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INLEIDING 
 

Middels dit jaarverslag van 2021 wil het bestuur van Stichting Het Kompas de geïnteresseerde 

lezer informeren over het afgelopen kalenderjaar 2021. Maar daarnaast willen we iedereen graag 

informeren over de uitdagingen en bijbehorende activiteiten voor het komende jaar en zelfs de 

periode daarna. 

Op deze manier wil het voltallige bestuur openheid geven en verantwoording afleggen over het 

beleid dat in 2021 is gevoerd. Om op basis daarvan aan te geven wat wij als bestuur denken dat 

wenselijk/noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de doelstelling van onze stichting. En dat 

onder ons leidend motto: “Gezelligheid door samenzijn”. 

 

2021 EVALUATIE 
 

Beperkte mogelijkheden van de activiteiten 

Ook in 2021 was Covid 19 helaas nog steeds erg aanwezig. Waardoor we gedurende een aantal 

maanden de activiteiten beperkt door konden laten gaan met passende veiligheids- en 

gezondheidsmaatregelen. En toen bleek dat het aantal besmettingen en opnames in ziekenhuizen 

te hoog werden, hebben we alle activiteiten moeten afzeggen en zelfs ons gebouw moeten 

sluiten. 

Natuurlijk heeft dat veel impact. Allereerst op de deelnemers en hun begeleiders omdat zij hun 

hobby niet meer bij het Kompas konden uitvoeren en hun vaardigheid niet verder konden 

ontwikkelen. Maar ook dat er dus geen sociale ontmoetingen meer plaats konden vinden. En dat 

net in een tijd van spanning voor veel mensen waarbij het elkaar zien en spreken van grote 

betekenis waren. 

Voor de bestuursleden was dit eveneens een moeilijke periode. Vanuit de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de deelnemers aan activiteiten van 

Het Kompas, is tijdens (bijna) elke bestuursvergadering dit onderwerp van gesprek geweest. 

Waarbij het stoppen van de activiteiten een heel lastig maar uiteindelijk onoverkomelijk besluit 

was.  

Maar ook financieel had deze situatie een grote consequentie: de exploitatie stond voor het 2e 

jaar onder druk vanwege het niet doorgaan van de activiteiten. Aan de deelnemers en 

begeleiders is gevraagd om hun bijdrage deels door te laten lopen; om op deze manier bij te 

dragen aan een vermindering van een financieel negatief 

resultaat. Daar heeft het grootste deel van de deelnemers 

positief op gereageerd. Hetgeen het bestuur als een blijk 

van grote waardering heeft ervaren! 

De bestuursleden vonden het van groot belang om de 

binding tussen enerzijds het Kompas en anderzijds de 

deelnemers/begeleiders op een bepaalde manier te 

behouden. Daarvoor hebben we een aantal acties 

uitgevoerd welke terug te vinden zijn in het 

activiteitenverslag.  

 

Aanvulling bestuur 

Gelukkig zijn we er in geslaagd om vanaf augustus 2021 het bestuur volledig te bezetten door het 

benoemen van een voorzitter. Harrie Rooijackers is bereid gevonden om het voorzitterschap 

van de stichting op zich te nemen. Als bestuur hebben we het volle vertrouwen in een 

waardevolle aanvulling van het huidige bestuur gezien zijn werk- en bestuurservaring.   
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Uitvoering Jaarverslag 

Het bestuur heeft besloten om het Jaarverslag van het Kompas meer af te stemmen op wat 

algemeen verwacht kan worden betreffende een stichting. Hiervoor is informatie ingewonnen bij 

externen en tijdens een bestuursvergadering kaders afgesproken. Het resultaat heb je als lezer 

voor je.  

