft HomePlan gebouwd aan een verbeterde organisatie, maar ook hebben wij succesvol gebouwd in onze focuslanden, Mexico, Nicaragua, Haïti en
Zuid-Afrika.

HomePlan vrijwilligers samen met de begunstigden tijdens de bouwreis in Hlabisa, Zuid-Afrika, maart 2012
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Ondanks de economische crisis kunnen wij terugkijken
op een succesvolle werving van meer dan een miljoen
euro.

Wat ging goed?

Wat ging minder goed?

• € 390.637 geworven bij vermogensfondsen,
waaronder de cofinanciering van Cordaid

• De bouwplanning en financiën zijn overschreden
in Zuid-Afrika en Swaziland

• Goede evaluatie van HomePlan projecten op
Haïti door een extern bureau

• De vervolgfase na de bouw van de huizen blijft
achter

• 269.000 mensen hebben gekeken naar de
uitzending van onze documentaire “Huis, Thuis,
Toekomst” op Omroep Brabant

• HomePlan heeft geen grote wervingscampagne
uitgevoerd

• Succesvolle grootschalige uitbreiding van
huisvestingsprojecten in Nicaragua
• In 2012 zijn in totaal 73 vrijwilligers op bouwreis
gegaan. Een groep van 18 personen is op eerste
bouwreis naar Zuid-Afrika gereisd
• HomePlan heeft interne verbeteringen
doorgevoerd, zoals een efficiëntere
projectprocedure
• De nieuwe huisstijl is in onze nieuwsbrieven
doorgevoerd en onze nieuwe website is
gelanceerd

• De economische crisis is voelbaar bij zakelijke
relaties en het verloop van de particuliere
donateurs wordt niet gecompenseerd
• De telemarketing actie had een lagere respons
dan verwacht

Financieel overzicht 2012
• Totaal van inkomsten:        
€ 1.035.222
• Besteed aan doelstelling
€ 882.203
• Besteed aan doelstelling
in % van de totale baten:
85%
• Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten
eigen fondsenwerving (CBF percentage)
10,80%
• Kosten beheer en administratie
in % van de totale lasten
7%

Een blik vooruit
In het jaar 2013 zal HomePlan de ingeslagen weg naar
professionalisering voortzetten. Zo zal een meerjarenstrategie worden opgesteld. Daarnaast zullen er veldbezoeken plaatsvinden aan onze projecten in Nicaragua en
Haïti om het effect van onze projecten voor de bewoners
en de gemeenschap goed te kunnen volgen. Begin 2013
zal het vrijwilligersnetwerk van HomePlan gelanceerd
worden en worden de krachten van onze enthousiaste
vrijwilligers gebundeld in de vorm van diverse werkgroepen.
Met deze gezamenlijke inspanning hopen wij nog meer
bewoners een veilig huis en kans op een betere toekomst
te geven.

• HomePlan heeft de billboardcampagne
gewonnen van de Goede Doelen Campagne
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Het jaar 2012 in vogelvlucht

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Eerste donatie binnen van de ludieke oliebollenactie
voor HomePlan bij bakkerij Breadpoint in Best op
oudjaarsdag.

Miriam Parrales voelt zich veilig in haar nieuwe huis, zij
is één van de 80 families in Nicaragua met een nieuw
HomePlan huis.

6 | HomePlan Jaarverslag 2012

Projectcoördinator Hugo van den Berg op projectbezoek
op Haïti.

Feestelijke première van de HomePlan
bouwreisdocumentaire “Huis, Thuis, Toekomst” in
bioscoop Pathé ter ere van ons 15-jarig bestaan.

Eerste HomePlan bouwreis naar Zuid-Afrika,
18 enthousiaste deelnemers zetten zich in om
weeskinderen in Ingwavuma een nieuw huis te geven.

Officiële overhandiging van onze nieuwe blikvanger,
de Volkswagen Caddy aangeboden door MAN Dealer
Eindhoven.

Juli

Augustus

No House Wine

HomePlan wint Goede Doelen Campagne van MMD Media, zo trokken we op vijf regionale vliegvelden de aandacht van het publiek met onze HomePlan billboards.

September

Oktober

November

December

€ 100.000 voor HomePlan bij elkaar genipt dankzij

Voor het tweede jaar is de succesvolle blikkenactie
‘Home Sweet Home’ van Lonka in volle gang.

De tiende HomePlan bouwreis naar Mexico,
11 enthousiaste deelnemers bouwen samen met de
families aan een nieuwe toekomst in Caltenco.

Maar liefst 269.000 kijkers hebben onze documentaire
‘Huis, Thuis, Toekomst’ op Omroep Brabant bekeken.

Met trots lanceren wij onze nieuwe website
www.homeplan.nl.
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Zuster Lidia, Zuid-Afrika
“The Word become flesh and duel among us”... This is what
happened between the Visitors from Holland and the hosts
families from Hlabisa. It was so nice to see how they managed to
communicate without knowing the language. I learned once again
the power of the smile. Some of the host families didn’t know
English. They were happy and smiling and this was enough to
make our visitors happy.

Zuster Lidia (rechts) van partnerorganisatie SACBC in Zuid-Afrika

8 | HomePlan Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1
15 jaar HomePlan

10

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

12
13
17
19
20
21

Onze missie en strategie
Wie zijn wij
HomePlan aanpak
Partnerorganisaties
Interne Zaken
Doelstellingen 2012

Hoofdstuk 5
Een blik vooruit: Doelstellingen 2013

46

5.1
5.2
5.3

46
48
48

Doelstellingen 2013
Fondsenwerving 2013
Begroting 2013

Hoofdstuk 6
Goed bestuur en verantwoording

50

6.1
6.2
6.3

50
52
52

A. Toezicht houden en uitvoeren
B. Effectief en doelgericht besteden
C. Contact betrokkenen

Hoofdstuk 2
Projecten

24

2.1
2.2
2.3

24
30
31

Bijlage 1
Risico analyse

53

Hoofdstuk 3
Fondsenwerving

34

Bijlage 2
Directe kosten per project

54

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

34
36
38
38
38
40

Financieel
verslag 2012

56

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

56
58
60
61
69
77
78

Gerealiseerde projecten per land
Rapportage en verslaglegging
Thuis en Toekomst: Impact

Particuliere markt
Zakelijke markt
Kloosters
Vermogensfondsen
Bouwreizen
Verkopen No House Wine en Lonka Blikken

Hoofdstuk 4
Communicatie
4.1
Communicatie met belanghebbenden

42
42

Balans per 31 december 2012
Staat van baten en lasten 2012
Kasstroomoverzicht
Toelichting op de balans
Toelichting op de staat van baten en lasten
Ondertekening van de jaarrekening
Controleverklaring

HomePlan Jaarverslag 2012 | 9

Hoofdstuk 1

15 JAAR HOMEPLAN
De Bredase bouwondernemer Jan Tebbe († 2006) heeft
in 1997 Stichting HomePlan opgericht. Hij was van mening dat een veilig onderkomen de eerste stap is naar
een betere toekomst. Jan heeft een prefab woning ontworpen als eerste stap naar een betere toekomst voor de
allerarmsten. Deze huizen werden vanuit Nederland verscheept naar de projecten van HomePlan. Sinds 2008 is
Stichting HomePlan volledig overgegaan op lokale productie van huizen. Dit creëert lokale werkgelegenheid
en stimuleert daarmee de lokale economie. Jan vond dat
ontwikkelingshulp vooral heel concreet moest zijn en
vanuit deze gedachte werkt HomePlan nog steeds.

Jan en Anke Tebbe
in Zuid-Afrika
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De allereerste projecten van HomePlan vonden plaats
in Mexico in samenwerking met de lokale organisatie
Cáritas México. HomePlan is gestart met een huis dat
in Nederland werd geproduceerd en verscheept naar
de projectlanden. Deze huizen, de zogenaamde “basic
homes” waren bestand tegen lokale weersomstandigheden en werden in gebruik genomen als woning. Enkele
huizen kregen ook een bredere maatschappelijke functie. Zo werden er huizen ingericht als bibliotheek, artsenpost en logeerhuis bij een ziekenhuis. Vanaf 2004 is
HomePlan ook in Zuid-Afrika gestart met huisvestingsprojecten voor aidswezen. In samenwerking met de
Holy Cross Hospice werden speciaal in Nederland vervaardigde huizen, de “family homes”, naar Zuid-Afrika
verscheept waar zij werden opgebouwd op de geboortegrond van de kinderen.
Sinds 2008 hebben we betrouwbare lokale partners in
meerdere landen in Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika
met kennis van bouwen. Hierdoor zijn we kunnen overgaan op lokale productie. De partners verzorgen ook het
traject van nazorg. Deze nazorg kan bestaan uit scholing,
medicijnen of andere begeleiding. Zo biedt HomePlan
daadwerkelijk een huis, thuis en toekomst. Sinds haar oprichting heeft HomePlan al bijna 2.900 huizen gebouwd
voor de allerarmsten en daarmee bijna 15.000 mensen
een nieuwe toekomst geboden.
Sinds 2009 worden op initiatief van bestuurslid Gerald
van Kessel bouwreizen georganiseerd. De eerste bouwreis vond plaats naar Mexico waar met onze lokale part-

ner TECHO en Nederlandse vrijwilligers in een weekend
tien huizen werden gebouwd. Inmiddels heeft in november 2012 de 11e bouwreis plaatsgevonden. Niet alleen
in Mexico zetten Nederlandse vrijwilligers zich in maar
ook in Zuid-Afrika bouwen vrijwilligers zelf mee aan een
betere toekomst voor de allerarmsten. Deze bouwreizen
hebben zowel bij HomePlan als bij de lokale partner en
de begunstigde families veel energie losgemaakt. Vanuit
de bouwreisdeelnemers ontstaan veel initiatieven om
HomePlan te ondersteunen. Ook zetten veel deelnemers
zich belangeloos in voor HomePlan. Voor onze partnerorganisatie is het heel waardevol gebleken om het enthousiasme en de toewijding van de Nederlandse vrijwilligers mee te maken. De bouwreizen zijn hierdoor een
belangrijke pijler binnen HomePlan geworden.

In de afgelopen 15 jaar is HomePlan van
een particulier initiatief uitgegroeid tot een
zelfstandige ontwikkelingsorganisatie met zeer
sterke lokale partners en een groeiende achterban
van donateurs, ambassadeurs en vrijwilligers. Wij
kijken dan ook terug met een gevoel van trots over
wat we voor elkaar hebben gekregen!
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Hoofdstuk 1.1
Onze missie en strategie
HomePlan vindt dat ieder mens recht heeft op een huis.
Vanuit een veilig thuis kan een mens zich immers verder
ontwikkelen naar een betere toekomst.
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.”
In onze manier van werken hebben we drie kernpunten
ofwel waarden geformuleerd.

Projecten
• Huisvestingsprojecten voor de allerarmsten in
samenwerking met sterke lokale partners
• Geografische focus ligt op Latijns-Amerika en
Zuidelijk Afrika
Fondsenwerving en Voorlichting
• Focus op zakelijke donateurs en vermogensfondsen
• Verhoging van de naamsbekendheid
• Organiseren van bouwreizen
Organisatie
• Professionaliseren van de organisatie
• Mobiliseren van vrijwilligers
De kernpunten worden hieronder nader toegelicht:

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, stakeholders en medewerkers
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 2012 heeft HomePlan diverse strategische sessies en
interne evaluaties gehouden. Hieruit zijn enkele strategische punten naar voren gekomen.

• Professionaliseren van de organisatie
Ten aanzien van het professionaliseren van de
HomePlan organisatie hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. De heer Aimé de Bock,
in het dagelijks leven directeur van Lonka NV, heeft
onbezoldigd drie sessies geleid om een organisatieverbeteringstraject binnen Stichting HomePlan in kaart te
brengen en tot een plan van aanpak te komen. Bij de
afsluiting van deze sessie is een implementatievoorstel
voor bestuur en directie opgesteld. De heer De Bock
heeft aangeboden dat traject binnen HomePlan te begeleiden. In 2013 zal de heer De Bock in samenspraak
met bestuur en directie het organisatieverbeteringstraject begeleiden.
Tevens heeft er na interne evaluatie een verschuiving
plaatsgevonden van taken en verantwoordelijkheden
binnen de directie en de werkorganisatie. Daarnaast
zal het bestuur in afgeslankte vorm vanaf 1 januari
2013 actief zijn met vijf bestuursleden, ieder met een
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eigen portefeuille. Tot slot zijn de interne processen
schematisch vastgelegd zodat met deze verbeterde
structuur HomePlan nog slagvaardiger kan opereren.
• Mobiliseren vrijwilligers
Veel deelnemers aan de bouwreizen zijn enorm enthousiast geworden en emotioneel betrokken geraakt
bij de werkzaamheden van Stichting HomePlan. Deze
deelnemers, we noemen ze onze ambassadeurs, zetten zich graag belangeloos in voor HomePlan en nemen initiatieven om HomePlan te ondersteunen. Om
verdere richting te geven aan deze groep en om deze
energie zo gericht mogelijk in te zetten, is in juni 2012
een communicatiemedewerker aangenomen die ook
tot taak heeft om deze ambassadeurs en vrijwilligers
te organiseren tot een krachtig netwerk. Begin januari
2013 zal de lancering plaatsvinden van dit vrijwilligersnetwerk. Door onze grote groep vrijwilligers te mobiliseren kunnen de krachten en het enthousiasme gebundeld worden voor het bereiken van onze missie.
• Het organiseren van Bouwreizen
De organisatie van bouwreizen lag vanaf de eerste
bouwreis buiten de werkorganisatie van Stichting
HomePlan en werd verricht door Stichting Bouwreizen.
Echter in de afgelopen twee jaar hebben de bouwreizen
en alle daaruit voortvloeiende activiteiten een grote
vlucht genomen en een stevige plek binnen HomePlan
gekregen. Om deze plek te verankeren is de Stichting
Bouwreizen opgeheven om onderdeel te worden van
Stichting HomePlan. De procedures voor bouwreizen
zijn verder verfijnd en de informatievoorziening aan
deelnemers is uitgebreid en verdiept. Tot slot zal de
medewerker die op vrijwillige basis de bouwreizen

coördineert per januari 2013 in dienst treden. Met deze
stappen wordt het belang van de bouwreizen als peiler
binnen HomePlan benadrukt.
Uit de strategische sessies is duidelijk gebleken dat bij
HomePlan een gezonde ambitie maar tevens een praktische realiteitszin leeft. Wij zijn ons bewust van de risico’s
in deze tijd van economische crisis en de uitdagingen
waarvoor wij staan. Voor de volledige risico analyse verwijzen wij naar Bijlage 1.

Hoofdstuk 1.2
Wie zijn wij
HomePlan is een kleinschalige particuliere organisatie
en bestaat uit een actief bestuur en een werkorganisatie.
In 2012 heeft HomePlan met diverse sessies haar organisatie, processen, taken en verantwoordelijkheden onder
de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in enkele veranderingen ten aanzien van het bestuur en de werkorganisatie. Hoewel wijzigingen veelal per 1 januari 2013
zullen ingaan, is een aantal veranderingen in werkwijze
dit jaar al doorgevoerd.

Johan Viljoen, projectcoördinator Zuid-Afrika
Ons verhouding met HomePlan is spesiaal. Ek het nog nooit gesien dat
donateurs na Suid Afrika kom, en vir ‘n week by plaaslike families woon, deel
in hulle lewens, en help om huise te bou nie. Dit spreek van ‘n persoonlijke
betrokkenheid en ‘n bereidwilligheid om te verstaan en te beleef, van
broederskap en solidariteit.

