
 
 

Jaarverslag 2015  

 

 
 

  Stichting Homico 
 

 

 

 

 

 

  



Jaarverslag 2015 Stichting Homico 

 
 Pagina 1 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Hoevens Ontwikkelings- en missie-

comité , kortweg Homico.   

Homico is een ANBI instelling en is geregistreerd onder nummer RSIN  

(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)   

810477956. 

In het jaarverslag is naast de beschrijving van activiteiten van betreffend jaar 

de informatie opgenomen zoals verplicht gesteld in het kader van toezicht 

transparantie (vanaf 1 januari 2014 verplicht) en wordt het jaarverslag 

opgenomen op de website www.homico.nl.  

 

Het postadres van Stichting Homico is Bosschenhoofdsestraat 23, 4744 RS 

Bosschenhoofd. 

Het bezoekadres was het gehele jaar 2015: Pastoor van Breugelstraat 68a, 

Bosschenhoofd. 

Homico werd in 1970 opgericht, aanvankelijk ter ondersteuning van lokale 

missionarissen,  en heeft anno 2015 als doelstelling de ondersteuning van 

allerarmsten in de wereld in de eerste levensbehoeften voor een menswaardig 

bestaan. Die ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door de verkoop van 

verkregen  goederen. 

Het dagelijks bestuur bestond in 2015 uit: 

Arnold Overdevest, voorzitter 

Rietje van der Logt, penningmeester 

Wim de Rijck, secretaris 

Bestuursleden zijn onbezoldigd.  Gemaakte onkosten van dagelijks bestuur en 

vrijwilligers zijn declarabel.  

  

http://www.homico.nl/
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Dit jaarverslag bevat naast de beschrijving van de ondersteunde projecten de 

financiële verantwoording over het jaar 2015.  

Vanaf 2015 is genoemde informatie integraal opgenomen in het jaarverslag. 

 

Het jaarverslag 2015 beschrijft een bijzonder jaar.  

Dit jaar stond immers in het teken van de zoektocht naar huisvesting.  

De 15-jarige huurperiode van het pand aan de Pastoor van Breugelstraat 68a 

loopt immers af op 1-4-2016. Voor de toekomst kan niet worden uitgegaan van 

dezelfde gunstige voorwaarden van een pand zoals de huidige accommodatie van 

de heer Free Dommen aan de Pastoor van Breugelstraat 68a. 

Mede in verband met de onduidelijke toekomst, zijn in 2015 geen initiatieven van 

nieuwe aanvragers gehonoreerd. In de loop van 2016 zal over herijking van dat 

standpunt nader worden besloten.  

 

De vrijwilligers en de activiteiten 

Stichting Homico draait op de inzet van vrijwilligers. Vrijwillig, niet vrijblijvend, 

zo noemt de voorzitter de gevraagde grondhouding. Ook in 2015 is vol 

enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen van Homico. 

De sfeer is doorgaans goed. Mensen zijn uiteraard verschillend maar 

respecteren elkaar en dat houdt de samenwerking goed. 

Jo heeft nog steeds plezier achter de kassa. 
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De diversiteit van artikelen is groot: 

 

Voor buiten:                     de kinderen:                    curiosa: 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

                                      Het eten 

                                       

                                Sportactiviteiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zou de sneeuw wel komen? 

 

 

 

        

Van bruidsmode..                                          tot kinderfietsjes: 
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Voor de toekomst en de huisvesting vanaf 2016 spraken vrijwilligers de voorkeur 

uit voor voortzetting van activiteiten op gelijke wijze als de laatste jaren in 

Bosschenhoofd. De getoonde betrokkenheid was ook in 2015 groot. 

In 2015 waren de volgende vrijwilligers betrokken bij Homico: broeder Frans, 

Peja van den Blink, Fien Dekkers, Ad van Dongen,Toos van Dongen, Free Doomen, 

Frans v.d. Ham, Mientje Janssens, Peter de Jong, Piet Lambregts, Joris van der 

Logt, Rietje van der Logt, Marco van Meer, Arnold Overdevest, Jac Ros, Wim de 

Rijck, Jo van Rijsbergen, Gonny Schouw, Ad en Lia Uitdehaag, Lau Wezenbeek. 