Vooral het financieel jaarverslag 2021 is anders van opzet geworden. We hebben besloten om de 

waarde van ons gebouw op te nemen op basis van de geldende WOZwaarde. Dit op advies van 

financiële adviseurs. Hierdoor heeft de stichting natuurlijk een groter eigen vermogen. Maar 

tegelijkertijd gaan we financieel transparanter en zorgvuldiger begroten door te gaan werken met 

voorzieningen/reserveringen. Hierdoor krijgen we beter zicht op de steeds groter wordende 

onderhoudskosten van en investeringen in ons gebouw. Ook willen we tijdig de aanwezige 

inventaris kunnen vervangen door te gaan werken met afschrijvingen.  

De uitwerking hiervan treft de lezer aan in het hoofdstuk Jaarrekening. 

Op deze manier komen we ook beter tegemoet aan de nieuwe Wet Bestuur Toezicht 

Rechtspersonen welke in juli 2021 in werking is getreden.  

 

Doelstelling Het Kompas 

In een overleg met de actieve begeleiders hebben we besproken in hoeverre de huidige 

doelstelling van onze stichting nog steeds geldend is. Dat heeft er toe geleid dat we in het 

bestuur hebben afgesproken om de doelstelling en de huidige statuten van onze stichting nader 

te bekijken en eventueel aan te passen. 

 

2022 VOORUITBLIK 
 

Doel en statuten 

Op het programma staat een kritisch kijken naar de huidige doelstelling zoals deze in het 

verleden is geformuleerd: “Het adviseren, ontwikkelen, stimuleren en begeleiden van mensen 

zonder werk in het algemeen en van arbeidsongeschikten in de zin van de wet op de 

Arbeidsongeschiktheid in het bijzonder”. Deze doelstelling is geformuleerd en vastgelegd in de 

statuten van 7 mei 1987 en was toen mede gericht op de grote werkeloosheid die toen heerste. 

Intussen zijn de maatschappelijke omstandigheden wezenlijk veranderd. Van grote werkeloosheid 

is op dit moment geen sprake. Wel is er een steeds groter wordende behoefte aan sociale 

contacten vanwege een steeds groter wordende individualisering van de maatschappij en een 

groeiende situatie van eenzaamheid bij met name ouderen. We willen als bestuur een antwoord 

kunnen geven op de vraag: wat betekenen de veranderende maatschappelijke omstandigheden 

voor het beleid van het Kompas? 

Ook is in de statuten opgenomen dat we ons richten op deelnemers uit kernen in de omgeving. 

We ervaren dit als een beperking en vragen ons af of uitbreiding van het gebied gewenst is. 

Waarbij we beseffen dat door subsidie van de Kempengemeenten inwoners uit de deze 

gemeenten te allen tijden zouden moeten kunnen deelnemen aan activiteiten van onze stichting. 

We verwachten dat door een gewijzigde doelstelling en regiobeleid, de statuten in 2022 

aangepast zullen gaan worden. 

 

Kosten deelname 

Leidend in onze uitvoering is steeds laagdrempeligheid van onze stichting voor potentiële 

deelnemers. Niet alleen in bereikbaarheid van onze stichting of bestuur maar ook in kosten voor 

deelname. Daarom blijft het uitgangspunt dat de bestuursleden en de begeleiders van activiteiten 

hun werkzaamheden onbezoldigd uitvoeren. Hierdoor kunnen we de bijdrage voor deelname zo 

gering als mogelijk houden. 
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Duurzaamheid 

Op het dak van ons gebouw zijn in het verleden zonnepanelen 

geplaatst. Ook hebben we een bewuste keuze gemaakt om bij de 

uitbreiding van de keuken de gaskookplaten te vervangen door 

inductie kookplaten.  

 Graag zouden we een volgende stap willen zetten qua 

energiebeleid door bijvoorbeeld het laten plaatsen van een 

warmtepomp. Aan onze eventuele begunstigers van hun stem aan 

de Rabo clubsupport in 2021 hebben we dat als doel van onze 

deelname aangegeven. Dat heeft een mooi financieel bedrag 

opgeleverd maar zeker niet voldoende voor aanschaf van een 

warmtepomp. 