Johan Viljoen (rechts) met een projectdeelnemer
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Organigram Stichting HomePlan op 31-12-2012
Bestuur
Stichting HomePlan

Hoofd
Communicatie
& Fondsenwerving
Marike van Seeters
0,83 fte

Fondsenwerving
(vermogensfondsen)
& Bouwreizen
Anneke de Bock
(vrijwilliger)

Medewerker
Communicatie
& Projecten
Hanneke Schrouwen
0,8 fte

Hoofd Financiën
& Bedrijfsvoering
Ralf van den Hoek
0,95 fte

Projectmedewerkers
Roel van Rooij, Mexico
1 fte
Ricus Dullaert,
Zuid-Afrika
(op projectbasis)

Bestuur
Het bestuur van Stichting HomePlan heeft primair een toezichthoudende en beleidsbepalende functie. Zij geeft op hoofdlijnen
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. In de eerste vergadering van het
kalenderjaar wordt een activiteitenplan aan het bestuur gepresenteerd dat gebaseerd is op het driejarenplan en de goedgekeurde
begroting.
Per kalenderjaar komt het bestuur minimaal zes keer bijeen om de
voortgang van het jaarplan en het budget te toetsen. Dit gebeurt
op basis van budgetrapportages en een overzicht van activiteiten.
De penningmeester controleert iedere maand de financiële rapportage.
Stichting HomePlan had eind 2012 een bestuur van acht personen
en een tweehoofdige directie voor de dagelijkse leiding. Ook heeft
HomePlan een Comité van Aanbeveling en zijn er diverse adviseurs op vrijwilligersbasis voor HomePlan actief.

Secretariaat
medewerker
Lieke van Alphen
0,78 fte

•
•
•
•
•
•

Willem van der Hoeven, Voorzitter, P&O
Anke Tebbe, Secretariaat
Jan van Winkel, Penningmeester
Andries de Jong, lid, Projecten
Bram Lingen, lid, Fondsenwerving
Jan van Kalmthout, lid, Latijns Amerika
(afgetreden 23 augustus 2012)
• Gerald van Kessel, lid, Bouwreizen en
Vrijwilligersnetwerk
• Bart van der Pot, lid, Fondsenwerving
• Lout Donders, lid, Communicatie
Naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester 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 in het
bovenstaand overzicht aangegeven.
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In 2013 zal het bestuur naar aanleiding van een interne
evaluatie bestaan uit vijf personen, namelijk:
•
•
•
•

Bram Lingen, Voorzitter, P&O
Jan van Winkel, Secretariaat en Penningmeester
Andries de Jong, lid, Projecten
Gerald van Kessel, lid, Bouwreizen en
Vrijwilligersnetwerk
• Lout Donders,  lid, Fondsenwerving en Communicatie
Comité van Aanbeveling
Ultimo 2012 bestond het Comité van Aanbeveling
uit de volgende personen:
•
•
•
•
•

L.C. Brinkman, Voorzitter Bouwend Nederland
Mgr. H.C.A. Ernst, Emeritusbisschop van Breda
Mgr. M.P.M. Muskens, Emeritusbisschop van Breda
P.A.C.M. van der Velden, Burgemeester van Breda
P. Wagtmans, Oud-voorzitter Stichting HomePlan

b. Raad van Advies
HomePlan heeft vele enthousiaste ambassadeurs en
oud-bestuursleden. Deze mensen hebben jaren hun
expertise ter beschikking gesteld. Om deze waardevolle ambassadeurs te binden aan HomePlan zal per 1
januari 2013 een Raad van Advies in het leven worden
geroepen. De leden zullen worden gevraagd door het
bestuur, kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven en zijn bereid hun netwerk in dienst te stellen van
HomePlan.
Werkorganisatie
In 2012 bedroeg het gemiddeld aantal werkzame personen (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) 4,6 tegenover 4,3 in 2011. De werkorganisatie bestond in 2012 uit
de volgende personen:
• Ralf van den Hoek
Hoofd Financiën en Bedrijfsvoering, directielid

• Marike van Seeters
Hoofd Fondsenwerving en Communicatie, directielid
• Lieke van Alphen 		
Medewerker Secretariaat en Communicatie
• Daphne van Herp
Medewerker Zakelijke Fondsenwerving,
tot 31 maart 2012
• Hanneke Schrauwen
Medewerker Communicatie en Projecten,
vanaf 18 juni 2012
• Anneke de Bock (onbezoldigd)
Fondsenwerver
• Hugo van den Berg
Projectcoördinator, tot 1 september 2012
• Roel van Rooij
Projectmedewerker Latijns-Amerika
• Ricus Dullaert
Projectmedewerker Zuidelijk Afrika

Het Comité van Aanbeveling heeft tot taak het op een
positieve wijze bekendheid genereren ten behoeve van
de doelstelling van de stichting. In 2013 zal het Comité
van Aanbeveling worden ingericht naar aanleiding van
de uitkomsten van de interne evaluatie. Naar aanleiding
van de strategische sessie is besloten om de twee volgende zaken een plek te geven binnen Stichting HomePlan:
a. Beschermvrouw
Om de band met de oorsprong van HomePlan levend
te houden is mevrouw Anke Tebbe vanaf 1 januari
2013 beschermvrouw van HomePlan. Als echtgenote
van HomePlan oprichter Jan Tebbe die in 2006 is overleden, maakt zij deel uit van de Raad van Advies. De
beschermvrouw draagt HomePlan uit en besteedt bijzondere aandacht aan de sociale aspecten rondom de
werkorganisatie en bestuur.

Moeder met kind in Agostadero, Mexico
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Governance
In 2012 heeft de organisatie zich geprofessionaliseerd
en zijn taken en verantwoordelijkheden opnieuw ingericht en verdeeld over bestuur en werkorganisatie. Met
de herverdeling is meer samenhang ontstaan tussen de
verschillende disciplines Projecten, Financiën, Fondsenwerving en Communicatie. Deze herverdeling maakt de
organisatiestructuur, in relatie tot de strategie en doelstelling van HomePlan zeer effectief. Dit is in lijn met het
streven van HomePlan om een kleinschalige, efficiënte
organisatie te zijn die op effectieve wijze de allerarmsten
van huisvesting voorziet. Tenslotte wordt geregeld ondersteuning verleend door bedrijven en vrijwilligers die
hun diensten om niet ter beschikking stellen. Zoals communicatieadvies, organisatieadvies en praktische ondersteuning.
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.

Reyna Isabel Calero, Gabriela en Eleni in German Pomares, Chinandega, Nicaragua
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Hoofdstuk 1.3
HomePlan Aanpak
“Huis, Thuis en Toekomst”, deze drie woorden symboliseren de aanpak van HomePlan.

Om een zorgvuldige keuze voor een project te maken,
hebben we richtlijnen opgesteld voor onze projecten. Daarin staat de samenwerking met lokale part-

nerorganisaties centraal. Zonder een sterke lokale
partner kan het project niet opgepakt worden. De lokale partner selecteert de projectdeelnemers aan de
hand van een aantal selectiecriteria die door de partner zijn opgesteld. Vervolgens ontvangt HomePlan
een projectvoorstel vanuit de partnerorganisatie.
Als de aanvraag bij onze doelstellingen en begroting
past, kan het project binnen HomePlan uitgevoerd
worden.
Huis
Tijdens het hele bouwproces en ook daarna, hebben
we nauw contact met onze projectcoördinatoren ter
plaatse. Zo kunnen we direct toezicht houden op

de voortgang en tijdig problemen signaleren. Bij de
bouw van de woningen moeten, indien mogelijk, de
bewoners meehelpen. Daarmee wordt de betrokkenheid van de bewoners bij hun huis en de projecten
bevorderd. Tevens vergroot dit het gevoel van eigenwaarde en trots, omdat zij zelf concreet hebben meegebouwd. Het huis biedt veiligheid en bescherming
aan de bewoners, die in een volgende fase in een nazorgtraject komen. Omdat overige gezinnen binnen
de gemeenschap ook de vruchten plukken van de nazorgtrajecten die worden opgezet wordt ook gewerkt
aan de sociale cohesie in een gemeenschap. Kortom,
het huis is de eerste stap in verdere ontwikkeling.

Het huis biedt veiligheid en
bescherming aan de bewoners
Oude huis en nieuwe huis, Hlabisa Zuid-Afrika 2012
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Samen met mijn partner Chantal ben ik in
maart 2012 naar de afgelegen provincie
KwaZulu-Natal op bouwreis gegaan en heb
daar geholpen aan een nieuw huis voor een
kindgezin;  drie broers en hun drie zusjes. Wat
een indrukwekkende ervaring met een traan
maar ook zeker met een lach. De drie broers
Phakamani, Cebo en Figangomoesa zorgen
voor hun drie zusjes, hun vader heeft hen in
de steek gelaten en hun moeder is gestorven
aan Aids evenals al hun ooms en tantes.
Ik heb de kinderen ontmoet in hun armoedige
hutje opgebouwd uit slechts een paar balken
en gescheurde doeken. Phakamani en
zijn broers leven dagelijks in angst en zijn
volledig aan zichzelf overgeleverd onder
erbarmelijke omstandigheden. Chantal en ik
hebben meegebouwd aan een huis voor deze
kinderen, dit bijzonder dappere kindgezin
in Zuid-Afrika. Zij hebben nu een dak boven
hun hoofd en kunnen nu veilig slapen, wat
waren ze blij! Ze voelden zich trots en we
hebben samen gedanst. Onze lokale partner
begeleidt deze jongens en hun zusjes verder
in scholing en medische zorg. Met steun van
thuishulpen wordt de zorg voor hun broertjes
en zusjes uit handen genomen en krijgen de
kinderen hun gevoel van eigenwaarde terug.
Ik heb met eigen ogen gezien hoe waardevol
dit is voor deze weeskinderen.

Gerald van Kessel - bestuurslid
Gerald van Kessel en Chantal Craamer, Zuid-Afrika 2012
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Thuis en toekomst
Het huis is geen doel op zich, maar geeft een basis van
waaruit de bewoners zich verder kunnen ontwikkelen.
Het huis geeft een veilig gevoel, beschermt tegen weersomstandigheden en biedt een plek waar kinderen hun
huiswerk kunnen maken, kunnen spelen, waar ze gewoon
kind kunnen zijn. Samen met onze lokale partnerorganisaties denken de bewoners na over hun thuis en toekomst. Maar ook over de toekomst van de gemeenschap
waarvan ze deel uitmaken. Zo kan een groep binnen een
project aangeven dat zij behoefte heeft aan onderwijs,
medische hulp, een kinderopvang of een juridisch loket.
HomePlan werkt vanuit de persoonlijke behoefte van
de deelnemers en vindt het belangrijk dat zij die zelf
formuleren. Dit verschilt uiteraard per doelgroep. Onze
partnerorganisatie biedt hen vervolgens de handvatten
om hun doelen te verwezenlijken of hun situatie te verbeteren.

Hoofdstuk 1.4
Partnerorganisaties
HomePlan richt zich met name op de volgende twee gebieden:
• Latijns-Amerika: Mexico, Nicaragua en Haïti
• Zuidelijk Afrika: Zuid-Afrika en Swaziland
Als zich projecten aandienen buiten deze werkgebieden, wordt per aanvraag de project aanvraagprocedure
doorlopen om te kijken of het binnen de kaders van
HomePlan past. Zowel in Latijns-Amerika als Zuidelijk
Afrika heeft HomePlan gekozen voor samenwerking met
sterke lokale partners. In Latijns-Amerika is dat onder andere TECHO en in Zuid-Afrika werken we met de South
African Catholic Bishops’ Conference (SACBC). HomePlan
heeft een lijst van criteria waaraan de samenwerkende
organisaties moeten voldoen. Onze huidige partners voldoen hieraan ruimschoots.

TECHO
De kracht van TECHO (de naam betekent ‘dak’ en komt
oorspronkelijk van Un Techo para mi País, ‘een dak voor
mijn land’) is de werkwijze die zij hanteert. De ontwikkeling van een gemeenschap wordt door TECHO opgedeeld
in drie fasen. De eerste fase is 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 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 zij op zoek moeten naar middelen om de doelstellingen te realiseren. Zij
betrekken hierbij altijd de gemeenschap om hen zo ook
bekend te laten worden 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 hun 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 en Swaziland werkt HomePlan samen met
het Aids Office van de Southern African Catholic Bishops‘
Conference (SACBC). 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-project’
(Orphans and Vulnerable Children project, wezen en
kwetsbare kinderen project).
De kracht van de SACBC is het enorme netwerk aan hulpverleners, de zogenaamde ‘caregivers’. Dit zijn een soort
hulpmama’s. Ze komen uit de 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 project ondersteunt zijn voornamelijk kindgezinnen
(het oudste kind staat aan het hoofd van het gezin) of een
oma met kleinkinderen.
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Hoofdstuk 1.5
Interne zaken
Personeelsbeleid
HomePlan heeft zich in de afgelopen jaren geconcentreerd op haar kerntaken en het werven van de daarvoor
benodigde fondsen te werven. Inmiddels is HomePlan
uitgegroeid tot een organisatie met specifieke ervaring
en kennis in huis en ook zijn de beschikbare middelen
gegroeid. Uit de interne evaluatie is naar voren gekomen
dat door de groei in kwaliteit en kwantiteit een passend
personeelsbeleid dient te worden opgezet. Bij de implementatie van het organisatieverbeteringstraject zal het
personeelsbeleid aan de orde komen. Het streven is om
in 2013 het personeelsbeleid dusdanig vorm te geven dat
dit optimaal bijdraagt aan het bereiken van onze statutaire doelstelling en ondersteuning van onze strategie.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Aangezien HomePlan een goed doel is en wij bedrijven
stimuleren om maatschappelijk betrokken te ondernemen, is het belangrijk om in de spiegel te kijken en te
bezien hoe maatschappelijk verantwoord HomePlan zelf
werkzaam is. HomePlan heeft in 2010 de eerste stappen
gezet voor wat betreft het MVO beleid. Daarin zijn een
aan de hand van de OESO richtlijn van MVO Nederland
zaken vastgelegd op het gebied van mensenrechten,
informatieverstrekking, arbeid, milieu en anticorruptie.
Hierin zijn geen aanpassingen in aangebracht.
Interne controle en beheermaatregelen
Betalingsverkeer
Er zijn schriftelijke procedures opgesteld in het directiereglement voor het betalingsverkeer die door alle
betrokkenen zijn ondertekend. Uitgangspunten hierin
zijn: het beperken van tekenbevoegdheden, beperking
in grootte en omvang en aantal transacties en adequaat
toezicht. Het hoofd financiën en de penningmeester
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hebben 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.

zullen alle procedures en protocollen in kaart worden
gebracht en zal er een procedure worden uitgewerkt die
zal borgen dat deze actueel zijn.

De externe accountant ontvangt de kwartaalrapportages
en heeft toegang tot de boekhouding. Eenmaal per jaar
worden de procedures door het hoofd financiën 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.
Beheer van reserve
Voor het beheren van de reserve heeft het bestuur specifieke voorwaarden opgesteld. De handhaving hiervan
is de verantwoordelijkheid van het hoofd financiën. De
penningmeester houdt toezicht via de kwartaalrapportage en de meekijkfunctie in het grootboek.
Donateur database
De donateur database is een belangrijke bron van inkomsten. Alle bestanden draaien in een beveiligde omgeving
bij derden en er wordt dagelijks een back-up gemaakt.
Eenmaal per kwartaal controleert het hoofd financiën
steekproefsgewijs de donateur database.
Operationele risico’s
In 2013 zal de penningmeester samen met de werkorganisatie de operationele risico’s duidelijker in kaart brengen en verbeterpunten formuleren. Er zal tevens een
procesgang worden opgesteld die het mogelijk maakt
om hier een continu verbeterproces van te maken. Ook

Bouwreisdeelnemer Jules Smulders,
bouwreis Zuid-Afrika, maart 2012

Hoofdstuk 1.6
Doelstellingen 2012
In onderstaande tabel zijn de doelstellingen en realisatie voor 2012 opgenomen. Tevens is een toelichting toegevoegd die afwijkingen uitlegt.
Disciplines

Doelstelling

Realisatie

Toelichting

Algemeen

Een 7 scoren op Transparantie bij de
transparantprijs voor goede doelen

HomePlan is met een 6,6 bovengemiddeld
transparant in haar verslaglegging.