In 2015 was Maxine van Ligten gedurende enkele maanden als vrijwilligster 

betrokken; door persoonlijke omstandigheden trok zij zich in de loop van het 

jaar weer terug. 

Mede door de zoektocht naar (betaalde) huisvesting is in 2015 het besef 

gegroeid dat de openstelling van de winkel groter moet worden. Naast de 

leeftijd van een aantal vrijwilligers, zal dat na 2015 effecten hebben op de groep 

vrijwilligers.  

 

De zoektocht naar huisvesting 

Het dagelijks bestuur deed in de vergadering van 17-8-2015 uitgebreid verslag 

van de zoektocht naar huisvesting vanaf 2016 en kreeg de ruimte om een bieding 

van € 30.000 te doen op het pand St. Gerardushof 15 in Bosschenhoofd, dat 

door de gemeente Halderberge tegen inschrijving te koop werd aangeboden. 

 

Tot dat moment had het d.b. in onderzoek genomen: 

- Twee locaties van de heer Van Dijk, Willeke Joostenstraat en Zegge (huur); 

- Locatie Caritas, Pastoor van Breugelstraat (recht van opstal); 

- SPAR-winkel Pastoor van Breugelstraat (huur); 

- St. Gerardushof 15 (aankoop) 

 

- Huidige pand Pastoor van Breugelstraat 68a (als achtervang aangeboden 

betaalde huurmogelijkheid voor 5 jaar). 

 

De inschrijving op St. Gerardushof per 26-8-2015 bleek met € 30.000 de 
hoogste van de twee inschrijvers (€ 11.500 andere partij). 
Het gemeentebestuur ging niet over tot gunning vanwege te groot verschil 

tussen biedingen en taxatiewaarde. 

In de maanden daarna bleek de besluitvorming bij de gemeente een spanning op 

te leveren tussen het behalen van de hoogste verkoopprijs en de huisvesting van 

een maatschappelijke organisatie zoals Homico passend binnen de bestaande 

maatschapelijke bestemming.  
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Na intensieve besprekingen door het d.b. ging het college akkoord met een bod 

van Homico van € 100.000 v.o.n.  Op grond van die besluitvorming kan worden 

geconcludeerd dat huisvesting, onder te brengen bij een afzonderlijk entiteit, 

vanaf 2016 is verzekerd.  

Finale afhandeling van eigendomverkrijging, inrichten afzonderlijke entiteit voor 

eigendom gebouw heeft zich verder voortgezet in 2016 en wordt derhalve 

verder beschreven in het jaarverslag van 2016. 
 

Tot en met 2015: Pastoor van Breugelstraat 68a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgend jaar: St. Gerardushof 15. 
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Beoordeling aanvragen 

Vanaf 2014 werden aanvragen gericht op ondersteuning van  

 de allerarmsten; 

 voor de opbouw van een menswaardig bestaan; 

getoetst op grond van onderstaande beoordelingsmethode: 
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Projecten, besluitvorming op basis van draagvlak 

De ingediende aanvragen om ondersteuning worden voorgelegd aan de 

vergadering van alle vrijwilligers. Het dagelijks bestuur bereidt die 

vergaderingen voor. 

In 2015 bleef de honorering beperkt tot projecten van eerder ondersteunde 

organisaties (zie ook blz. 2). 

De navolgende projecten ontvingen ondersteuning in 2015. 

 

Stichting SUN for Malindi 

(www.sun4malindi.nl) 

 

 

 

 

 

 

In de vergadering van 12 januari 2015 werd ingestemd met de vervolgaanvrage 

tot bekostiging van 125 waka waka’s in Kenia. De begrote kosten bedroegen € 
2.062,50. 

Het betrof de 2e aanvraag om waka waka’s, ingediend 8-12-2014; honorering 

aanvraag geformaliseerd bij besluit 12-1-2015.  

(In het jaarverslag 2014 werd reeds melding gedaan van deze in 2015 

afgewikkelde 2e aanvrage van SUN for Malindi). 