Het bestuur heeft toen besloten, gezien de moeilijke financiële 

situatie door het beperkt of niet kunnen organiseren van 

activiteiten in de afgelopen jaren, om vooralsnog niet over te gaan 

tot grote financiële investeringen. Dus ook niet voor het installeren 

van installaties vanwege duurzaamheid. We willen 2022 gebruiken 

om meer duidelijkheid te krijgen over de structurele financiële 

inkomsten en uitgaven. 

 

 

Relatie met Kempengemeenten 

Op dit moment hebben we een subsidiebijdrage van de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel en 

Reusel-de Mierden. Dit op basis van daadwerkelijke deelname door inwoners uit genoemde 

gemeenten. Dit jaarverslag is mede bedoeld om verantwoording af te leggen aan de gemeenten 

vanwege de door hen verleende subsidie. 

Daarnaast willen we met de 4 Kempengemeente het gesprek aangaan om samen te kijken naar 

kansen om inwoners (beter) te attenderen op de mogelijkheden die Het Kompas kan bieden. In 

de verwachting dat door huidige maatschappelijke omstandigheden Het Kompas voor steeds 

meer mensen van betekenis kan zijn. 

Specifiek met de gemeenten Reusel-de Mierden en Bladel willen we het gesprek aangaan over de 

betekenis van het in gebruik gaan nemen t.z.t van de MFA Hapert, den Herd op de Markt in 

Bladel en het nieuwe cultureel centrum in Reusel. Welke toegevoegde waarde kan Het Kompas 

vervullen naast genoemde gemeenschapshuizen? 
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Organisatie/activiteiten in 2021 
 

Bestuur 

In augustus 2021 hebben we na lang zoeken naar een nieuwe voorzitter Harrie Rooijackers 

bereid gevonden om deze taak op zich te nemen waardoor het bestuur weer compleet is. 

Het bestuur is aan het einde van het jaar 2021 als volgt samengesteld: 

Harrie Rooijackers  voorzitter 

Dick Drupsteen   secretaris 

Jan van Buul   penningmeester en tevens plaatsvervangend voorzitter 

Maria Rosenbrand   lid 

Elly van den Ackerveken  lid 

 

Het bestuur vergadert 1 maal per maand met eventueel extra ingelaste vergaderingen welke in 

2021 in verband met Corona meerdere keren is voorgekomen. 

Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, vergadert indien 

noodzakelijk meerdere keren. 

 

Organisatie 

Het werk van de stichting van bestuur tot cursus- en activiteitenbegeleiding, dag beheer, 

onderhoud, werkgroepen, e.d. wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan. 

Omdat het activiteitencentrum van maandag tot en met vrijdag geopend is, 

vergt dit een goede organisatie met duidelijke structuren en afspraken. 

Binnen en buiten het bestuur is een aantal taken en bevoegdheden verdeeld 

en zijn per taak een of meer coördinatoren aangewezen. 

De stichting kan haar werk verrichten door de inzet van vele vrijwilligers. Zij 

zijn verantwoordelijk voor het geven van cursussen, het dag beheer, het 

onderhoud van het gebouw en het besturen van de stichting. Sommige 

vrijwilligers hebben meerdere functies binnen het Kompas. 

Naast regelmatig incidenteel overleg wordt eenmaal per jaar met alle 

begeleiders  gezamenlijk overleg gepleegd. 

In het activiteitencentrum aan de Torendreef 20 te Bladel worden cursussen 

en hobbyactiviteiten ontwikkeld en gehouden.  

Tevens is er 1 maal per maand het Repair Café waar men kapotte producten 

kan brengen. Onze monteurs proberen deze dan te repareren tegen een 

vrijwillige bijdrage.  