HomePlan heeft op verschillende criteria
(beleid, governance en fondsenwerving)
maximaal gescoord, doordat wij de
jaarrekening na 1 juli hebben ingeleverd werd
het gemiddelde naar beneden getrokken.

Algemeen

• Focus op Haïti, Mexico, Nicaragua
en Zuid- Afrika en Zimbabwe.
• Projectprocedures verscherpen
• Effect en Impactrapportage opstellen met
SECEUR en partners.
• € 700.000 besteden aan projecten binnen de
focuslanden.

• Focus op Haïti, Mexico, Nicaragua en
Zuid-Afrika.
• Projectprocedures zijn aangescherpt
en vastgelegd.
• Samenwerking met SECEUR is gestopt.
Effectrapportages maken onderdeel uit van
projectprocedure.
• € 670.916 euro is besteed binnen
de focuslanden.

• Bouw in Nicaragua is sterk toegenomen
wegens goede samenwerking. In Zuid-Afrika
is de bouw zeer moeizaam gelopen en is
toezicht aangescherpt.
• Meten van effect en impact behoeft meer
tijd in samenwerking met partners op een
werkbare wijze.

Organisatie

• Op sterkte houden huidige organisatie.
• Uitbouw procedures e.d. om de structuur te
versterken.
• Vervolg geven aan de strategische sessie op
bestuurlijk en organisatorisch gebied.
• Werken aan kennisdeling ten einde de
kwetsbaarheid van de organisatie te
verminderen.
• Per medewerker één cursus om de
professionaliteit te verhogen.

• HomePlan heeft een intensief
organisatieverbeteringstraject doorlopen.
• Een adviseur zal onbezoldigd de
implementatie begeleiden.
• Per medewerker zijn één of meerdere
cursussen gevolgd t.b.v. kennisverdieping.

€ 100.000 bestaande partners
€ 200.000 acquisitie
Totaal € 300.000

Er is € 97.500 bij bestaande partners geworven,
echter de zakelijke werving was minder dan
begroot, met een totaal van € 143.143. Dit is
ruim 50% minder dan begroot.

Projecten:

Fondsenwerving:
Zakelijke markt

Dit komt door o.a. de crisis, personele bezetting
en wijziging van verkoop blikken.
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Disciplines

Doelstelling

Realisatie

Toelichting

Particuliere markt

Door te segmenteren binnen de database hoopt
HomePlan haar giften binnen de bestaande
donateurs te verhogen.
Totaal € 460.000

Door een tegenvallende campagne kerst 2011
is begin 2012 besloten geen wervingscampagne
op te zetten. Ook de loyaliteitsacties hebben
mindere resultaten gegeven.
Totaal € 381.956

HomePlan richt zich voor de komende jaren op
behoud i.p.v. koude werving.

Vermogensfondsen

€ 285.000 projectgerelateerde giften door
fondsen.

Door aansprekende voorstellen en gerichte
werving is deze hoger dan verwacht met
€ 390.637

Communicatie

• Naamsbekendheid verhogen van 3% naar 5%.
• Stoppercampagnes en free publicity
ondersteunen campagnes.
• Twee mediacampagnes.
• Helder en transparant communiceren over
de projecten en werkwijze van Stichting
HomePlan.
• Nieuwe huisstijl.
• Aangepaste website.

• Naamsbekendheid is 3%.
• Billboardcampagne op regionale vliegvelden
• Uitzending HomePlan documentaire en
spotje op Omroep Brabant televisie
• Nieuwe huisstijl en transparante schrijfstijl
doorgevoerd in alle communicatie uitingen
• Geheel nieuwe website gelanceerd.

HomePlan heeft geen actieve stoppercampagne gehouden vanwege het
kostenplaatje. Door de billboard campagne,
documentaire en free publicity is HomePlan op
verschillende manieren in de media verschenen.

Totaal baten
fondsenwerving

€ 1.177.000

€ 1.035.222

De inkomsten zijn lager dan begroot door
gedaalde inkomsten op zakelijke en particuliere
werving.

Kosten fondsenwerving

€ 193.048

€ 98.871

Deze zijn lager uitgevallen door het niet
uitvoeren van een grote wervings-campagne.

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

17,7%

10,80%

Idem

Totaal te besteden aan
doelstelling

€ 891.821

€ 882.203

% totaal bestedingen aan
doelstelling gedeeld door
totaal van de baten

75,8%

85,2%

Financiën:
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Disciplines

Doelstelling

Realisatie

Toelichting

Lokaal

De samenwerking met TECHO in Mexico wordt
verder versterkt tot preferred partnership en er
wordt een meerjarenplan opgesteld.
In Zuid-Afrika verstevigen wij de samenwerking
met SACBC.

HomePlan heeft naast de samenwerking in
Mexico en Zuid-Afrika, ook in Nicaragua en
Haïti de samenwerking verstevigd.

Het meerjarenplan projecten wordt in 2013 in
aansluiting op het complete meerjarenplan.

In Nederland

In Nederland zal, als de mogelijkheid zich
voordoet, de kans op samenwerking met
Nederlandse partners worden onderzocht.

HomePlan is een samenwerking met Cordaid
voor ons project op Haïti aangegaan.

Samenwerking:

Doelstelling om de
samenwerking te verstevigen
Bouwen in La Planada, Mexico, maart 2012
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Hoofdstuk 2

Projecten
De huisvestingsprojecten vormen het hart van Stichting
HomePlan. Samen met onze lokale partners bouwen
we huizen voor de allerarmsten in zes landen in LatijnsAmerika en Zuidelijk Afrika. Dit doen we samen met betrouwbare lokale partners die goed weten wat er speelt
en wie onze hulp hard nodig heeft. We bieden de nieuwe
bewoners niet alleen een veilig huis, zij kunnen ook deelnemen aan programma’s op het gebied van educatie en
medische voorzieningen. Hiermee geeft HomePlan met
een huis de begunstigden een thuis en een toekomst.

In 2012 is het totaalbedrag van € 670.916 besteed aan
directe kosten voor projecten in bovengenoemde landen.
Zie Bijlage 2 voor een verdeling van de directe kosten
over de uitgevoerde projecten.

De besteding ligt 4% lager dan de begroting van € 700.000.
Het totaalbedrag is besteed aan 399 huizen, waarvan 109
huizen in aanbouw zijn en 20 huizen (gestart in 2011) zijn
afgebouwd in Zuid-Afrika.

De besteding van het budget is als volgt verdeeld over de landen:

Hoofdstuk 2.1
Gerealiseerde projecten per land
De focus voor onze projecten ligt zoals gezegd in LatijnsAmerika en Zuidelijk Afrika. Deze keuze wordt gemaakt
vanuit doelmatigheid en het gegeven dat HomePlan veel
kennis en ervaring heeft opgebouwd in deze landen,
niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van onze
lokale (Nederlandse) projectcoördinatoren.
In 2012 waren de focuslanden:
• Zuid-Afrika
• Nicaragua
• Haïti
• Mexico
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Zuid-Afrika

Mexico

59.310

259.129€

€

Nicaragua

135.611€

Haïti

216.866€

Mexico
In Mexico heeft HomePlan 15 jaar geleden de basis gelegd voor haar ontwikkelingswerk. Mexico is één van de
Latijns-Amerikaanse landen die het economisch goed
doen. Maar het land kent ook 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 rijke bovenlaag. Veel van
de vrijwilligers van onze partner komen daar vandaan.
Daardoor juist krijgt het werk in de arme gemeenschappen een extra dimensie: rijk en arm bouwen samen aan
een nieuwe toekomst. Het is daarom zo belangrijk initiatieven zoals deze, die vanuit de lokale bevolking komen,
te blijven steunen.
In 2012 heeft HomePlan 38,6% van haar budget aan
huisvesting voor Mexico besteed. Dit betreft in totaal
€ 259.129 voor de bouw van 150 huizen. Vanaf 2009 organiseert Stichting HomePlan bouwreizen naar Mexico voor
Nederlandse vrijwilligers om samen met onze partner en
de bewoners mee te bouwen aan een betere toekomst.
Ook dit jaar hebben Nederlandse vrijwilligers enthousiast deelgenomen aan de bouwreizen van HomePlan naar
Mexico en zijn 40 van de 150 woningen door de inzet van
Nederlandse vrijwilligers gebouwd.

Familie Martinez Resa,
bewoners San Bartolome, Mexico:
Heel veel dank, ik ben heel gelukkig, blijf
alstublieft hulp geven want er zijn nog veel
families die het hard nodig hebben. Voor mij
betekent het huis een grote omslag, in geluk,
aandacht en vooral onze kinderen die we nu altijd
een droog en warm onderkomen kunnen bieden.

Familie Martinez Resa, Mexico
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Nicaragua
Nicaragua is één van de armste landen van de regio en
de armoedeproblematiek in dit land concentreert zich
voornamelijk rondom de hoofdstad Managua. In 2010
is HomePlan hier gestart met twintig huizen samen
met haar partner TECHO. Inmiddels heeft het jonge
team van TECHO zich bewezen als professionele en efficiënte partner en heeft HomePlan haar activiteiten in
Nicaragua versterkt.
Veel van de arme gemeenschappen wonen en leven
zich aan het meer van Managua. Aangezien in dit meer
veel afval wordt geloosd kampen veel mensen uit deze
gemeenschappen met vergiftigingsverschijnselen. Naast
Managua richt HomePlan zich op twee provincies in West
Nicaragua, León en Chinandega. In deze twee steden leven veel inwoners onder erbarmelijke omstandigheden
in sloppenwijken. In armoedige hutjes van plastic en
zink leven grote gezinnen in een te kleine ruimte. Naast
een slechte huisvesting, is er grote werkloosheid en ontbreken sociale voorzieningen. HomePlan richt zich met
name op éénoudergezinnen met twee of meer kinderen
onder de 6 jaar. 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 te blijven inzetten.
In 2012 heeft HomePlan € 135.611 aan huisvesting in
Nicaragua besteedt en zijn in totaal 120 huizen gebouwd.
Door de succesvolle huisvestingsprojecten, de extreme
armoede in het land en de professionaliteit van onze lokale partner heeft HomePlan het budget voor Nicaragua
met meer dan € 100.000 verhoogd ten opzichte van 2011.
Haïti
Haïti onderscheidt zich van de andere landen in LatijnsAmerika op een aantal vlakken: het land heeft praktisch
geen werkende (formele) economie of werkende over26 | HomePlan Jaarverslag 2012

heid. De infrastructuur is slecht en gezondheidszorg en
educatie zijn slecht georganiseerd. Haïti probeert zich te
herstellen van de aardbeving van 12 januari 2010. Maar
nog steeds leven tienduizenden mensen in tenten of in
bouwvallige hutjes gemaakt van afvalmateriaal. Onze
partner TECHO is één van de weinige NGO’s die haar activiteiten grootschalig inzet. Met haar vervolgwerk biedt
TECHO deze gemeenschappen hoop en nieuwe kansen.
Het is uitzonderlijk te noemen dat in dit arme land, zonder een rijke bovenlaag, waar slechts 20.000 studenten
zijn, per bouwweekend zo’n 600 tot 800 studenten gemobiliseerd worden. Deze studenten, vaak zelf ook arm,
geven een sterke impuls aan het vrijwilligerswerk in
Haïti. Jezelf belangeloos inzetten voor de samenleving is
een nog vrij onbekend fenomeen in Haïti. Het is daarom
bijzonder dat onze partner op dergelijk grote schaal de
jeugd kan mobiliseren om mee te bouwen aan de sociale
ontwikkeling en participatie van de armste mensen van
het land. Misschien zien we uit deze jongerenbeweging
binnen enkele jaren de nieuwe leiders van het land opstaan. Jongeren die de harde werkelijkheid zelf hebben
gezien en gevoeld en zich als leider hopelijk hierdoor
laten bewegen om zich inzetten voor een eerlijker en
rechtvaardiger Haïti.
In mei heeft de projectcoördinator van HomePlan een
bezoek gebracht aan de bouwlocaties in Haïti. Zo heeft
HomePlan zelf kunnen zien hoe de donaties worden besteed en is de samenwerking verstevigd. De HomePlan
projectcoördinator heeft verschillende locaties bezocht,
gesproken met bewoners, een bijeenkomst in een gemeenschapshuis bijgewoond en uitvoerig gesproken met
de lokale partner van HomePlan.
In 2012 heeft HomePlan 32,3% van het budget besteed
aan huisvesting in Haïti. Met deze gelden zijn de benodigde materialen voor 109 huizen gefinancierd en kan

de bouw in februari 2013 plaatsvinden. Ten opzichte
van 2011 is de besteding in Haïti bijna gelijk gebleven,
€ 216.866 in 2012 ten opzichte van € 219.870 in 2011.
Door de gestegen huizenprijs ligt het aantal huizen echter lager dan in 2011.
Tot slot is een bijzondere samenwerking tot stand gekomen tussen HomePlan en Cordaid. Het resultaat van deze
samenwerking krijgt vorm in 2013 met een gezamenlijk
huisvestigingsproject in Guiton. In dit project zal onze
partner TECHO met de kennis van Cordaid het ontwerp
van het huis van de huizen aanpassen naar de bijzondere lokale omstandigheden. Deze aanpassingen komen
direct ten goede aan de bewoners en hun leefomstandigheden. HomePlan is erg trots dat wij door onze lokale
partner te hebben gelinkt aan Cordaid er een vruchtbare
samenwerking is ontstaan zowel projectinhoudelijk als
op het gebied van fondsenwerving. Hier zal in het hoofdstuk Fondsenwerving nader op in worden gegaan.
Broeder Gerard
HomePlan heeft in 2011 eenmalig samengewerkt
met broeder Gerard. Deze broeder van de Abdij Maria
Toevlucht te Zundert zet zich al meer dan 30 jaar belangeloos in voor de mensen op Haïti. HomePlan is een
samenwerking aangegaan in 2011 met Broeder Gerard
om samen 10 huizen te bouwen voor de medewerkers
en straatmeisjes uit de projecten van de broeder. Deze
10 huizen zouden gebouwd worden in juni 2012 maar
zijn op verzoek van broeder Gerard uitgesteld naar november. Door problemen in communicatie met Broeder
Gerard en met de houtleverancier zijn de huisjes eind
2012 nog niet geleverd. De onderhandelingen met de leverancier lopen nog en naar verwachting zullen de tien
huizen in het eerste kwartaal 2013 gebouwd zijn.

Zuid-Afrika
Het gebied waar wij werken met de Aids Office van de
SACBC (de organisatie van bisschoppen in Zuidelijk Afrika) beslaat zowel Zuid-Afrika als Swaziland. De problematiek betreft in beide landen hetzelfde: enorme aantallen verwaarloosde weeskinderen in rurale, afgelegen
gebieden. Op het platteland zijn nauwelijks banen en
al decennia lang is iedereen gewend aan het fenomeen
trekarbeid. Mannen vertrekken voor een groot deel van
hun productieve leven naar Johannesburg en omgeving
om daar in de mijnen te werken. Ze worden in de grote
stad vaak gehuisvest in erbarmelijke hostels of townships. De mannen bezoeken prostituees en worden geïnfecteerd, waarna zij thuis hun vrouw ook infecteren. De
trekarbeid is een grote aanjager van de verspreiding van
het aidsvirus en ook de traditionele denkwijze is er debet
aan.

gers heeft kennis gemaakt met de kinderen en gezinnen
die een huis ontvangen. Zij hebben tevens kennis gemaakt met de thuishulpen die de kinderen begeleiden.
De bouwreisdeelnemers hebben ervaren dat de bouw
van de huizen niet van een leien dak loopt. Ondanks het
grote enthousiasme van de vrijwilligers en bewoners, zijn
de bouwomstandigheden zwaar. Door de afgelegen ligging zijn de transportkosten hoog en de bouwmaterialen
zijn niet makkelijk verkrijgbaar. De zusters, die tevens
betrokken zijn bij de bouwbegeleiding, hebben hun handen vol aan het verzorgen van de kinderen. Hierdoor is
de bouw van de vijftig huisjes in Ingwavuma vertraagd.
Hoewel de bouw in 2011 afgerond had moeten zijn, is dit
ook in 2012 niet binnen de verwachte periode en het verwachte budget gerealiseerd. In de budgetteringsfase was
onvoldoende rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en daardoor ontstond er een budgettekort
om de bouw van alle 50 huisjes af te ronden.