Per saldo wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.775,-- in verband met 

verrekening van overschot vorige aanvrage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://(www.sun4malindi.nl/
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Dankbetuiging: 
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Tools to Work 

www.toolstowork.nl 

Adres: Laanzichtweg 101, 4847 SH Teteringen 

Telefoon: 076 581 0202 

E-mail adres: info@ToolsToWork.nl 

 

Homico verstrekte een bijdrage in de kosten van revisie en transport van 

naaimachines, breimachines, computers en scanners naar de Nakuru Women 

Group in Kenia voor een bedrag van € 3.662,-- .  
Het doel: de ondersteuning van een onderwijs- en inkomens genererend project 

voor kledingmaaksters van vrouwen in Nakuru, voor vrouwen in Nakuru. 
 

3.8.2 Dekkingsplan 

 Financier Status Bijdrage 

1. Homico Aanvraag €3.662,= 

  Totaal €3.662,,= 

 

 
                                                                                  Foto van een gelijksoortig project 

  

http://www.toolstowork.nl/
mailto:info@ToolsToWork.nl
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Stepping Stones  
www.steppingstonescambodia.org 

 
 
 
 
 

Op verzoek van Marco van Meer is een bankrekening geopend op de naam van 

Homico inzake Stepping Stones. Daarmee heeft Marco vanaf 2013 een basis om 

zijn activiteiten in Cambodja te verantwoorden. 
 

In 2015  wordt verder gewerkt aan verzelfstandiging van de school in Cambodja. 

In dat verband moet de school aan de slag met de uitvoering van plannen met 

behulp van beschikbare middelen van Stepping Stones.   
 

Uit eigen acties voor Stepping Stones heeft Marco bedragen van € 5.758 (24-6-

2015 O.L.V lyceum). Het stelde Marco in staat om samen met de kerstactie van 

de basisschool van Effen (€ 525)  en algemene donaties voor € 7.000 
rechtstreeks in  Cambodja te ondersteunen. 

Ten behoeve van Stepping Stones organiseerde O.L.V.  een tweede sponsorloop in 

oktober; dat leverde een mooie opbrengst op van € 6.470.  Marco dankte voor de  

ondersteuning van Ad van Dongen en Ad en Lia Uitdehaag.  

Bij zijn bezoek aan Cambodja eind 2015 bracht Marco de website en financiën op 

orde. De drinkwatervoorziening en het aan te brengen hekwerk bij de school 

kwam voorts aan de orde.  

 

 
  

http://www.steppingstonescambodia.org/
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Stichting Nyatouta, 

(Miep Broos) 

www.nyatouta.nl 

Oud Gastel 

 

Nyatouta heeft een 2 klassige school laten bouwen. Vanwege het aantal 

leerlingen wordt een 3e lokaal noodzakelijk geacht. De kosten ad € 3.800 worden 

als bijdrage van Homico gevraagd. 

Besloten wordt tot cofinanciering voor 50%, maximaal  € 1.900. 

Stichting Nyatouta vermeldt daarover op haar website: 
 

Afgeronde projecten 
Schoolproject in Basse 

 
01-03-15 

Nadat ons waterproject voltooid was, zijn we gestart met geld in te zamelen voor ons 

schoolproject. Dit is voor een schooltje in Basse, diep in het binnenland, waar de kleine kinderen 

geen schooltje hebben. Er is gevraagd om een financiële bijdrage ,zodat ze een schooltje van 3 

lokalen voor de kleintjes kunnen bouwen. 

Daar zijn we aan gaan werken . We hebben geld verzameld door op braderieën en Kerstmarkten 

te staan met onze Afrikaanse producten. Maar door een mooie gift van Homico hebben we ons 

bedrag bij elkaar. Ze zijn nu begonnen met de start van het bouwen.                                          

We zijn onze sponsors erg dankbaar voor hun gift, en zullen u op de hoogte houden van hun 

vorderingen. 

 

 

 

 

http://www.nyatouta.nl/
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Stichting Okusubira 

 Okusubira, Hospice Torore 

www.okusubira.nl 

 

 

Vanwege de overbrugging van grote afstanden in het gebied van het hospice in 

Torore vraagt Okusubira een bijdrage in de vervoerskosten van het tehuis in 

Tororo, oplopend van € 4.050 en  
€ 7.020. (specificatie zie hieronder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homico besluit een bijdrage te verstrekken van 50% van € 7.020 = € 3.510. 