 

Cursussen en hobby activiteiten 

De wekelijkse hobby activiteiten bestaan uit: 

(zie ook onze website kompasbladel.nl) 

Kleding maken:  1 dagdeel 

Houtsnijden:   3 dagdelen 

Timmeren:    2 dagdelen 

Aquarel- acryl:   2 dagdelen 

Schilderen:    2 dagdelen 

Autotechniek:    2 dagdelen 

Mandenmaken:   1 dagdeel 

Klokken maken:  1 dagdeel  
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Daarnaast zijn er incidentele cursussen welke 5 tot 10 weken duren in voor- en najaar: 

Kookcursussen 

Computercursussen   

Conversatie Engels   

Glas in lood 

Nieuw is dit jaar de cursus zoutarm koken die 3 dagdelen duurt. 

 

Het aantal deelnemers is dit jaar door de gedeeltelijke sluiting van 

Het Kompas vanwege Corona minder dan in 2019. Meerdere 

cursussen zijn hierdoor in het geheel niet gehouden. 

 

Aantal en herkomst deelnemers-vrijwilligers 

gemeente  aantal %  

Bergeijk  4 2   

Bladel  96 55   

Eersel  8 5   

Reusel-de Mierden 54 31   

Elders  13 7   

Totaal   175 100   

 

Overige activiteiten en gebeurtenissen 

De stichting heeft  zitting in het cliëntenplatform sociale zaken van 

de ISD, het overlegplatform voor de WMO. Ook is zij 

vertegenwoordigd in het Platform Informele Zorg van de 

gemeente Bladel. Tevens zijn er contacten met het Praktijkhuis in Bladel.  

De stichting heeft de ANBI-status. Zij is ook leercentrum van Seniorweb. 

Door Corona hebben alle activiteiten slechts 2 en halve maand door kunnen gaan , van 

september tot half november.  

 

De jaarlijkse fietstocht voor alle begeleiders en deelnemers met aansluitend een barbecue is 

komen te vervallen. 

De traditionele kerstviering voor alle vrijwilligers en hun partners is komen te vervallen. 

Hiervoor in de plaats heeft het bestuur alle vrijwilligers een attentie doen toe komen. 

De persberichten aan de regionale kranten t.b.v. het Repaircafé en de cursussen zijn dit jaar 

beperkt gebleven. 

Ook het Repaircafé is in 2021 slechts 1 maal door gegaan. 

 

Investeringen 

In 2021 zijn geen grote investeringen gedaan. 

 

Subsidies 

Diverse Kempengemeenten steunen het initiatief van Stichting 

Het Kompas d.m.v het geven van subsidies op jaarbasis:  

• Gemeente Bladel € 6.093,-  

• Gemeente Reusel de Mierden € 715,-  

• Gemeente Eersel € 930,-  

• Gemeente Bergeijk € 213,-  

Bedragen zijn voornamelijk gebaseerd  op de activiteiten die plaatsvinden bij het Kompas en het 

aantal deelnemers uit deze gemeenten.   
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De stichting Het Kompas beschikt over een eigen gebouw, t.w. het activiteitencentrum aan de 

Torendreef 20 te Bladel. Dit heeft zo zijn lusten en lasten. Het vrij kunnen beschikken over een 

gebouw t.b.v. de planning van de vele activiteiten is een voorwaarde om onze doelstelling en de 

daaruit voortvloeiende taken goed te kunnen verwezenlijken. Anderzijds drukt het gebouw en 

de buitenomgeving zwaar op de jaarlijkse exploitatie. Naast de kosten van de nutsvoorzieningen 

en het dagelijks onderhoud dient ook afgeschreven/gereserveerd te worden voor groot 

onderhoud en vervanging t.b.v. het gebouw en de inventaris. Dankzij de bijdragen van de 

deelnemers (uiteraard lager dan de jaren hiervoor) en de gemeentelijke subsidies konden we 

toch nog gedeeltelijk uit de kosten komen. Zie ook het financiële gedeelte van dit jaarverslag. 
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Activiteiten in 2021 
 

• I.v.m. corona is Het Kompas gedurende het 1ste halfjaar gesloten. 