Om de bouw van 50 huizen af te ronden heeft HomePlan
extra budget van € 59.310 besteed in 2012. Met deze extra gelden wordt het bouwproject in Ingwavuma begin
2013 geheel afgerond.
HomePlan heeft maatregelen genomen en SACBC tools
gegeven om de bouwplanning en begroting te beheersen. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden
met de projectcoördinator zodat toekomstige bouwprojecten intensievere monitoring krijgen. Vanuit haar netwerk heeft Stichting HomePlan praktische ondersteuning
gekregen om de problematiek in Zuid-Afrika aan te pakken. Arcadis Bouw heeft een projectleider beschikbaar
gesteld die van januari tot en met maart 2013 het bouwproces zal begeleiden en een lokale medewerker zal
opleiden om de aannemers aan te sturen. Op deze wijze
hoopt HomePlan te borgen dat haar projecten volgens
planningen lopen.

De provincie KwaZulu Natal in Zuid-Afrika is bijzonder
arm en zwaar getroffen door het aidsvirus; 39,5% van de
bevolking in de provincie KwaZulu Natal is besmet (bron:
USAIDS, 2009) Veel kinderen zijn wees geworden en wonen alleen of met een grootouder. Veel oudere kinderen
hebben de rol van ouder op zich genomen en moeten
voor hun jonge broertjes en zusjes zorgen. Deze weeskinderen zijn volledig aan zichzelf overgeleverd en hebben
zonder hulp weinig kans op een goede toekomst. Samen
met onze partnerorganisatie bouwen wij stenen huizen
voor de kinderen voorzien van een eigen watertank. Met
één huis krijgen zes weeskinderen kans op een betere
toekomst. Met steun van de thuishulpen worden zij verder begeleid in scholing en medische zorg, maar bovenal
krijgen zij hun gevoel van eigenwaarde terug. Zo wordt
een huis, een thuis voor de weeskinderen en is het huis
een eerste stap naar een betere toekomst.
In maart 2012 heeft de eerste bouwreis naar Hlabisa in
Zuid-Afrika plaatsgevonden. Een groep van 18 vrijwilli-

Hans van Houtum op bouwreis in Zuid-Afrika, maart 2012
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Veel vrouwen en kinderen verbouwen nu
groenten bij hun huis en de kwaliteit
van hun leven is verbeterd.

Moeder in Mtubatube, Zuid-Afrika, november 2012
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Ervaringsverhaal
Zuid-Afrika Christien Heutink
Christien Heutink, HomePlan donateur is in maart
2012 mee geweest op bouwreis naar Zuid-Afrika.
Tijdens haar bezoek is zij getroffen door de
toewijding van de zuster Lidia, medewerkster van
onze lokale partnerorganisatie SACBC. In november
2012 is zij voor drie weken teruggekeerd om zuster
Lidia vrijwillig te ondersteunen. Zij heeft gedurende
haar bezoek een verslag gemaakt van haar
bevindingen en dit gedeeld met ons. Het is prachtig
om te lezen dat Christien het gezin bezoekt waar zij
een HomePlan huis voor heeft gebouwd en hoe haar
bewondering voor de caregivers, die veel kinderen
en weeskinderen begeleiden en steunen met de dag
groeit.
Christien vertelt verder “Ik ben verbijsterd over wat
ik allemaal zie. Over het aantal kinderen dat voor
zichzelf moeten zorgen, niet wetend wat ze die dag
zullen eten. We proberen voor veel kinderen en
moeders een identiteitskaart te regelen. Ze moeten
hun geboortebewijs hebben en kunnen dan bij Home
Affairs een paspoort krijgen. Alle Zuid-Afrikanen
moeten geregistreerd zijn voor ze in aanmerking
kunnen komen voor scholing en een kleine uitkering.
Geen gemakkelijke taak omdat veel mensen niet
eens weten wanneer ze geboren zijn en al helemaal
geen papieren hebben. Hoe kun je in een schamele
lekkende hut ook nog een administratie bijhouden.
Ik schud in gedachten vaak mijn hoofd”.

In Mtubatube bezoekt Christien een gezin, wat
gevlucht is uit Mozambique, waarvoor in de
bouwreis een HomePlan huis is gebouwd. Zij hebben
geen papieren, de vader fietst iedere dag 20 km
naar zijn werk en helpt zijn kinderen liefdevol bij
hun schoolwerk, zij zijn ontzettend blij met hun
nieuwe huis. Het voelt voor hen als een nieuw thuis
en ook helpt zuster Lidia hen met het verkrijgen van
hun identiteitspapieren wat hen zicht geeft op een
toekomst.
Christien bezoekt de familie Mafuleka. Voor dit gezin
heeft Anneke de Bock, fondsenwerver bij HomePlan,
een huis gebouwd. Christien en zuster Lidia komen
onverwacht langs en treffen een huis aan dat keurig
is opgeruimd en schoongemaakt. De moeder,
Ntombikayise, vertelt hoe trots ze is op haar huis
en straalt helemaal als ze dit vertelt. Ntombikayise
heeft alleen haar oude hut verder opgeknapt, zodat
ze nu een aparte keuken heeft. Daarnaast heeft
SACBC haar geholpen met het krijgen van haar
identiteitspapieren zodat zij kinderbijslag krijgt en
haar kinderen goed kan verzorgen.
Christien heeft in Zuid-Afrika ellende gezien,
kinderen die alleen zijn en onder erbarmelijke
omstandigheden wonen. Ze heeft gezien dat de
Aidsproblematiek enorm is, dat weeskinderen en
kindgezinnen er helemaal alleen voor staan, dat

zuster Lidia en het SACBC voor een grote taak staan,
dat het bouwen van huizen in Zuid-Afrika niet altijd
makkelijk is en dat geduld een schone zaak is. Zij
heeft ons echter ook teruggegeven dat er onder
de vrouwen een grote saamhorigheid heerst, dat
de caregiver van de SACBC de schouders eronder
zetten om voor de kwetsbare kinderen een betere
toekomst te krijgen. Verder heeft Christien met eigen
ogen kunnen constateren wat een enorm verschil
de HomePlan huizen in het leven van de kinderen
maakt. Veel vrouwen en kinderen verbouwen nu
groenten bij hun huis en de kwaliteit van hun leven
is verbeterd. Wij danken Christien enorm voor haar
betrokkenheid en dat zij haar ervaringen met ons
heeft willen delen.

Christien met familie Mafuleka voor het nieuwe huis,
november 2012
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kelingsplan, eventuele partners die hier aan meewerken
en uiteraard het huisje 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 contract opgesteld, waarin
de belangrijkste parameters worden vastgelegd. Daarna
volgt betaling, bij grotere projecten eventueel in delen.
Contracten worden door één bestuurslid ondertekend, bij
projecten boven de € 100.000 door twee bestuursleden.
Familie Ferdinand, Guiton, Haïti

Swaziland
Buiten de focuslanden is eind 2011 een project in
Swaziland gestart. In het afgelegen rurale gebied Lubombo leven grote aantallen weeskinderen die op zichzelf
zijn aangewezen en onder erbarmelijke omstandigheden
leven. Samen met onze partnerorganisatie is eind 2011
gestart met de bouw van 20 huizen voor deze kwetsbare
kinderen. In 2012 zijn in totaal 15 huizen gerealiseerd
en is het project beëindigd. Door de zeer afgelegen ligging van de locaties en moeilijke bereikbaarheid, heeft
de bouw langer geduurd dan verwacht en zijn wegens
deze omstandigheden de bouwkosten hoger uitgevallen.
De vertraging en de gestegen kosten zijn daarnaast te
wijten aan een gebrek aan monitoring en sturing op het
bouwproces en de lokale werknemers. HomePlan heeft
in overleg met onze partner besloten vanwege deze problemen dit project niet verder voort te zetten en ons te
beperken tot de focusgebieden.

Hoofdstuk 2.2
Rapportage en verslaglegging
In 2012 heeft HomePlan de procedure voor projecten
herzien en waar mogelijk efficiënter gemaakt. Het vast30 | HomePlan Jaarverslag 2012

leggen van deze procedure maakt onderdeel uit van het
professionaliseringsproces van HomePlan.
Projectaanvraag procedure
Projecten worden allereerst alleen uitgevoerd met betrouwbare en professionele lokale partners. Deze betrouwbaarheid en professionaliteit kunnen wij borgen
doordat onze lokale medewerkers referenties kunnen
nagaan in het land zelf en ook uitgebreide deskresearch
plegen alvorens een partner voor te dragen. Als onze lokale medewerker zijn goedkeuring uitspreekt, 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 huisjes 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 ontwik-

Rapportage procedure: input, output, outcome
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. Naast de aanvraagprocedure is ook de rapportage procedure onder de loep
genomen. Hieruit zijn nieuwe formulieren ontstaan die in
vraagstelling en omvang gebruiksvriendelijker zijn zodat
daadwerkelijk wordt gemeten wat HomePlan wil weten.
Aan de hand van de rapportages kan HomePlan haar donateurs informeren over de besteding van de door hen
verstrekte bijdragen en voorlichting aan het Nederlands
publiek geven over de huisvestingsproblematiek.
Daarbij gaat HomePlan verder dan alleen 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 gezondheid, veiligheidsgevoel, betrokkenheid bij de gemeenschap, inkomen en
scholing.

Hoofdstuk 2.3
Thuis en Toekomst: Impact

De effectrapportages moeten op eenvoudige
wijze het effect van de interventie door
HomePlan en haar partners laten zien.

Bouwreisdeelneemster Conny Baar in Agua Blanca, Mexico, oktober 2012

De effectrapportages laten ons zien wat de bouw van het
huisje en de vervolgactiviteiten in de gemeenschap daadwerkelijk hebben veranderd in de levens van de mensen.
Hierbij kan gedacht worden aan vragen als: is de veiligheid toegenomen? Zijn de mensen minder vaak ziek?
Zijn er meer kansen op werk? Is het inkomen toegenomen? Is de onderlinge samenwerking in de gemeenschap
verbeterd? Dit zijn hele relevante vragen en tegelijkertijd
ook heel lastig om te meten en kwantitatief inzichtelijk
te maken. Deze wijze van meten is voor HomePlan nieuw
gebied. Er is in 2011 een samenwerking gestart met
SECEUR, een onderzoeksinstituut van de Erasmus Universiteit. Na overleg met onze lokale projectcoördinatoren
over de uitvoerbaarheid van dergelijke metingen kreeg
HomePlan de terugkoppeling dat de insteek die door
SECEUR werd gezocht te ingewikkeld en arbeidsintensief werd bevonden. HomePlan heeft de samenwerking
met SECEUR beëindigd en een meer realistische effectrapportage opgesteld. Samen met de gegevens die door
onze projectpartners ter plekke worden verzameld moeten deze effectrapportages op eenvoudige wijze het effect van de interventie door HomePlan en haar partners
laten zien.
HomePlan heeft inmiddels de eerste effectrapportages
ontvangen waarin verschillende bewoners zijn gevraagd
naar hun ervaringen, de situatie van de huisvesting en
de ontwikkelingen binnen de gemeenschap. Wij krijgen
hieruit terug te zien dat de zogenaamde tweede fase
“Huis en Toekomst” meer tijd nodig heeft dan vooraf
gedacht en dat dit per gebied ook scheelt. Daar waar in
een bepaalde gemeenschap in Mexico binnen een jaar
de tweede fase volop in gang is door het geven van cursussen, is het in Haïti zeer moeilijk om de gemeenschap
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te activeren en is het huis zelf het grootste effect, omdat
men prettiger woont en zich veiliger voelt.
Het vraagt een lange adem voor onze partner in LatijnsAmerika en Zuidelijk Afrika om gemeenschappen actief
en zelfbewust te maken en per land en project zijn de
doelstellingen ook anders. Wel kunnen we over het algemeen concluderen dat met name voor het persoonlijk
leven van geïnterviewde bewoners het wonen in een huis
een groot gevoel van veiligheid heeft gegeven. Gezinnen
leven niet meer in erbarmelijke weersomstandigheden

Vertrouwen vormt de basis
voor een betere toekomst!

Bouwreis maart 2012, Mexico
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en zijn minder vaak ziek. Bewoners hebben hun huizen
goed onderhouden, het is schoon, opgeruimd en aangekleed met planten, vloerkleed of een altaar.
Een bijzonder aspect dat naar voren is gekomen uit interviews en waar HomePlan zich niet bewust van was, is het
vertrouwen van bewoners in oprechte hulp en dat Nederlandse en lokale vrijwilligers zich belangeloos inzetten
voor hen. Dit vernieuwde vertrouwen vormt de basis voor
een betere toekomst.

In december 2012 is de volledige projectprocedure tevens doorgenomen met de projectcoördinatoren ter
plekke en de contactpersonen binnen de lokale partnerorganisaties, zodat het belang van een goede evaluatie
en monitoring bij alle stakeholders helder is. Het kwantificeren en SMART maken van impactdoelstellingen
vormt voor HomePlan de laatste schakel in de meting,
wij zullen deze trachten te definiëren aan de hand van de
eerste resultaten die zullen dienen als baseline survey.

Wat ging goed?
• Succesvol bezoek HomePlan coördinator
aan Haïti
• Goede evaluatie projecten Haïti door
extern bureau
• Succesvolle grootschalige uitbreiding in
Nicaragua
• Eerste succesvolle bouwreis naar Zuid-Afrika
• Stabiele huizenprojecten Mexico
• Efficiëntere projectprocedure

Wat ging minder goed?
• Bouwplanning en budget overschreden
in Zuid-Afrika
• Bouw project Broeder Gerard uitgesteld
• Onvoldoende toezicht project Swaziland
• Achterblijven vervolgfase na bouw van huizen

Familie Charles, Guiton, Haïti
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Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3.1
Particuliere markt