 

 

http://www.okusubira.nl/
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Stichting Eyes on Ghana 

 

In 2014 werd de bouw van een toiletgebouw bij de kliniek in Ghana bekostigd.  In 

2015 werd de financiering toegezegd van een aparte watervoorziening voor de 

Maternity. Deze afdeling zal niet gebruik maken van de centrale water- 

voorraadtanks omdat hier relatief veel meer water wordt gebruikt vanwege 

bevalllingen e.d. Een eigen water voorraad is daarom noodzakelijk.               

Concreet gaat het dan om een (waterleiding) verbinding tussen de centrale 

waterbron (met ruim voldoende capaciteit voor alle units) en een stand met 2 

water-voorraadtanks, de stand zelf en een verbinding naar de toiletten en alle 

wastafels e.d. in de Maternity. Ik stuur u hierbij een foto van de toren die de 

voorraad bevat voor de overige units. Het wordt een vergelijkbare toren, maar 

dan met 2 tanks.   

 

Begroting / 
Gevraagde steun:  

 

€ 3.500 voor de watervoorziening 
naar de Maternity. 
 

Donatie die Homico zal 
toekennen: 

€ 3.500 
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Stichting Diakam 
 

 

 

 

In 2014 ondersteunde Homico Stichting Diakam voor de realisatie van een 

bibliotheek in Cambodja.  Diakam deed daarvan uitgebreid verslag. 

 

Patrick en Daniëlla, bestuursleden van Diakam emigreerden in 2015 naar 

Cambodja.  De aanvrage om ondersteuning in de kosten van verdere uitbouw van 

de bibliotheek in Kampuchea, Cambodja wordt aangehouden.  

De aanvrage beslaat een fors deel van de beschikbare budgetruimte van Homico 

en is onvoldoende onderbouwd. 

Nadat Patrick en Daniëlla ter plaatse alles op de rit hebben zullen zij Homico 

met een onderbouwde aanvrage benaderen.  

 

Tijdens zijn bezoek voor Stepping Stones bracht Marco van Meer een bezoek 

aan Diakam.  Marco rapporteert daarover in 2016. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zuster Vita 
 

Bijdrage medicijnen Mikel Zuma € 1.000 

De aanvraag wordt afgewezen op grond van eerdere besluitvorming. Geen 

individuele medische zorg. 
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Uit het verslag: 
 
2 Korte samenvatting van de resultaten 
De resultaten die met dit programma in 2015 zijn bereikt: 
1. 43 Nieuwe intakes hebben plaatsgevonden. Dit brengt de totale database op 672 kinderen en 
    ouders/verzorgers. 
2. Toegenomen capaciteit van de rehabilitation technician in Water, Sanitation and Hygiene, 
    Safeguarding and Child Protection, en Adapted and Inclusive Physical Activity waardoor de 
    kwaliteit en variëteit van het rehabilitatie programma is toegenomen. 
3. 65 ouders/verzorgers hebben meer kennis en ervaring van rehabilitatie oefeningen met hun 
    kinderen en voeren deze regelmatig zelfstandig uit in hun thuissituatie. 
4. 65 kinderen met een handicap hebben deelgenomen aan het rehabilitatie programma en 
    hebben zo vooruitgang geboekt in hun fysieke en sociale welzijn. Hierdoor zijn hun kansen 
    vergroot om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. 
5. 65 ouders/verzorgers hebben meer kennis over handicaps, rehabilitatie, hun rol in de 
    rehabilitatie, het belang van geode voeding, goede hygiëne en communicatie met hun kind. 
6. 18 gehandicapte kinderen hebben een verbeterede mobiliteit en zelfstandigheid door de 
    provisie van hulpmiddelen en medicijnen. 
7. Er is een toolkit ‘Adapted and Inclusive Physical Activity’ en een ‘life skills’ curriculum. 
8. 16 Gehandicapte jongeren assisteren met de wekelijkse implementatie van het ‘Adapted and 
    Inclusive Physical Activity’ programma in de vier wijken in Mutare. 
9. 189 Gehandicapte kinderen en jongeren en 50 valide kinderen hebben deelgenomen aan het 
    ‘Adapted and Inclusive Physical Activity’ programma en hebben vaardigheden en kennis 
    ontwikkeld over ‘life skills’, HIV/AIDS, handicaps en rechten van het kind waardoor zij zich 
    beter kunnen ontwikkelen en staande kunnen houden in de gemeenschap. 
10. 189 Gehandicapte kinderen hebben fysiek en sociaal vooruitgang geboekt waardoor zij beter 
      In staat hun dagelijkse activiteiten uit te voeren en zich staande te houden in de maatschappij. 