• In de week van 12 juli ( week 28 ) zijn alle deelnemers en begeleiders uitgenodigd om 

gezellig bij te praten. 

• 06 september zijn alle activiteiten weer hervat. 

• 22 september is een bijeenkomst ingepland voor 

onze begeleiders. 12 personen waren aanwezig. 

Op deze bijeenkomst wordt onze nieuwe voorzitter 

voorgesteld in de persoon van Harrie Rooijackers.  

Het bestuur licht de coronaregels toe en wordt het 

reilen en zeilen van Het Kompas verduidelijkt. 

• 29 september zijn de gastheren c.q. gastvrouwen 

uitgenodigd om  onderling van gedachte te wisselen. 

• 26 oktober zijn de reparateurs van het Repaircafé 

uitgenodigd. Voornaamste besluit is het Repaircafé 

te verplaatsen van woensdag v.m. naar dinsdag n.m. 

Eerste Repaircafé op dinsdag 19 oktober. 

• 21 oktober is de nieuwe cursus Zoutloos koken 

gestart. 

• 07 november heeft kookclub de Kempen de 

kooksessie weer hervat. 

• 15 november zijn alle activiteiten weer gestopt i.v.m. 

nieuwe coronamaatregelingen. 

• Gedurende het 2de halfjaar is de keuken 5 keer 

verhuurd aan particulieren en aan de 

Volksuniversiteit 2 keer. 

• Gedurende het gehele jaar hebben alle begeleiders, 

deelnemers en gastvrouwen-en heren 2 keer ’n 

opkikkertje ontvangen en met kerstmis alle 

begeleiders ’n kleine attentie en de deelnemers een 

kerstkaart. 
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Financieel jaarverslag 2021 
 

BALANS 
 

   

 
 

   

   
Verschil 

Bezittingen / Activa 01-01-2022 01-01-2021 Absoluut Procentueel 

         

Gebouwen 238.000,00 86.633,90 151.366,10 175 

Inventaris 12.273,00 7.044,77 5.228,23 74 

Vorderingen (BTW) 0,00 465,00 -465,00   

Liquide middelen 21.416,04 21.032,70 383,34 2 

Totaal 271.689,04 115.176,37 156.512,67 136 

          

     

Eigen vermogen en verplichtingen / passiva 01-01-2022 01-01-2021 Absoluut Procentueel 

         

Eigen vermogen 260.548,34 104.984,48 155.563,86 148 

Voorziening groot onderhoud 10.927,70 9.000,00 1.927,70 21 

Crediteuren (Centraal beheer) 0,00 1.191,89 -1.191,89 -100 

Overige schulden (BTW) 213,00 0,00 213,00   

Totaal 271.689,04 115.176,37 156.512,67 136 
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RESULTATENREKENING     

   Verschil 

Kosten / Debet 2021 2020 Absoluut Procentueel 

         

Huisvestingskosten 4.762,55 12.630,73 -7.868,18 -62 

Huishouding 1.088,83 913,49 175,34 19 

Kantoorkosten 1.165,53 970,32 195,21 20 

Bestuurskosten 318,56 361,02 -42,46 -12 

Vrijwilligerskosten 117,96 1.765,02 -1.647,06 -93 

Activiteiten en Cursussen 105,75 215,06 -109,31 -51 

Afschrijving gebouwen 0,00 3.000,00 -3.000,00 -100 

Afschrijving inventaris 1.820,50 500,00 1.320,50 264 

Reservering groot onderhoud 3.000,00 0,00 3.000,00   

Totaal 12.379,68 20.355,64 -10.975,96   

     

     

     

Opbrengsten / Credit 2021 2020 Absoluut Procentueel 

         