Fondsenwerving
In 2012 heeft HomePlan in totaal € 1.035.222 geworven. Ondanks dat dit minder is dan begroot voelen wij ons trots en
dankbaar dat we ook in 2012 meer dan 1 miljoen euro hebben geworven in deze tijd van economische crisis en onzekerheid.
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In totaal heeft HomePlan in 2012 € 381.956 geworven op
de particuliere markt, dit is 17% lager dan de begroting
van € 460.000. HomePlan heeft haar begroting opgesteld
terwijl de resultaten van de laatste test met een direct
mailing nog niet bekend waren. De uiteindelijke resultaten waren niet voldoende waardoor HomePlan heeft
besloten om in 2012 geen grote wervingscampagne op te
zetten. De terugverdientijd van een wervende campagne
is dermate lang dat HomePlan dit geen verantwoorde
manier van fondsenwerven vindt. Hoewel daardoor de
uitgaven voor fondsenwerving drastisch lager uitvallen,
zijn ook de opbrengsten op de particuliere markt lager
uitgevallen dan begroot. In 2012 laat het donateursbestand een natuurlijk verloop zien ten opzichte van eerdere jaren. Voor HomePlan zal de focus in 2013 op behoud
van bestaande donateurs liggen.
Telemarketing activiteit
In eerdere jaren heeft HomePlan Telemarketing (TM)
activiteiten ingezet met goede resultaten om de afname
van het donateursbestand tegen te gaan. De kosten voor
telemarketing activiteiten liggen lager dan bij een wervingscampagne omdat dit gebeurt naar donateurs van
HomePlan die ons reeds kennen en hebben opgezegd.
Ook in 2012 heeft HomePlan een TM activiteit uitgevoerd
onder 455 donateurs die hun donateurschap hebben opgezegd. Ondanks dat het bestand bestond uit recente
opzeggingen, viel de respons lager uit, mede door gewijzigde gegevens van de donateurs. De respons op deze actie was 10,3% en is daarmee lager dan voorgaande jaren.
De belangrijkste reden voor donateurs is de financiële situatie, waaruit blijkt dat de economische crisis duidelijk
voelbaar is onder onze trouwe donateurs. Voor 2013 zullen wij onze communicatiecampagnes waar mogelijk ondersteunen door fondsenwervende activiteiten, maar de

nadruk ligt hierin op communicatie om de naamsbekendheid van HomePlan te vergroten en een basis te leggen
voor succesvolle wervingscampagnes voor de toekomst.
Nieuwsbrieven en Projectmailings
Na een screening van het donateursbestand hebben wij
in 2012 drie nieuwsbrieven verzonden naar onze trouwe
donateurs. De nieuwsbrief heeft een vernieuwde uitstra-

ling gekregen met vaste rubrieken waarin een hulpvraag
wordt gesteld voor een specifiek project, een vrijwilliger
aan het woord komt en wij de impact van afgeronde
projecten laten zien door bewoners zelf aan het woord
te laten. Daarnaast hebben wij twee projectmailings
verzonden met een specifiek project voor Haïti en ZuidAfrika. De respons op deze mailings ligt rond 13% met
een gemiddelde gift van € 15,83. Ten opzichte van 2011

is de gemiddelde gift gezakt met 67 cent en is de respons
gestegen met 4% mede door de screening van het bestand. Deze mailings worden ook via een email module
verzonden met een donatieverzoek. De respons op deze
email nieuwsbrief is bijzonder laag.
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Hoofdstuk 3.2
Zakelijke markt
Voor HomePlan is er een makkelijke en directe link naar
het bedrijfsleven. Met name de bouwwereld is vanaf
de oprichting van HomePlan sterk betrokken geweest
bij de activiteiten van HomePlan. Daarnaast hebben de
bouwreizen ervoor gezorgd dat het bedrijfsleven zeer
nauw betrokken is geraakt bij de werkzaamheden van
HomePlan. De doelstelling was om in 2012 € 300.000 op
te halen bij zakelijke donateurs, waarvan € 200.000 door
middel van acquisitie zou worden geworven. Deze doelstelling is niet gehaald. Het totaal aan inkomsten was
€ 143.143. Dat is ruim 50% minder dan begroot. Onder
onze zakelijk donateurs hebben we 11 opzeggingen ontvangen, dat zal ook zijn weerslag hebben op de doelstelling voor acquisitie in 2013. € 97.500 is binnengekomen
van structurele donateurs. Deze donateurs geven via
de verschillende donatiemogelijkheden: ze zijn ofwel
Vriend, Duurzaam Partner of Projectsponsor. Iedere
vorm staat voor een bepaald bedrag met daaraan vast
gekoppeld een communicatie-toolkit. Onze Duurzame
Partners en Projectsponsoren kunnen daarnaast tegen
kostprijs mee op bouwreis. De insteek is om zakelijke donateurs voor meerdere jaren te binden aan HomePlan,
dit bevordert immers de continuïteit van HomePlan. De
overige donaties zijn binnengekomen via incidentele
giften. Deze giften komen met name binnen als bijzondere kerstactie danwel via een speciale jubileumactie.
HomePlan besteedt aan alle giften aandacht door een
persoonlijke bedankbrief en tevens door de mogelijkheid
van een officiële chequeoverhandiging.
De redenen van de lagere inkomsten binnen zakelijke
fondsenwerving liggen op verschillende gebieden. Ten
eerste was de blikkenverkoopactie opgenomen in de begroting onder zakelijke inkomsten.
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Aangezien de verkoop in eigen beheer is gegaan zijn de
inkomsten voor 2012 toegewezen aan opbrengsten verkoop. Vervolgens is de bezetting op zakelijke fondsenwerving in het eerste halfjaar van 2012 niet optimaal
geweest, hierdoor heeft er te weinig acquisitie plaatsgevonden. Daarnaast is in het tweede half jaar gebleken
dat de crisis veel bedrijven heeft geraakt en dat acquireren in zo’n situatie moeilijk is.

Chequeoverhandiging
Huisman & Van Muijen,
Den Bosch, februari 2012

HomePlan heeft ook gemerkt dat er mogelijkheden zijn
voor succesvolle werving op het gebied van zakelijke donateurs, waardoor deze markt nog steeds zeer interessant is. HomePlan zal dit in de praktijk oppakken, vooral
via de bouwreisdeelnemers en haar bestaande netwerk.

Chequeoverhandiging
HVL Techniek,
december 2012

Chequeoverhandiging HC
Groep, augustus 2012

Chequeoverhandiging
2Cook, juli 2012

Chequeoverhandiging
Carnavalsvereniging
‘t Verreke, maart 2012
Chequeoverhandiging
Bloom Vastgoed,
juli 2012

Chequeoverhandiging
Zoomvliet college,
september 2012

Chequeoverhandiging
ER Vastgoed, juli 2012
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Hoofdstuk 3.3
Kloosters
HomePlan heeft in 2012 voor een totaalbedrag van
€ 17.305 geworven onder kloosters. Deze opbrengst ligt
bijna € 13.000 lager dan verwacht. De begroting van
€ 30.000 was gebaseerd op een zeer succesvolle werving
voor Haïti in 2011 na de allesverwoestende aardbeving.
In 2012 heeft HomePlan drie speciale projectaanvragen
voor verschillende landen onder de aandacht gebracht
bij kloosters en congregaties. Door onder andere de samenwerking met onze partner Southern African Catholic Bishops’ Conference vinden wij goede aansluiting bij
deze doelgroep. De gemiddelde giften zijn hoog en de
kloosters tonen zich trouw. HomePlan zal ook in 2013
weer aansprekende projectvoorstellen voorleggen aan
deze kloosters en congregaties.

Hoofdstuk 3.4
Vermogensfondsen
Ruim één derde van de jaarinkomsten zijn geworven
uit vermogensfondsen. Met € 390.637 kunnen we met
trots constateren dat we 37% boven de begroting van
€ 285.000 hebben gerealiseerd.
Meer dan 80% van de vermogensfondsen is geworven op
projecten in de focuslanden Haïti en Zuid-Afrika.
Vergeleken met 2011, zijn we over 2012 zeer tevreden over de werving bij vermogensfondsen met bijna
€ 145.000 extra geworven fondsen.
Vanwege de kabinetsbezuinigingen en de daaraan gerelateerde opschorting van subsidies op ontwikkelingssamenwerking, zijn vele goede doelen organisaties genoodzaakt hun inkomsten elders te zoeken. Dit betekent
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dat de vermogensfondsen veel meer aanvragen krijgen
dan in het verleden. Kortom, de goede doelen organisaties vissen met velen in dezelfde vijver. De vermogensfondsen reageren hierop door scherpe criteria te stellen
op hun focuslanden en thema’s om hun beschikbare budget zo goed mogelijk te verdelen.
Ondanks de verscherpte criteria van vermogensfondsen
is onze werving succesvol gebleken. Zo worden fondsen actief benaderd met een verzoek om (gedeeltelijke)
financiering van één van onze aantrekkelijke projectaanvragen. Daarnaast ontvangen wij zogenaamde “spontane” donaties via bestaande relaties en stichtingen. Bijzonder blij zijn we met de cofinanciering van Stichting
Cordaid, die één van onze bouwprojecten in Haïti steunt.
Cordaid is actief op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking en steunt partnerorganisaties in binnen- en
buitenland met financiële steun en consultancy. In 2013
zal het eerste project in samenwerking met Cordaid
plaatsvinden op Haïti. De bijdrage van Cordaid is in de
jaarrekening verwerkt als baten uit acties van derden.
Om ook in 2013 succesvol te werven bij vermogensfondsen hebben wij gekeken naar verbeterpunten. Immers
de kabinetsbezuinigingen blijven de komende jaren
van kracht en het risico voor “overvraging” bij de vermogensfondsen blijft aanwezig. Belangrijk is het tijdig
beschikken over een concrete projectomschrijving om
vermogensfondsen op tijd te kunnen benaderen. In het
afgelopen jaar was de tijd tussen het indienen van projectaanvragen voor Nicaragua en de uitvoering van het
project te kort om vermogensfondsen voor Nicaragua te
benaderen. Daarnaast was de uitvoering van de projecten geconcentreerd in het laatste deel van het kalenderjaar, waardoor het budget van diverse vermogensfondsen al vergeven was.

In aanloop op 2013 hebben wij in de laatste maanden
alvast voorbereidend werk gedaan. In overleg met onze
partnerorganisaties in de diverse focuslanden is een ruwe
projectplanning 2013 voorbereid. Tevens zijn afspraken
met de partners gemaakt over het tijdig indienen van de
concrete projectomschrijvingen. Hierdoor hebben wij
een goede spreiding van projecten over het jaar en kunnen wij verdeeld over het jaar tijdig fondsen benaderen
voor cofinanciering.

Hoofdstuk 3.5
Bouwreizen
In 2009 heeft Gerald van Kessel, al jarenlang een trouwe
donateur en inmiddels bestuurslid van HomePlan, een
groep van zijn zakelijke relaties meegenomen op reis
naar Mexico. Doel van deze eerste reis was om de projecten van HomePlan in Mexico te bekijken en met eigen
ogen te zien hoe, waar en bij wie het gedoneerde geld
terecht komt. Dit is het startsein geweest van de inmiddels zeer succesvolle bouwreizen.
Het afgelopen jaar zijn voor het vierde achtereenvolgende jaar bouwreizen naar Mexico georganiseerd. Er waren
vier HomePlan bouwreizen naar verschillende gemeenschappen in Mexico en de eerste bouwreis naar KwaZulu
Natal in Zuid-Afrika. In 2012 hebben in totaal 73 bouwreisdeelnemers met veel enthousiasme en inzet deelgenomen aan een HomePlan bouwreis. Het enthousiasme
is bijzonder groot, waardoor ook in 2013 de bouwreizen
naar Mexico en Zuid-Afrika worden voortgezet. Naast
de ambitie voor zeven bouwreizen naar Mexico en ZuidAfrika, wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een
eerste bouwreis naar Nicaragua in 2013.

Anneke de Bock, HomePlan vrijwilliger
en bouwreisdeelnemer Zuid-Afrika
Het hoogtepunt van ons verblijf in Hlabisa was de heilige mis samen met de
begunstigden van de huizen, de caregivers, alle HomePlan vrijwilligers en natuurlijk
de betrokken mensen van het bisdom. Tijdens deze zeer emotionele en levendige
mis, werd uitgebreid stilgestaan bij de afgelopen dagen. Dagen waarin wij, afkomstig
uit een eerste wereldland, families hebben geholpen, samengewerkt, te gast in hun
huizen, samen gegeten, gebeden en dit allemaal op een gelijk niveau, waarin het
verschil in huidskleur, taal, cultuur en inkomen niet van belang is.

Anneke de Bock in Hlabisa, Zuid-Afrika
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Met het groeiende aantal bouwreizen in verschillende
landen kwam de wens om een duidelijke structuur voor
de bouwreizen vast te stellen. Zo is een voorzet gemaakt
voor een handboek Bouwreizen en zijn de doelstellingen
voor fondsenwerving en relatiebeheer nader gedefinieerd.
Fondsenwerving en duurzame relatie
De HomePlan bouwreis heeft zich inmiddels als wervingsinstrument voor HomePlan bewezen. In de afgelopen vier jaar hebben meer dan 130 mensen aan de
elf bouwreizen deelgenomen, 10% daarvan is zelfs op
meerdere bouwreizen meegegaan. Dit geeft het enorme
enthousiasme weer van de bouwreisdeelnemers. Vanaf
2009 zijn in totaal vertegenwoordigers van 60 bedrijven
mee op bouwreis gegaan, waarvan 18 bedrijven afgelopen jaar met onze projecten hebben kennisgemaakt. Van
alle bedrijven die hebben deelgenomen aan een bouwreis, heeft bijna 20% zich voor een periode van drie jaar
gecommitteerd aan HomePlan door middel van één van
de duurzame relatievormen die HomePlan haar zakelijke
donateurs biedt (Duurzaam Partnerschap of Vriend van
HomePlan). Ook in 2012 werden nieuwe duurzame relaties verwelkomd. Van de “nieuwe” bedrijven op bouwreis
hebben drie bedrijven zich voor tenminste drie jaar aan
HomePlan gecommitteerd.
Tot slot zetten bouwreisdeelnemers zich in voor
HomePlan op zakelijk of persoonlijk vlak door acties te
doen om fondsen te werven. In 2012 hebben wij bijvoorbeeld fondsen mogen ontvangen van enkele jubilea en
openingsrecepties. Naast deze concrete acties hebben
bouwreisdeelnemers een netwerk van relaties die voor
HomePlan tot potentiële duurzame relaties kunnen leiden.
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Vrijwilligersnetwerk
Vele bouwreisdeelnemers willen zich na terugkomst
graag inzetten voor HomePlan op vrijwillige basis. Binnen de groep van de bouwreisdeelnemers zit veel potentieel in verschillende disciplines, die ondersteunend
zouden kunnen zijn voor de HomePlan organisatie. Om
alle goedbedoelde initiatieven te laten resulteren in concrete bijdragen aan HomePlan, is een stuurgroep gestart
met de opzet van een vrijwilligersnetwerk. Deze stuurgroep maakt onderdeel uit van de werkorganisatie waarmee het vrijwilligersnetwerk wordt verankerd binnen
HomePlan. Het vrijwilligersnetwerk heeft als doel om
fondsen te werven, vergroten van naamsbekendheid,
voorlichting en educatie en indien gewenst ondersteuning van de werkorganisatie. In 2013 zal de lancering
van het vrijwilligersnetwerk plaatsvinden, waarbij het
vasthouden en versterken van het enthousiasme onder
vrijwilligers een speerpunt zal zijn.
Een voorbeeld van een bouwreisdeelnemer die na zijn
bouwreis graag iets wilde doen voor HomePlan is Martin
Koningen. Dankzij hem heeft HomePlan een Volkswagen
Caddy in huisstijl in ontvangst mogen nemen. Met deze
blikvanger op de weg vergroot HomePlan haar zichtbaarheid en naamsbekendheid.

Hoofdstuk 3.6
Verkopen No House Wine en
Lonka Blikken
In 2012 hadden we niet alleen ons eigen 15 jarig bestaan
te vieren. No House Wine, het wijnlabel dat is opgericht
door Jeroen Tebbe, bestond 5 jaar. In haar vijfjarig bestaan heeft No House Wine € 100.000 opgeleverd voor
Stichting HomePlan. Jeroen Tebbe heeft in Amsterdam
een borrel georganiseerd om een cheque te overhandigen en tevens alle betrokkenen te bedanken.

Vanwege het grote succes van de verkoop van de Lonka
blikken in 2011 is de actie ook in 2012 gehouden. Via social media zijn er twee geweldige nieuwe ontwerpen uitgekozen. Vanuit Lonka is een informatie avond georganiseerd voor geïnteresseerden. Ook heeft Lonka via social
media en overige media aandacht aan de actie besteed.
Helaas zijn er in het afgelopen jaar minder blikken verkocht dan HomePlan had gehoopt. Zo bleken bedrijven
die de blikken in 2011 hadden aangeschaft dit als een
eenmalige actie te hebben beschouwd.