Jaarverslag 2015 Stichting Homico 

 
 Pagina 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Budgetverantwoording 
Het budget zoals dit was ingediend bij Stichting Homico bedroeg een totaal van €49.759,60. 
Uiteindelijk was €41.464,98 nodig. Dit bedrag is voor meer dan 2/3 geworven bij externe organisaties, 
terwijl iets minder dan 1/3 door S4S Nederland werd bijgedragen (zie 3.2.). 
 
 
3.2 Dekkingsplan 
De onderstaande tabel laat zien welke goedkeuringen S4S Nederland heeft gekregen voor dit 
programma. Niet alle ingediende financieringsaanvragen zoals weergegeven in het voorstel zijn 
goedgekeurd. Daarom heeft S4S Nederland ook €12.794,60 aan eigen middelen ingezet. 
 
Dekkingsplan      €   Status 
Stichting Homico     7,500.00  Goedgekeurd 
Stichting Jong      4,000.00  Goedgekeurd 
Stichting Mundo Crastino Meliori   2,000.00  Goedgekeurd 
Impulsis                11,761.29  Goedgekeurd 
Games for Good     3,409.09  Goedgekeurd 
S4S Nederland (reserves)              12,794.60           Goedgekeurd 
Begroting                41,464.98 

 

 

 
 
 
Stichting Onderwijs weeskinderen Malawi 
www.malawiwijs.org                                    www.stichting-mim.nl 
 
 

 

 

 

In 2015 organiseerde Stichting Onderwijs weeskinderen Malawi 

een quiz waarvoor aan de deelnemers een sponsorbijdrage werd 

gevraagd. De deelname aan de quiz was zeker ontspannend en  

de bijdrage van Homico daarin bedroeg € 75. 
 

http://www.malawiwijs.org/
http://www.stichting-mim.nl/
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I Fos Nepal 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perry en Nicole vroegen en ontvingen met hun organisatie middelen om het 

dorpje Dusini van veilige kooktoestellen en hygiënische toiletten  te voorzien.  

Door de alles vernietigende aardbevingen in Nepal is het gehele dorpje 

weggevaagd en zijn ook de stuwende krachten daar omgekomen.  

Perry en Nicole hebben aangegeven niet in staat te zijn weer met energie aan de 

(her)opbouw te werken. 

Het initiatief in Nepal houdt hier mee op.  
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Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname  

www.kleurrijklevenvoorsuriname.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Kleurrijk Leven in Suriname is 10 jaar actief en viert dat. Homico 

feliciteert de jarige stichting maar wil bij voorkeur ondersteunen aan de hand 

van een concrete projectaanvrage. 

 

Stichting Kleurrijk leven in Suriname diende twee aanvragen in: 

huiswerkbegeleiding en bijdrage in transport van leerlingen.  

De vergadering stemt in met een bijdrage van € 1.500 ten behoeve van de 
huiswerkbegeleiding, zodat die kinderen een betere opleiding en dus toekomst 

kunnen krijgen.  
 

Begroting / 

Gevraagde steun:  
€ 1.500,- Donatie die Homico zal 

toekennen: 
€ 1.500,- 

De pupillen van de stichting genieten al jaren huiswerkbegeleiding. Echter is gebleken dat 

de leerlingen op mulo en lbgo niveau moeite hebben met de vakken rekenen, wis- en 

natuurkunde. De noodzaak voor huiswerkbegeleiding is dus een vereiste om het optimale 

uit kinderen te kunnen halen. De lessen zijn steeds betaald door sponsoren omdat wij dat 

niet zelf kunnen bekostigen. In het afgelopen schooljaar had kind Pricella problemen met 

natuurkunde. Een donor heeft bijlessen voor haar betaald en ze is met een zeven voor het 

vak overgegaan. Dit succesverhaal behoeft herhaling.  

Van het jaar zijn er 5 leerlingen op Voortgezet Onderwijs op Junioren (VOJ) niveau.en 

zouden bijlessen een grote hulp zijn. De maandelijkse kosten voor de onderwijsgevende 

zijn SRD 500,= Dat komt neer op SRD 6000,= per jaar.  

Met deze begeleiding streven wij dat alle pupillen het schooljaar vruchtbaar afsluiten. 

 

  

http://www.kleurrijklevenvoorsuriname.nl/
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In 2015 werden de onderstaande aanvragen afgewezen. Het betrof nieuwe 

initiatiefnemers en een tweede aanvraag in het jaar van een reeds ondersteunde 

aanvraag. 

Het gehele jaar 2015 werden uit financiële overwegingen geen nieuwe 

initiatiefnemers gehonoreerd. 

 

Verzoek Stichting Mwama mama te Tilburg, gericht op scholingsproject in 

Burundi.  

De begroting gaat uit van een toe te kennen bedrag van € 47.305. waarvoor 13 
instellingen w.o. Homico zijn aangeschreven (gemiddeld dus € 3.638).  

De algemene vergadering besluit geen bijdrage te verlenen op grond van het 

motief dat eerst duidelijk moet zijn hoe de toekomst van Homico er uit ziet. Dat 

betekent: geen nieuwe initiatieven / instellingen. 

 

Stichting kinderen van Kathmandu, aanvraag voor gift van € 500. 
De vergadering stemt in met de afwijzing van de aanvraag. Het betreft immers 

meer een vorm van een donatie vragen dan een onderbouwde aanvraag. 

 

Verzoek d.d. 7/10 Stichting Gambia Sport. 

Het verzoek wordt afgewezen i.v.m. afspraken ten aanzien van nieuwe aanvragen. 

 

Tools to Work 

Project Said the Needy, gevraagde bijdrage € 4.000. 
Tools to work verzoekt Homico het project van Aid the Needy in Kenia te 

ondersteunen.          Aid the Needy  is een initiatief dat technisch onderwijs 

geeft dmv het leren van praktische vaardigheden in ambachtsvakken en ICT voor 

jeugd  en jong volwassenen.  

Het doel is om de doelgroep duurzaam te leren omgaan in hun levensonderhoud, 

hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt  en te leren om als zelfstandige in hun 

vakgebied te starten. De deelnemers  zullen ook worden getraind in boekhouding 

en financieel beheer. 

De vergadering besluit geen bijdrage te verstrekken omdat Tools to Work op 

basis van een besluit van 6-1- 2015 reeds een bijdrage ontving van € 3.662 voor 
het project Nakuru Women Group.  

 

Stichting Merahi Bintang, Valkenburg 

Peuterschool Kampung Bulak Laut. Ondersteuning in West Java in gebied 

getroffen door de tsunami in 2006. Gevraagde ondersteuning € 2.500. 
Op basis van het uitgangspunt voor 2015 wordt deze nieuwe aanvraag afgewezen. 
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Keniascholingsproject (Prinsenbeek) 

Fondswerving project Kenia totaal is € 7.000 in cofinanciering met gemeente en 
Impulsis. 

De vergadering acht het verzoek sympathiek, maar wijst het verzoek af in 

verband met eerder ingenomen standpunt geen uitbreiding doelen. 

 

Algemene mail ondersteuning projecten Uganda (Mission for Community 

Development (MCODE). 

De aanvraag wordt afgewezen omdat het hier een nieuwe aanvrager betreft. 

Onderbouwing ontbreekt. 
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Overige activiteiten 

 

Midzomerfeesten  

In 2015 besloot de organisatie van de Midzomerfeesten de midsummer run te 

verplaatsen naar zondag. Omdat de start en finish voor de ingang van de winkel 

was en de braderie verderop in de Pastoor van Breugelstraat werd geplaatst, was 

de deelname aan de braderie heel gering. 

Voor Homico en andere deelnemers zijn de Midzomerfeesten niet zo 

aantrekkelijk meer. 
 

Caritas vieringen 

In 2015 was Homico op verzoek van Caritas en de Bernardus Parochie aanwezig 

bij Caritasvieringen in de kerken in Bosschenhoofd, Oudenbosch, Oud-Gastel en 

Hoeven.  