Wat ging goed?
• Nieuwsbrieven in nieuw format en huisstijl met
vaste rubrieken
• Zeer succesvolle werving vermogensfondsen
• Cofinanciering Cordaid voor Haïti
• Bouwreizen verankerd als wervingsinstrument
• Aansprekende projectvoorstellen aan kloosters
en congregaties

Wat ging minder goed?
• Geen grote wervingscampagne uitgevoerd
• Verloop particuliere donateurs wordt niet
gecompenseerd
• Telemarketing actie had een lagere respons dan
verwacht
• Te korte tijdsduur tussen projectaanvraag en
uitvoering om vermogensfondsen te benaderen
• Economische crisis is voelbaar bij zakelijke
relaties

Familie Ndolo voor de oude hut, Wembezi, Zuid-Afrika
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Hoofdstuk 4

Communicatie
HomePlan streeft naar een open en transparante communicatie met haar belanghebbenden. HomePlan
onderscheidt diverse belanghebbenden in haar communicatiebeleid en past de communicatie aan de gedefinieerde doelgroep aan om hen zo goed te informeren
over wat er speelt bij HomePlan. In 2012 heeft HomePlan
€ 42.962 besteed aan voorlichting. Voor communicatie
had HomePlan twee mediacampagnes als doelstelling
in 2012. Als winnaar van de Goede Doelen Campagne en
dankzij steun voor onze documentaire “Huis, thuis, toekomst” zijn de begrote uitgaven lager uitgevallen dan
verwacht.
Onze kernwaarden zijn kleinschalig, transparant en efficiënt. Dit komt ook in onze communicatie naar voren in
helder en duidelijk taalgebruik. HomePlan heeft in 2012
haar huisstijl aangepast naar deze kernwaarden. Het is
een frisse huisstijl waarin onze kernwaarden worden onderstreept door speelse bouwelementen.
In alle communicatie verwijzen wij naar onze website,
waarop de meest actuele informatie over de projecten
en het jaarverslag in zijn geheel en in samenvatting te
vinden is. Daarnaast stimuleert HomePlan haar belanghebbenden om bij vragen of onduidelijkheden contact
met ons op te nemen, zodat wij continu feedback krijgen
over onze activiteiten. Ook heeft HomePlan een klachtenprocedure gebaseerd op de richtlijnen van de VFI
(Vereniging van Fondsenwervende Instellingen). In 2012
zijn twee klachten ontvangen over het donateurschap.
Beide klachten zijn naar tevredenheid opgelost.
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Hoofdstuk 4.1
Communicatie met belanghebbenden
Communicatie met particulieren
HomePlan communiceert met haar particuliere donateurs op verschillende manieren. We sturen viermaal per
jaar een nieuwsbrief en e-mailing naar onze particuliere
donateurs. Onze nieuwsbrieven zijn in de nieuwe huisstijl aangepast en hebben een heldere en herkenbare
indeling gekregen. In deze nieuwsbrieven informeren
wij over het verloop van onze projecten en activiteiten
in Nederland en doen wij een oproep om een bepaald
project waarvoor wij steun zoeken te helpen. Naast een
oproep voor steun informeren we ook over de voortgang
en resultaten van onze projecten en geven we bewoners
en vrijwilligers het woord. Naast de nieuwsbrieven ontvangen particuliere donateurs twee keer per jaar een
projectmailing die aan een specifiek project is gewijd.
Alle informatie wordt ook op onze website en via social
media gecommuniceerd.
Documentaire “Huis, Thuis, Toekomst”
In het kader van het 15 jarig bestaan heeft HomePlan
in samenwerking met Omroep Brabant en Toon den
Engelse de documentaire “Huis, Thuis, Toekomst” gemaakt. Deze documentaire laat op unieke en emotionele
wijze zien hoe Nederlandse vrijwilligers samen met arme
families huizen bouwen in de wijk Compuertas in Mexico.
Door samen met families te bouwen, wordt een bijzondere band opgebouwd en worden zij ambassadeur van
HomePlan. De documentaire is tijdens een feestelijke
bijeenkomst getoond aan alle betrokkenen en relaties

in bioscoop Pathé in Breda. Hierbij waren bijna 300 genodigden aanwezig. Daarnaast is de documentaire op
9 en 10 september op Omroep Brabant uitgezonden op
televisie. Voorafgaand aan de uitzending is gedurende
een maand de commercial van HomePlan uitgezonden.
Meer dan 269.000 kijkers hebben naar onze uitzending
op televisie gekeken. De documentaire geeft het publiek
een boeiende kijk op het werk van HomePlan en laat op
een heldere en directe wijze onze aanpak en missie zien.
Goede Doelen Campagne - Billboard campagne
In augustus heeft HomePlan een billboardcampagne
mogen houden op vijf regionale vliegvelden Rotterdam,
Eindhoven, Maastricht, Lelystad en Groningen. Dankzij
Angelique Schreuders, deelneemster aan een bouwreis,
heeft HomePlan deze Goede Doelen Campagne gewonnen. Vier weken lang heeft HomePlan aandacht gevraagd
voor de huisvesting van de allerarmsten met billboard
posters en digitale schermen op vijf regionale vliegvelden. Reizigers en passanten werden met de campagne
opgeroepen om via de SMS actie sms “HOME” éénmalig
een donatie van 2 euro doen. Helaas is de respons nagenoeg nihil gebleken, maar het heeft HomePlan de kans
gegeven om haar naamsbekendheid onder een breed
publiek te vergroten.
Website
In 2012 heeft de website gemiddeld 1.000 bezoeken per
maand die gemiddeld 3.5 minuut op de website verblijven. Van de in totaal 12.185 bezoeken is 61% een nieuwe
bezoeker op de website van HomePlan. Het aantal bezoeken is redelijk te noemen, maar de tijd die vooral de

nieuwe bezoekers op de site van HomePlan doorbrengen
is erg lang. Aan het einde van 2012 heeft HomePlan haar
nieuwe website gelanceerd. Nadat eerst de mogelijkheden voor een aanpassing naar de nieuwe huisstijl was onderzocht, is gekozen voor een nieuwe website met meer
mogelijkheden om de particuliere doelgroep nog beter
te informeren over Stichting HomePlan. Social media
als Twitter, Facebook en YouTube zijn geïntegreerd, het
menu is helder en overzichtelijk en teksten worden visueel ondersteund. Daarnaast heeft de website meer ruimte
voor foto’s en beeldmateriaal. Met het foto en video materiaal wordt het werk van HomePlan in beeld gebracht.
HomePlan wil hiermee haar bezoekers goed informeren. De website heeft in afgelopen jaren weinig opgebracht aan fondsenwerving. Hier ligt een uitdaging voor
HomePlan om de website naast een informatief karakter
ook in te kunnen zetten als fondsenwervend instrument.

Social media
Social media spelen ook een belangrijke rol in het communicatiebeleid van Stichting HomePlan. Via social media kan HomePlan direct communiceren met haar stakeholders en krijgen we ook rechtstreeks feedback. Zowel
via Twitter, Facebook, Linked In, Hyves en youtube, verspreidt HomePlan relevant nieuws. Dit kan gaan over
een actie die wordt opgezet door een donateur, zakelijk
nieuws, projectnieuws, een inzicht over de actualiteit,
bouwreizen etc. Hierbij wordt continue door de medewerkers gekeken naar de nieuwswaarde van de berichtgeving voor de geïnteresseerden. Via social media is er
tevens heel direct contact met de partnerorganisaties
mogelijk. Foto’s verhalen en filmpjes kunnen hierdoor
eenvoudig gedeeld worden en de snelheid hierin is zeer
groot. Op het moment van bouw in bijvoorbeeld Mexico
kunnen de Nederlandse en Mexicaanse bouwers van de
huizen hun ervaringen en de reacties van de toekomstige
bewoners van de huizen vastleggen. Door dit te delen
met hun netwerk ontstaat er een zeer betrokken groep
van geïnteresseerden om HomePlan heen. Wij geloven
dan ook dat hierin onze kracht zit. Juist in tijden waarin om transparantie en helderheid wordt gevraagd kan
HomePlan realtime deze projectervaringen delen. De
medewerkers en bestuursleden van HomePlan zijn ook
zeer actief te vinden op deze media.
Communicatie met zakelijke relaties
HomePlan is zakelijk gegroeid, door het succes van de
bouwreizen zijn er meer zakelijk donateurs en heeft
HomePlan een relevant netwerk weten op te bouwen. Dit
netwerk houden wij op de hoogte van acties die plaatsvinden vanuit dit netwerk, nieuwe zakelijke donateurs,
bouwreizen en projectvoortgang. Wij houden hen op de
hoogte via e-mailingen, de website en social media. Vanuit deze groep zijn er meerdere donateurs die hebben
aangegeven meer voor HomePlan te willen betekenen.
Er is hierdoor een platform ontstaan van zeer kwalitatie-

ve vrijwilligers die HomePlan graag willen ondersteunen.
In 2013 wordt hier vorm aangegeven.
Communicatie met bouwreisdeelnemers
Sinds 2009 organiseert HomePlan bouwreizen en met
11 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 ook één keer
per jaar een netwerkbijeenkomst waarop deze bouwreisdeelnemers elkaar kunnen treffen. De bouwreisdeelnemers willen vaak meer doen dan HomePlan alleen financieel steunen. Deze betrokkenheid heeft geleid tot het
oprichten van een vrijwilligersnetwerk. Begin 2013 zal de
lancering van het vrijwilligersnetwerk plaats vinden.
Communicatie met fondsen en major donors
Vanuit de werkorganisatie worden aanvragen 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.
Communicatie met kloosters
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 congreHomePlan Jaarverslag 2012 | 43

gaties en kloosterorden benaderd met aansprekende
projectvoorstellen. De giften die vanuit deze mailingen
worden gegenereerd, worden in uitgebreide bedankbrieven verantwoord. HomePlan heeft in 2012 drie mailingen
verzonden gericht op projecten op Haïti en in Zuidelijk
Afrika. Ook in 2013 zullen wij kloosters met aansprekende projectvoorstellen benaderen.
Communicatie met scholen
In het afgelopen jaar is HomePlan bijzonder actief geweest in het geven van voorlichting over de huisvestingsproblematiek aan basisscholen en middelbare scholen
in Noord-Brabant. Zo hebben vrijwilligers verschillende
basisscholen in Eindhoven en Best bezocht en kinderen
uitleg gegeven over hoe leeftijdgenootjes in Mexico wonen. Daarnaast is een presentatie gegeven aan studenten van het Zoomvliet College in Bergen op Zoom. Niet
alleen waren de kinderen en studenten onder de indruk
van de huisvestingsproblematiek, maar tevens hebben zij
zich met zelfgemaakte spaarpotten en acties ingezet om
fondsen te werven voor de allerarmsten.
Communicatie met partnerorganisaties
De communicatie met de partnerorganisaties loopt
via de lokale projectmedewerkers. Daarnaast heeft de
HomePlan projectcoördinator in Nederland een belangrijke rol in de communicatie naar de projectpartners toe.
De projectcoördinator heeft wekelijkse contact via Skype
of telefonisch om zo het verloop van de projecten door te
nemen met de lokale medewerkers en knelpunten te signaleren. Door de integratie van functies binnen de werkorganisatie is de link tussen projecten en communicatie
versterkt. Zo kan de projectcoördinator de partnerorganisatie direct informeren over de eventuele wensen van
fondsen en donateurs en wordt de input van de partnerorganisatie direct doorgegeven aan de belanghebbenden.
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Communicatie met de media
HomePlan streeft er voortdurend na om via free publicity
aandacht te krijgen voor het werk dat wij doen. Dit heeft
geresulteerd in verschillende publicaties in lokale dagbladen en personeelsbladen.
Naar aanleiding van onze Haïti actie in december
2011 heeft BN De Stem over ons project geschreven in
januari met een uitgebreid bericht. De documentaire
“Huis, Thuis, Toekomst” die in mei is getoond in bioscoop
Pathé heeft de aandacht getrokken van verschillende lokale media. Daarnaast is de commercial van HomePlan
en de documentaire uitgezonden op Omroep Brabant
met een hoog kijkcijfer van 269.000 kijkers. Tot slot zoeken ook deelnemers van de bouwreizen de media op en
zo hebben verschillende deelnemers hun ervaring gedeeld in lokale weekbladen en BN De Stem. Net als in
2011 heeft snoepwarenfabrikant Lonka NV ook in 2012
de blikkenactie voor HomePlan herhaald en heeft de
aandacht gekregen van BN De Stem.

Deze publicaties zorgen niet direct voor een toename in
fondsenwerving, wel krijgen wij positieve terugkoppeling van donateurs en deze publicaties dragen bij aan het
vergroten van de naamsbekendheid van HomePlan. Alle
publicaties zijn terug te vinden op onze website. Ook in
2013 zal HomePlan actief aan de slag gaan met het genereren van free publicity.

Wat ging goed?
• Succesvolle documentaire en première
“Huis, Thuis, Toekomst”
• 269.000 kijkers documentaire Omroep Brabant
• Winnaar Billboard campagne van Goede Doelen
Campagne
• Alle communicatie uitingen in vernieuwde
huisstijl en efficiënt format
• Nieuwe website www.homeplan.nl
• Goede bekendheid bij regionaal dagblad
en omroep
• Meer naamsbekendheid onder middelbareen hogescholen in de regio

Wat ging minder goed?
• Onvoldoende naamsbekendheid bij landelijke
dagbladen
• Uitgave lespakket voor het basisonderwijs
is uitgesteld

Roel van Rooij, projectcoördinator Mexico
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Hoofdstuk 5

Een blik vooruit, doelstellingen 2013
In het jaar 2013 zal HomePlan de ingeslagen weg naar professionalisering voortzetten. Tijdens dit proces staan richting en ambities centraal en zullen kengetallen en succesfactoren
verder worden gedefinieerd. Tevens zal een meerjarenstrategie en begroting 2014-2016 worden opgesteld. In onderstaande tabel zijn onze ambities weergegeven voor 2013.

Hoofdstuk 5.1
Doelstellingen 2013
Doelstelling
Algemeen

Het opstellen van een meerjarenstrategie inclusief begroting 2014-2016.

Projecten:
Algemeen

Focus op Haïti, Nicaragua, Mexico en Zuid-Afrika.
€ 700.000 besteden aan projecten binnen de focuslanden.
Verdere monitoring van projectprocedure en effectrapportages.
Field visits aan HomePlan projecten in Nicaragua en Haïti.

Organisatie

Implementatie van het organisatie verbeteringstraject dat in 2012 is ingezet, onder andere ten aanzien het bestuur en personeelsbeleid.

Fondsenwerving:
Zakelijke markt

€ 239.000 door werving vanuit het netwerk.

Particuliere markt

€ 361.000 door nadruk op het behoud van bestaande particuliere donateurs.

Vermogensfondsen

€ 330.000 projectgerelateerde giften door fondsen. Door aansprekende projectvoorstellen wil HomePlan de focus leggen op het verkrijgen van
meerjarige steun.

Communicatie &
Voorlichting

Stoppercampagne en free publicity ondersteunen campagnes.
Een ambassadeur/ BN’er betrokken maken bij het werk van HomePlan en dit actief laten uitdragen.
Professionaliseren van presentaties en ontwerpen van voorlichtingsmateriaal voor educatieve doeleinden.
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Doelstelling
Bouwreizen

€ 90.000 door meerdere reizen naar Mexico en Zuid-Afrika.
Pilot bouwreis naar Nicaragua.

Vrijwilligersnetwerk

Lanceren van het vrijwilligersnetwerk van HomePlan.
Mobiliseren en enthousiasmeren van vrijwilligers in de vorm van diverse werkgroepen.