Tijdens die vieringen werden SUN en S4S in de gelegenheid gesteld om hun 

organisatie te presenteren en werd gecollecteerd.  

Vanuit Homico leverden Jo, Arnold en Wim de ondersteuning. 

Beide organisaties ontvingen de opbrengst (aangevuld door Caritas): ieder € 750. 

    
 

Actie Rabobank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De jaarlijkse sponsoractie van de Rabobank leverde de mooie bijdrage op van  

€ 438,22 ; op 25-4-2015 werd de cheque overhandigd.  
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Financiële informatie. 
 
In 2015 werd aan 9 projectdoelen ondersteuning geboden.  
De totale bijdrage aan de hiervoor geschetste projecten in 2015 bedroeg € 26.637.  
Verkoop opbrengsten uit winkel en braderie bedroegen  € 28.963,65. 

Opbrengsten verkoop kleding € 1.026,--, oud ijzer € 260,50 en wit-/bruin goed € 64,80.  
 

FINANCIEEL JAARVERSLAG HOMICO 2015 

 

KAS – BANKOVERZICHT. 

Saldo Rekening Courant per 01-01-15                    €     2.095,97 

Saldo Rek.Courant Stepping Stones per 01-01-15                                  €    4.157,47 

Saldo kas per 01-01-15                                        €         101,50  

Opbrengst winkel €     28.963,65 

Opbrengst Kleding €        1.026,00 

Opbrengst Oud IJzer € 260,50 

Opbrengst wit en bruingoed €       64,80 

Giften en Donaties € 23.729,53      

Overboeking spaarrekening €      6.700,00 

P.M. Overboekingen € 29.500,00 

Creditering projekt Tools to Work €            629,50                                               

Creditering bankkosten € 53,84

 _____________  

 

TOTAAL BOEKINGEN                                                            €  97.282,76 

                                                                                                

 

Donatie van € 8.160,00  voor 2014 is pas in jan.2015 

ontvangen 

 

UITGAVEN: 

Project  St.Tools to Work Kenia € 3.662,00 

Project  St Sport 4 Soc.Zimbabwe €   7.500,00 

Project  St  Okusubera Oeganda €  3.510,00 

Project  St Nyatouta Gambia € 1.900,00     

Project  St Kleurrijk Suriname € 1.500,00  

Project  St Stepping Stones Cambodja €   7.000,00  

Project  St Onderwijskind Malawi € 75,00         

Project  St Eyes on Ghana Foundation € 3.500,00  

Project St.Tools to Work Kenia € 5.000,00 

P.M.overboeking                                       €   29.500,00 

Diverse Kosten € 1.702,09 

Overboeking van Spaarrek. € 10.500,00 

Huur pand Past.v.Breugelstraat 2014 en 2015 € 16.320,00 

Terugbetaalde dubbele donaties € 65,81 

Saldo Rek.crt. per 31-12-15 € 2.182,19 

Saldo Rek.crt.Stepping Stones per 31-12-15                  €   3.261,37 

Saldo KAS per 31-12-15                              €       104,30 

TOTAAL BOEKINGEN   €  97.282,76 
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RESULTATENOVERZICHT HOMICO 2015 

 

ONTVANGSTEN: 

Opbrengst winkel  € 28.963,65 

Opbrengst kleding €        1.026,00 

Opbrengst oud ijzer €         260,50  

Opbrengst wit en bruingoed                                           €          64,80 

Giften en Donaties € 23.729,53 

Creditering Proj.Tools to Work €        629,50 

Creditering Bankkosten € 53,84 

Rente spaarrekening 2015 ( was nog te ontvangen) € 254,97 

Totaal € 54.982,79 

 

Donatie van € 8.160,00 voor 2014 ontvangen jan.2015 

 

UITGAVEN: 