Financiën:
Totaal baten eigen
fondsenwerving

€ 1.077.000

Kosten fondsenwerving

€ 158.303

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

14,7%

Totaal te besteden aan
doelstelling

€ 890.644

% totaal bestedingen aan
doelstelling gedeeld door
totaal van de baten

81%

Samenwerking:
Partnerorganisaties

Tijdens de field visits worden de banden met de partnerorganisaties TECHO en SACBC verder versterkt en geëvalueerd.
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Hoofdstuk 5.2
Fondsenwerving 2013
Zakelijk
Particulier
Fondsen

Hoofdstuk 5.3
Begroting 2013
€ 239.000
€ 90.000
€ 330.000

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden

€ 1.077.000
€ 20.000

Congregraties

€ 19.000

Overige baten

€ 3.000

No House Wine

€ 10.000

Som der baten

€ 1.100.000

Verkopen

€ 28.000

No House Wine

€ 10.000

Lasten

Verkopen

€ 28.000

Besteed aan doelstellingen

Straatwerving
Bouwreizen
Overig
Acties van derden

€ 271.000
€ 90.000

Doelstelling huisvestingsprojecten
Doelstelling voorlichting

€ 59.376

€ 3.000
€ 20.000

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

Totaal

€ 831.268

€ 158.303

€ 1.100.000
Beheer en administratie
Kosten eigen fondsenwerving
Som der lasten

Resultaat

€ 71.053
€ 1.120.000

€ 20.000-

Toevoeging / onttrekking aan
- continuïteitsreserve

-

- bestemmingsreserve

€ 20.000-

- bestemmingsfondsen

€ 20.000-
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Tweede fase in Mexico
Als sinds 2009 is HomePlan actief met het bouwen
van huizen in de sloppenwijk Compuertas op zo’n
twee uur rijden van Mexico Stad. Inmiddels is in
deze sloppenwijk de zogenaamde tweede fase al
duidelijk zichtbaar. Inmiddels is er veel veranderd
in de gemeenschap en ontvangen de betrokken
families begeleidings- en scholingsprojecten onder
begeleiding van onze partnerorganisatie.
Zo is er aandacht besteed aan verbetering van de
afwatering en is de verlichting in de wijk verbeterd.
Ook is er een educatieprogramma opgezet en
eind 2012 is een bakcursus van start gegaan. In
het gemeenschapshuis staat een grote bakoven
die voor de cursus wordt gebruikt. De cursus is
zeer goed bezocht: 25 deelnemers, zowel mannen
als vrouwen, doen mee. De cursus is bedoeld om
extra inkomsten te genereren door de verkoop
van de gebakken producten in de wijk. Naast
het bakproces wordt ook aandacht besteed aan
kostprijs-berekeningen, zodat de deelnemers een
goede verkoopprijs kunnen bepalen voor hun
producten.
Yolanda woont sinds twee jaar in een HomePlan
huis en begeleidt de bakcursus. Ze werkt
daarnaast bij een steenoven, zoals veel inwoners
van Compuertas. Yolanda vertelt: “De komst van
HomePlan en TECHO betekent heel veel voor de
mensen in de wijk. Hun stem wordt nu eindelijk
gehoord. Op deze manier wordt ons geleerd te
vissen, in plaats van ons de vis cadeau te geven.”
Uitreiking diploma’s bakcursus (Yolanda tweede van rechts), Compuertas, Mexico
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Hoofdstuk 6

Goed bestuur en verantwoording
Verantwoordingsverklaring
Het bestuur en directie van Stichting HomePlan onderschijven 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.
De grondregels:
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 verklaring legt Stichting HomePlan uit hoe zij
met deze drie regels omgaat.
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Hoofdstuk 6.1
A. Toezicht houden en uitvoeren

Taken bestuur:
In het bijzonder behoort het tot de taak van het bestuur:

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.

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 zes
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 2012 kwam het bestuur zeven maal bijeen met de directie en tevens is er een besloten vergadering geweest.
De belangrijkste bestuursbesluiten lagen op het gebied
van:
• organisatiestructuur en strategie
• directiereglement
• goedkeuring projectvoorstellen
• goedkeuring begroting 2013
• jaarplanning projecten

Samenstelling bestuur en directie
In 2012 telde het bestuur van HomePlan negen bestuursleden: één vrouw en acht mannen. Bestuursleden worden
bij coöptatie benoemd voor een periode van vijf jaar,
waarna zij zich wederom kandidaat kunnen stellen. Voor
bestuursleden zijn functieprofielen vastgesteld.
Na een interne evaluatie binnen het bestuur is besloten
om in 2013 in afgeslankte vorm verder te gaan. Tevens
zullen de leden voor 4 jaar benoemd worden met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming. De hiervoor
noodzakelijk statutenwijziging is op 23 november 2012
bij de notaris gepasseerd.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Het is statutair
vastgelegd dat zij zich niet schuldig mogen maken aan
belangenverstrengeling. Het bestuur heeft recht op een
onkostenvergoeding.
Bestuursleden in 2012
Willem van der Hoeven
Voorzitter P&O
Benoemd sinds:
29-05-2002
Aftredend per:
31-12-2012
Relevante nevenfunctie: Voorzitter Stichting Grote of
Onze Lieve Vrouwe Kerk
Anke Tebbe
Secretariaat
Benoemd sinds:
Aftredend per:
Jan van Winkel
Penningmeester
Benoemd sinds:
Aftredend per:

Gerald van Kessel
Bestuurslid bouwreizen & fondsenwerving
Benoemd sinds:
25-01-2010
Aftredend per:
1e kwartaal 2015
Functie dagelijks leven: Eigenaar MGM
Projectontwikkeling
Relevante nevenfunctie: Lid Sponsorcommissie
Best Vooruit

Lout Donders
Bestuurslid communicatie
Benoemd sinds:
08-12-2011
Aftredend per:
4e kwartaal 2016
Functie dagelijks leven: Hoofd Varia televisie bij
Omroep Brabant

Directie in 2012
Bram Lingen
Bestuurslid fondsenwerving
Benoemd sinds:
12-02-2007
Per 01-01-2013:
voorzitter P&O
Aftredend per:
1e kwartaal 2017
Relevante nevenfunctie: Voorzitter Stichting
Specialistisch Onderwijs 		
Drechtsteden e.o.
Voorzitter Stichting
Toelevering Bouw
Voorzitter Vrienden van het
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Jan van Kalmthout
Bestuurslid projecten Mexico
Benoemd sinds:
19-12-2007
Aftredend per:
23-08-2012

01-05-2006
31-12-2012

Bart van der Pot
Bestuurslid Fondsenwerving
Benoemd sinds:
16-01-1999
Aftreden per:
31-12-2012
Relevante nevenfunctie: interimmanager

31-01-2005
1e kwartaal 2015

Andries de Jong
Bestuurslid projecten
Benoemd sinds:
Aftredend per:

10-03-2011
1e kwartaal 2016

Marike van Seeters
Hoofd fondsenwerving en communicatie
Ralf van den Hoek
Hoofd financiën en bedrijfsvoering
Beoordeling directie
Het bestuur evalueert het functioneren van de directie.
De voorzitter en het lid dat aansluit qua vakgebied houdt
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 (jaarlijkse controle
jaarrekeningen en jaarverslag, krijgen per kwartaal
financiële rapportages).
• Centraal Bureau Fondsenwerving, controle ten
behoeve van het keurmerk.
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Hoofdstuk 6. 2
B. Effectief en doelgericht besteden

Hoofdstuk 6.3
C. Contact betrokkenen

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.

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 begunstigers, 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. Alle klachten worden afgehandeld volgens een vaste procedure en
opgeslagen.

Om doelgericht te kunnen handelen, werkt HomePlan
nauw samen met de lokale projectcoördinatoren en 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 rapportages op de hoogte te
houden, op deze manier heeft HomePlan direct inzicht in
de besteding van onze middelen in projectlanden.

Bouwreis maart 2012, Mexico
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Door het bestuur vastgesteld
Breda, februari 2013
Namens de leden van het bestuur:
De heer A. Lingen, voorzitter

De heer mr. J.H.J.M. van Winkel,
secretaris & penningmeester
De heer G.M.A. van Kessel
De heer A.J. de Jong
De heer L.A.M.M. Donders

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
economische crisis.
Toenemende concurrentie.
Negatieve publiciteit over de sector
imagoschade.
Bouwreizen.

Diversificatie in funding.
Efficiënte werkwijze uitdragen en
USP’s communiceren.
Transparantie tonen.
Bouwreizen naar veilige gebieden.

Projecten

Misbruik van middelen en
mismanagement.
Corruptie en politieke instabiliteit.
Onvoldoende kwaliteit partners.

Intensieve samenwerking met sterke
lokale partners in politiek stabiele
landen.
Werken met projectprocedure en
contractafspraken.
Field visits en lokale
projectmedewerkers.

Financieel

Recessie en gevaar voor continuïteit.

Effectieve en efficiënte organisatie,
optimale kostenbewaking.
Continuïteitsreserve voor de vaste
kosten gedurende 1 jaar.

Organisatie

Afhankelijkheid van individuele
medewerkers door klein team.
Mismanagement.

Heldere interne procesbeschrijvingen en digitaal archief.
Bestuur houdt toezicht en externe
accountantscontrole.

Agua Bendita, Mexico, juni 2012
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Bijlage 2

Directe kosten per project
Projectcode

Aantal huizen

Locatie

Partner

Directe kosten in euro’s

MX11.07

20

Guanajuato

MEXVI

€ 19.326

MX12.01

10

La Planada

TECHO

€ 18.422

MX12.02

15

Agua Bendita

TECHO

€ 27.632

MX12.03

35

La Esperanza

TECHO

€ 64.477

MX12.04

10

Agua Bendita

TECHO

€ 18.422

MX12.05

40

San Bartolome en Agostadero

TECHO

€ 73.900

MX12.06

10

Agua Blanca

TECHO

€ 18.475

MX12.07

10

Agostadero

TECHO

€ 18.475

NI12.01

20

Managua, Milagro de Dios

TECHO

€ 22.458

NI12.02

20

Managua, Rubén Diario

TECHO

€ 22.458

NI12.03

20

Managua, Los Martinez

TECHO

€ 22.458

NI12.04

20

Managua, 30 de Mayo

TECHO

€ 22.458

NI12.05

40

León en Chinandega

TECHO

€ 45.779

109

Huizen in aanbouw, begin 2013 gereed

TECHO

€ 216.866

ZA11.01

20

Ingwavuma, bouw gestart in 2011, afgerond in
2012

SACBC

€ 59.310

Totaal

399

Mexico

Nicaragua

Haïti
HT12.02
Zuid-Afrika
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€ 670.916

Chantal Craamer, bouwreisdeelnemer Zuid-Afrika
Onderweg naar mijn werk dwalen mijn gedachten snel af naar die geweldige Zulu’s
en hun rijkdom in andere facetten als waar wij westerlingen deze meestal zoeken.
Het was geweldig om ziel verbonden, naast en met elkaar te bouwen. Om hand in
hand te gaan, te dansen in hun ritme en gelijktijdig helemaal hart in hart te zijn.

Chantal Craamer in Hlabisa, Zuid-Afrika
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Financieel verslag 2012
Hoofdstuk 7.1
Balans per 31 december 2012 (na bestemming van het resultaat)
Activa
31-12-2012

31-12-2011

-

-

-

-

handelsdebiteuren

61.162

125.602

overige vorderingen

4.626

6.027

vooruitbetaalde kosten

8.288

4.308

74.076

135.937

633.107

673.277

633.107

673.277

707.183

809.214

Vaste activa
(1) materiële vaste activa
andere vaste bedrijfsmiddelen

Vlottende activa
(2) vorderingen

(3) liquide middelen
rekening-courant bank en kas

Totaal activa
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Passiva
31-12-2012

31-12-2011

reserves

283.543

666.933

bestemmingsfondsen

368.250

-

651.793

666.933

leveranciers en handelscrediteuren

3.597

84.536

belastingen en premies sociale verzekeringen

7.703

10.384

44.090

47.361

55.390

142.281

707.183

809.214

(4) Eigen vermogen

(5) Kortlopende schulden

overige schulden

Totaal passiva
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Hoofdstuk 7.2
Staat van baten en lasten 2012
realisatie 2012

begroting 2012

realisatie 2011

(6) Baten
baten uit eigen fondsenwerving

915.730

1.090.500

1.028.266

baten uit acties van derden

118.250

84.000

56.000

overige baten

1.242

2.500

3.067

1.035.222

1.177.000

1.087.333

829.111

832.366

913.833

53.092

59.455

25.531

882.203

891.821

939.364

98.871

193.048

121.163

98.871

193.048

121.163

69.288

85.131

81.487

1.050.362

1.170.000

1.142.014

(7) Lasten
Besteed aan doelstellingen
- doelstelling huisvestingsprojecten
- doelstelling voorlichting
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

Resultaat

15.140-

7.000

54.681-

Continuïteitsreserve

-

-

-

Bestemmingsreserve

383.390-

7.000

Bestemmingsfondsen

368.250

Overschot toegevoegd aan / tekort onttrokken aan:

15.140-

15.319

-

70.000-

7.000

54.681-

Besteed aan doelstelling in % van de totale baten

85%

76%

86%

Besteed aan doelstelling in % van de som der lasten

84%

76%

82%

Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen fondsenwerving

11%

18%

12%

7%

7%

7%

Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten
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Toelichting verschillen begroting en realisatie:
De baten eigen fondsenwerving zijn € 174.770 lager dan
begroot. Met name de tegenvallende inkomsten uit de
zakelijke en particuliere markt zijn hiervan de oorzaak.
De zakelijke markt merkt duidelijk de gevolgen van het
huidige slechte economische klimaat. Voor de particuliere markt is de geplande wervingsactie niet doorgegaan.
De grote concurrentie van andere goede doelen en de
economische crisis maken de terugverdientijd dermate
lang dat dit middel niet verantwoord bleek.

In 2012 is er € 100.000 door stichting Cordaid aan
HomePlan geschonken welke verantwoord dient te worden als een bate actie van derden. In het jaarverslag
wordt deze gift gerubriceerd onder de baten fondsen /
stichtingen.

De kosten beheer en administratie zijn € 15.843 lager
uitgevallen. In 2012 zijn er personele verschuivingen geweest waardoor de verdeling van de uitvoeringskosten
meer richting de doelstellingen en fondsenwerving is komen te liggen.

De kosten eigen fondsenwerving zijn € 94.177 lager
dan begroot. Het niet door laten gaan van de geplande
wervingsactie onder particulieren is hiervan de oorzaak.

De baten acties van derden zijn € 34.250 hoger dan begroot. De begroting van € 84.000 was in zijn geheel gebaseerd op het resultaat van de te organiseren bouwreizen
in 2012. In de loop van 2012 zijn de activiteiten van stichting Bouwreizen echter door Stichting HomePlan zelf
overgenomen waardoor er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de totale baten die door het organiseren
van bouwreizen gerealiseerd zijn. Vanaf het moment dat
Stichting HomePlan zelf verantwoordelijk is geworden
voor de organisatie van de verschillende bouwreizen zijn
de giften van de deelnemers verantwoord onder de baten eigen fondsenwerving en niet meer onder de acties
van derden. De laatste bijdrage van Stichting Bouwreizen
is als liquidatiegift (€ 35.019) toegevoegd aan de baten
fondsen / stichtingen. In 2012 hebben de verschillende
bouwreizen zodoende in totaal € 90.394 aan giften opgebracht waarmee de oorspronkelijke begroting van
€ 84.000 euro gehaald is.

Kinderen in Hlabisa, Zuid-Afrika
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Hoofdstuk 7.3
Kasstroomoverzicht over 2012
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 en de vorderingen bestaan met name uit toegezegde donaties. Kortlopende schulden zijn hoofdzakelijk verplichtingen aan de Belastingdienst, de accountantskosten voor de jaarrekening en de verwachte
storneringen in 2013 van incasso’s die uitgevoerd zijn in december 2012.
In 2012 en 2011 zagen de kasstromen er als volgt uit:
2012

2011

15.140-

54.681-

Kasstroom uit operationale activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen materiële vaste activa

-

1.939

Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie in vorderingen

61.861

18.335-

- mutatie in kortlopende schulden

86.891-

46.805

Kasstroom uit operationale activiteiten

(A)

40.170-

24.272-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(B)

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(C)

-

-

40.170-

24.272-

Mutatie Liquide middelen (A+B+C)

Liquide middelen per 1 januari

673.277

697.549

Liquide middelen per 31 december

633.107

673.277

Mutatie liquide middelen
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40.170-

24.272-

Hoofdstuk 7.4
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.
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;
• door alle andere wettige middelen.
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.
Sunele Mafuleka, Hlabisa, Zuid-Afrika
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Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van activa
en passiva, alsmede voor de berekening van het resultaat, 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 € 5.000 gehanteerd.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegende geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan
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 handelsde62 | HomePlan Jaarverslag 2012

biteuren worden direct aangewend in het kader van de
doelstelling. De overige vorderingen en vooruitbetaalde
kosten zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van Stichting HomePlan.
Voorzieningen
De stichting 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 voorziening opgenomen. Aangezien deze verplichtingen een kortlopend
karakter hebben, worden deze gewaardeerd tegen de
nominale waarde. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie, 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.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen kosten. De kosten 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 zijn toegezegd.

Verbonden partijen
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 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.
Stichting HomePlan Logistics kan op grond van artikel 24,
eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 de BTW
op de facturen die betrekking hebben op de productie
van de huizen terugvorderen.
In 2012 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 juni 2012 vertrokken 16 deelnemers naar
de sloppenwijk Agua Bendita in Mexico.
Onder de deelnemers waren ook een aantal
studenten van ROC West-Brabant, waaronder
Marlein (18 jaar).
Zij bouwde een huis voor moeder Terre en
haar 9 kinderen en vertelt:
“De tegenstelling kon bijna niet groter,
van het rijke westen naar een van de
armste delen van Mexico. Na een warm
ontvangst van lokale studenten werden we
geconfronteerd met de armoede in Agua
Bendita. ‘Onze’ familie leeft daar in een
zelfgebouwde ‘woning’, nagenoeg zonder
voorzieningen. In een drietal kleine woningen
woont moeder Terre met 9 kinderen. Het
jongste kindje nog geen jaar oud, de oudste
25. Het doel van ons bezoek was een huis
bouwen voor oudste zoon Maximino. Het
nieuwe huis zou hij samen met 3 broertjes/
zusjes gaan bewonen. Voor ons was deze
ervaring erg bijzonder. Het helpt je beseffen
wat voor bijzondere positie we hebben
in ons land, als studenten, maar ook als
Nederlanders.”

Marlein van Nispen

Marlein van Nispen in Agua Bendita, Mexico juni 2012
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Toelichting op de activa
Vaste activa
1. Materiële vaste activa
Het waardeverloop in 2012 is als volgt geweest:

andere vaste bedrijfsmiddelen

Balans  01-01-2012

Saldo investering

Afschrijvingen

Balans 31-12-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

Vlottende activa
2. Vorderingen
De samenstelling is als volgt:
Balans  31-12-2012

Balans 31-12-2011

61.162

125.602

61.162

125.602

4.626

6.027

4.626

6.027

1.675

1.490

727

152

leasekosten

1.108

1.071

overig

4.778

1.595

8.288

4.308

74.076

135.937

Handelsdebiteuren
debiteuren
Overige vorderingen
bankrente en -kosten
Vooruitbetaalde kosten
onderhoud software
verzekeringen
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3. Liquide middelen
De samenstelling is als volgt:
Balans  31-12-2012

Balans 31-12-2011

453

323

38.691

76.298

-

68

561

-

Rabobank bedrijfstelerekening

375.000

550.000

Rabobank continuïteitsreserve

175.000

-

457

1.322

41.947

39.691

998

5.575

633.107

673.277

Kas
Rabobank rekening-courant
Rabobank buitenlandrekening
Rabobank verkopen

Rabobank telemarketing
Rabobank direct dialogue
Postbank

HomePlan huis in Agua Bendita, Mexico, juni 2012
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Toelichting op de passiva
4. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en bestemmingsfondsen.
Het eigen vermogen op 31 december 2012 bedraagt € 651.793.
Reserves
De reserves bestaan uit een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve.
Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest:
Continuïteitsreserve

stand per 1 januari 2012

175.000

resultaat verslagjaar
stand per 31 december 2012

175.000

Continuïteitsreserve
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 personeelskosten voor de periode van
ongeveer 1 jaar. De vastgestelde hoogte van deze reserve is in lijn met de VFI-richtlijn Financieel Beheer Goede
Doelen.

Bestemmingsreserve

Saldo

491.933

666.933

383.390-

383.390-

108.543

283.543

Bestemmingsreserve
In de bestemmingsreserve worden opgenomen donaties
welke nog niet besteed zijn in 2012 en die in de komende
jaren zullen worden besteed aan de doelstellingen van
de Stichting. Op basis van bestuursbesluiten worden er
gelden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.
De gelden uit deze reserve dienen rechtstreeks besteed
te worden aan de doelstelling van de stichting en mogen
niet voor wervingsacties ingezet worden.

Oplevering HomePlan huis in Hlabisa,
Zuid-Afrika, maart 2012
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Bestemmingsfondsen
In de bestemmingsfondsen worden donaties opgenomen welke nog niet besteed zijn tot en met 2012 en waarbij de
donateur expliciet heeft bepaald aan welke projecten deze gelden in de komende jaren moeten worden besteed.
Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest:

Zuid-Afrika
2012

Haïti
2012

Totaal

-

-

-

168.250

200.000

368.250

-

-

-

168.250

200.000

368.250

stand per 1 januari 2012
donaties
bestedingen
stand per 31 december 2012

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 VFIrichtlijn is voor Stichting HomePlan niet van toepassing.
Het bestuur heeft besloten dat er geen beleggingsactiviteiten plaats mogen vinden. Omdat de continuïteitsreserve een beperkte omvang heeft en in noodgevallen op
korte termijn beschikbaar moet zijn, wordt er niet belegd
in aandelen of obligaties. Met betrekking tot het onderdeel Verantwoord beheer van financiële middelen uit de

richtlijn is de visie van het bestuur dat het belang hecht
aan mens-, milieu- en klimaatvriendelijke criteria bij
het vormgeven van financieel beheer in het algemeen.
In de loop van 2013 zal nadere invulling worden gegeven
aan het onderdeel Verantwoord beheer (selecteren, beoordelen en vertalen van richtlijncriteria naar toepassing
op middelenbeheer). De jaarrekening voldoet eveneens
aan de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede
Doelen van VFI.

Bouwreis november 2012, Agostadero, Mexico
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Toelichting op de passiva
5. Kortlopende schulden
De onder dit hoofd opgenomen kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd korter dan 1 jaar.
Onderstaand zijn van enkele posten nadere specificaties opgenomen.
Balans
31-12-2012

Balans
31-12-2011

3.597

84.536

3.597

84.536

7.162

10.384

Leveranciers en handelscrediteuren
crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
loonheffing
omzetbelasting

541

-

7.703

10.384

reservering vakantietoeslag

7.357

6.655

reservering vakantiedagen

3.733

2.706

accountantskantoor

10.000

10.000

storneringen incasso december

23.000

28.000

44.090

47.361

55.390

142.281

Overige schulden

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 € 13.242 (2012).
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Leaseverplichting
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 € 4.302.

Huurverplichting
Stichting HomePlan is per 1 juli 2012 een huurverplichting aangegaan voor een bedrijfsauto met een contractduur van 1 jaar voor een bedrag per maand van € 272.

Hoofdstuk 7.5
Toelichting op de staat van baten en lasten
Fondsenwerving
6. Baten
De specificatie over 2012 luidt als volgt:
2012

2011

bedrijfsleven

143.143

291.077

bouwreizen

37.125

-

congregaties

17.305

49.190

particulieren

93.418

88.737

290.637

247.539

23.014

15.350

288.538

328.108

22.550

8.265

915.730

1.028.266

18.250

56.000

100.000

-

118.250

56.000

1.242

3.067

1.242

3.067

1.035.222

1.087.333

Baten eigen fondsenwerving

fondsen / stichtingen
no house wine
straatcampagnes
verkoop artikelen*

Baten uit acties van derden
stichting bouwreizen
stichting cordaid

Overige baten
overige financiële baten en lasten
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* De specificatie van het resultaat verkopen luidt als volgt:
2012

2011

verkopen kerstkaarten

2.535

4.113

verkopen no house wine

6.669

24.979

verkopen Lonka snoepblikken

30.839
40.043

29.092

kosten kerstkaarten

1.343-

1.803-

kosten no house wine

5.103-

19.024-

11.047-

-

17.493-

20.827-

22.550

8.265

kosten Lonka snoepblikken

Nettowinst

Roseberline Aurelien, Guiton, Haïti
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7. Lasten
De specificatie over 2012 luidt als volgt:
2012

2011

Besteed aan doelstelling huisvestingsprojecten
directe kosten projecten Mexico

259.129

307.725

directe kosten projecten Zuid-Afrika

59.310

175.340

directe kosten projecten Zimbabwe

-

30.000

directe kosten projecten Sri Lanka

-

4.500

directe kosten projecten Haïti

216.866

219.870

directe kosten projecten Nicaragua

135.611

31.338

670.916

768.773

158.195

145.060

829.111

913.833

nieuwsbrief / mailingen

18.185

9.665

promotiekosten

24.777

11.813

42.962

21.478

10.130

4.053

53.092

25.531

mailingkosten

8.415

57.186

overige kosten

2.292

1.716

10.707

58.902

88.164

62.261

98.871

121.163

69.288

81.487

1.050.362

1.142.014

uitvoeringskosten eigen organisatie
Besteed aan doelstelling voorlichting

uitvoeringskosten eigen organisatie
Besteed aan kosten fondsenwerving

uitvoeringskosten eigen organisatie

Beheer en administratie
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Verdeling kosten voorlichting en
fondsenwerving
Voor de nieuwsbrief en mailingkosten worden verdeelsleutels gebruikt met betrekking tot de voorlichtings- en
fondsenwervingskosten. Deze verdeelsleutels zijn vastgesteld aan de hand van de doelstelling en inhoud van
de mailings alsmede op basis van bedrijfseconomische
criteria. Vanaf 2007 wordt 30% van de gemaakte kosten
toegeschreven aan fondsenwerving en 70% wordt toegeschreven aan voorlichting voor mailings naar bestaande
donateurs van HomePlan. Bij het aanschrijven van nieuwe potentiële donateurs ligt de nadruk op fondsenwerving en wordt de verhouding 70% voor fondsenwerving
en 30% voor voorlichting toegepast.

Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten zijn verdeeld op basis van bedrijfseconomische criteria, toegerekend aan fondsenwerving,
de realisatie van de doelstellingen en aan beheer & administratie.
De uitvoeringskosten worden toegerekend op basis van
de bruto loonkosten van de medewerkers. Deze kosten
worden op basis van geschatte werkelijke directe tijdsbesteding aan de kostenplaatsen toegerekend. 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.

Bouwen in Agua Blanca, Mexico, oktober 2012
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Beheer en Administratie
De kosten voor Beheer en Administratie betreffen de kosten eigen organisatie die niet zijn toe te rekenen aan de kosten doelstelling huisvesting of voorlichting of aan kosten
werving baten. Dit kostenpercentage bedraagt in 2012 6,6%. In 2012 is voor het eerst een eigen normpercentage B&A opgesteld, gebaseerd op inschattingen van maximum niveaus
van de kosten en kostenaandelen die samen het kostenpercentage B&A bepalen. In 2012 blijft de organisatie met 6,6% onder de vastgestelde interne norm van 7,0%.
Tot slot laat de onderstaande tabel de totale lastenverdeling zien:

Lasten

Doelstellingen
Huisvestingsprojecten

Werving baten

Voorlichting

Beheer en
administratie

Realisatie
2012

Begroot
2012

Realisatie
2011

Eigen fondsenwerving

Direct
Projecten Mexico

259.129

-

-

-

259.129

213.606

307.725

Projecten Zuid-Afrika

59.310

-

-

-

59.310

194.920

175.340

Projecten Zimbabwe

-

-

-

-

-

-

30.000

Projecten Sri Lanka

-

-

-

-

-

-

4.500

Projecten Haïti

216.866

-

-

-

216.866

168.406

219.870

Projecten Nicaragua

135.611

-

-

-

135.611

123.068

31.338

Voorlichting

-

42.962

-

-

42.962

50.000

21.478

Fondsenwerving

-

-

10.707

-

10.707

120.000

58.902

Personeelskosten

112.228

7.186

62.546

49.155

231.115

208.800

202.599

Huisvestingkosten

10.825

694

6.033

4.741

22.293

21.000

19.373

Kantoorkosten

35.142

2.250

19.585

15.392

72.369

70.200

70.889

829.111

53.092

98.871

69.288

1.050.362

1.170.000

1.142.014

Indirect

HomePlan Jaarverslag 2012 | 73

Werknemers en beloningen

Gemiddeld aantal personeelsleden

De totale personeelskosten 2012 bedragen € 231.115 en zijn als volgt op te splitsen:

Het gemiddeld aantal werkzame personen (uitgedrukt in
fulltime arbeidsplaatsen) bedroeg in het huidige verslagjaar 4,6 tegenover 4,3 in voorgaand boekjaar. De gemiddelde leeftijd was 38 jaar. Er zijn twee uitdienst tredingen
geweest en er is een nieuwe medewerker in dienst gekomen. Gemiddelde verhouding tussen man en vrouw was
respectievelijk 3 staat tot 4. Het gemiddelde opleidingsniveau ligt op HBO+.

Lonen en salarissen:
Sociale lasten:
Pensioenen:
Overige personeels kosten:

2012

2011

186.455

162.164

25.763

25.104

5.280

4.483

13.617

10.848

231.115

202.599

Bezoldiging directie
De totale werkgeverskosten in 2012 voor de tweehoofdige directie bedroegen € 57.252 en € 57.694. Bij de
bezoldiging en de overige arbeidvoorwaarden 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 verzekeringsen pensioenpremies, belaste vergoedingen en een uitkering bij beëindiging van het dienstverband deel uit van de
bezoldiging (incl. werkgeverslasten). De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van de aan het pensioenfonds
verschuldigde premie.

Samen verven in Hlabisa, Zuid-Afrika
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Specificatie bezoldiging directie
Naam
Functie

M. van Seeters
Directielid

R. van den Hoek
Directielid

onbepaald

onbepaald

Dienstverband
Aard (looptijd)
uren
part-time percentage

40

40

75% (1/1-31/1)

95%

82,5% (1/2-31/12)
periode

1/1-31/12

1/1-31/12

Bezoldiging (EUR)
Jaarinkomen
brutoloon/salaris

42.624

42.740

vakantiegeld

3.194

3.354

eindjaarsuitkering

1.000

variabel jaarinkomen

1.000

-

Totaal

46.818

47.094

SV lasten (wg deel)

7.931

7.809

Onkosten en reiskosten vergoedingen

1.020

300

Pensioenlasten (wg deel)

1.925

2.049

Overige beloningen op trmijn

-

-

Uitkeringen beëindiging dienstverband

-

-

Totaal bezoldiging 2012

57.694

57.252

Totaal bezoldiging 2011

49.278

54.219

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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Victor Wendel, bouwreisdeelnemer
Mexico (oktober 2012)
Als ik nu terugkijk op die week in Agua Blanca, een
paar uur rijden ten westen van Mexico Stad, in een
bergachtig gebied op ruim 3000 meter hoogte,
dan is het indrukwekkend en leerzaam geweest.
Maar ook anders dan ik me tevoren heb kunnen
bedenken.
Je bent drie volle dagen te gast bij een familie
die je niet kent. De meeste tijd, en dat is logisch,
hebben we besteed aan het juist plaatsen van de
funderingspaaltjes. Geloof me, aanvankelijk zag
ik het helemaal mis gaan, maar nee, het kwam
allemaal goed. Toen het huis gereed was, hadden
we voor de kinderen een heerlijk ‘kinderchalet’
gebouwd, waarin hun vader later voor de
twee meisjes en de drie jongens twee aparte
slaapkamer zou maken. Voor de ouders was er dan
(eindelijk) de slaapruimte alleen in hun huis.
Het deed me goed dat de ‘herkenningsschildjes’,
die ik thuis had geschilderd, zo in de smaak vielen.
Ieder huisje zijn eigen bloem boven de voordeur.
Troost voor het ontbreken van een Spaanse
woordenschat? Wellicht, maar een goed gevoel
krijg je ook als je deze mensen in hun stralende
ogen kijkt! Zonder woorden. Geweldig!
Groet,
Victor Wendel

Victor Wendel, Agua Blanca, Mexico
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Hoofdstuk 7.6
Ondertekening van de jaarrekening
Breda, 26 maart 2013

Het bestuur:
De heer A. Lingen, voorzitter wg
De heer mr. J.H.J.M. van Winkel,
secretaris & penningmeester wg
De heer G.M.A. van Kessel wg
De heer A.J. de Jong wg
De heer L.A.M.M. Donders wg

Weeskinderen in Hlabisa, Zuid-Afrika
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