Project St Tools to Work Kenia €    3.662,00 

Project St Sport 4 Soc. Zimbabwe € 7.500,00 

Project St Okusubira Oeganda €    3.510,00 

Project St Nyatouta Gambia € 1.900,00 

Project St Kleurrijk Suriname € 1.500,00 

project Stepping Stones Cambodja         €    7.000,00 

project St Onderwijskind Malawi € 75,00 

project St Eyes on Ghana Foundation € 3.500,00 

project St Tools to Work € 5.000,00 

Bankkosten €   378,72    

Kosten Website € 120,94 

Gem. Belasting € 406,70 

Koffiecreamer etc. € 196,20 

Materiaalkosten €     116,45  

Declaratiekosten  2015  €   120,00 

Bloemen en attenties      €   348,08 

Kamer van Koophandel € 15,00 

Terugbetaling donaties € 65,81 

Huur 2014 en 2015 € 16.320,00 

Totaal kosten € 18.087,90 

 

Totaal diverse kosten   € 51.734,90 

Huur pand 2014 € 8.160,00 is in januari 2015 geboekt 

MEER ONTVANGEN DAN UITGEGEVEN    €         3.247,89 
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BEZITTINGEN HOMICO PER 01-01-2016 

____________________________________ 

 

Saldo rekening courant         €        2.182,19 

Saldo rekening courant Stepping Stones.   €        3.261,37 

Saldo kas  €           104,30 

Saldo spaarrekening incl. rente    €      58.985,55 

                                                                      

Totaal       €      64.533,41 

 

Totaal per 01-01-2015              €      61.285,52                                                 
Totaal meer  01-01-2016    €        3.247,89 

 

Diverse 

Evenals voorgaande jaren werden defecte goederen afgevoerd in containers en 

werd kleding en schoenen, alsmede oud ijzer verkocht. Voor verkoop van oude 

kleding en schoenen werden meer verschillende afnemers gezocht om een 

maximaal mogelijke opbrengst te behalen. Ook in 2015 werden kapotte 

elektrische apparaten ook verkocht (recycling).  

De verkoop van oude kleding, oud ijzer en wit- /bruingoed brachten 

respectievelijk € 1.026,--, € 260,50, € 64,80 op.  

Evenals voorgaande jaren werden eventuele overtollige boeken of andere 

goederen doorgestuurd naar “collega” instellingen. Stichting Nyatouta, Rode 

Kruis en Emmaus zijn vaste adressen waar overtollige goederen terecht komen. 

Vanaf november 2015 is de Paulus parochie in Oudenbosch gesloten; tot het 

moment dat het kerkgebouw wordt verkocht worden boeken verzameld voor 

periodieke verkoop.  

Door het “doorgeven” van goederen is de bestemming optimaal als verkoop in de 

winkel niet mogelijk blijkt. 

 

Inname goederen 

Ook in 2015 werden volop goederen aangeleverd. De opslagcapaciteit blijft 

daarom een knelpunt. Ook kapotte goederen of niet bruikbare goederen blijven 

binnenkomen. De beschikking over grote afvalcontainers blijft daarmee 

onontbeerlijk. 

 

Maatschappelijke stage 

In 2015 werd geen kandidaat voor een maatschappelijke stage beschikbaar 

gesteld. 
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Website 

Vanaf 2014 is de nieuwe website beschikbaar. Marco van Meer is in de praktijk 

actief met het actueel houden van de website. Zo worden de vergaderstukken 

ook via de website ontsloten. 

Door gewijzigde wetgeving voor ANBI instellingen worden de financiële 

prestaties  eveneens op de website gepubliceerd. Vanaf 2015 biedt het 

jaarverslag deze informatie; het is een integraal document. 

 

Slotwoord 

U heeft het jaarverslag 2015 van Stichting Homico gelezen. Met veel plezier 

wordt het inzicht gegeven over wat de stichting met haar vrijwilligers het 

afgelopen jaar weer tot stand heeft kunnen brengen, mede dankzij de ons ter 

beschikking gestelde goederen en de aankoop daarvan door een trouwe 

klantenkring. 

De terugblik op 2015 levert wederom de constatering op dat er in ruime mate 

aan goede projecten ondersteuning kon worden geboden. Dat geeft aan de 

vrijwilligers het goede gevoel dat het werk er nog steeds toe doet! 

 

Vastgesteld te Bosschenhoofd, 4 april 2016  

Het bestuur van Stichting Homico. 

 

Rietje van der Logt,  Wim de Rijck,   Arnold Overdevest, 

penningmeester   secretaris   voorzitter 
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