Huuropbrengsten 371,90 847,08 -475,18 -56 

Deelnemersbijdragen 2.522,73 5.058,68 -2.535,95 -50 

Subsidies 7.952,00 7.951,00 1,00 0 

Repaircafe 127,50 95,00 32,50 34 

Overige opbrengsten 455,81 589,66 -133,85 -23 

Verlies 949,74 5.814,22 -4.864,48 -84 

Totaal 12.379,68 20.355,64 -7.975,96 -39 
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Toelichting Balans        

De grote verschillen zijn ontstaan door de herwaardering die we hebben toegepast, zoals beschreven in de begeleidende tekst 

        

Gebouwen: Is WOZ waarde op 1-1-2021      

        

Inventaris en afschrijvingen        

  Aanschaf Afgeschreven Termijn Waarde Aanschaf Afschrijving Huidige waarde 

  tm 2020 tm 2020 in %   01-01-21 2021 2021   

Hefbrug onbekend 100   0,00 570,50 70,50 500,00 

Computers cursus onbekend 100 10 100,00   0,00 100,00 

Computers bestuur onbekend 90 10 208,00   0,00 208,00 

Keukenapparatuur 6.650,00 30 10 4655,00   665,00 3.990,00 

Keuken tafels 2.750,00 15 20 2338,00   138,00 2.200,00 

Machines werkplaats onbekend 40 10 1500,00   250,00 1.250,00 

Klein gereedschap onbekend 40 10 750,00   125,00 625,00 

Meubilair stoelen/tafels onbekend 75 20 625,00   125,00 500,00 

Meubilair werkbanken onbekend 75 20 625,00   125,00 500,00 

Naai/lockmachines 2.000,00 30 10 1400,00   200,00 1.200,00 

Koffiezetapparaat   0 10   1.322,00 122,00 1.200,00 

Totaal       12201,00 1.892,50 1.820,50 12.273,00 

        

 Waarde inventaris 31-12-2020 was €7044,70; waarde na herwaardering is €12.201,00 

        

Liquide middelen:     01-01-22 01-01-21 Verschil 

 Lopende rekening     3.357,96 445,31 2912,65 

 Spaarrekening     17.804,29 20.301,99 -2497,70 

 Kas     253,79 285,40 -31,61 

 Totaal     21.416,04 21.032,70 383,34 
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Voorziening groot onderhoud: Gereserveerd tm 2020 9.000,00     

 Reservering 2021 3.000,00     

 Totaal reservering 12.000,00     

 Gepleegd groot onderhoud 1.072,30     

 Totaal voorziening 1-1-2022 10.927,70     
 

Overige schulden: Ontvangen BTW 608     

 Voorbelasting 395     

 Nog af te dragen 213     

 
 

      

        

Eigen vermogen 01-01-21         104.984,48  

   Herwaardering gebouwen 151.366,10      

   Gepleegd groot onderhoud 1.072,30      

   
Voorziening groot 

onderhoud   3.000,00    

         plus 149.438,40  

   Herwaardering inventaris 5.156,23      

   Aanschaf inventaris 1.892,50      

   Afschrijving inventaris   1.820,50    

         plus 5.228,23  

   Toename liquide middelen 383,34      

   Afname crediteuren 1191,89      

   BTW   678,00    

         plus 897,23  

 01-01-22         260.548,34  
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Toelichting Resultatenrekening   

    

  2021 2020 

    

Huisvesting: Klein onderhoud 1253,19 967,90 

 Raamdecoratie   580,00 

 Verbouw keuken   210,61 

 Renovatie toiletten   5758,80 

 OZB Gemeente Bladel 1182,39 1177,12 

 Gas, water, electriciteit 1060,10 2176,12 

 Verzekering 1266,90 1191,89 

  4762,58 12062,44 

    

Huishouding: Koffie, thee, koek 777,36 344,98 

 Poetsmiddelen ed 309,75 568,51 

  1087,11 913,49 

    

Kantoorkosten: Porto, e-herkenning 303,38 103,93 

 Abonnementen 34,00 88,00 

 Telefoon, internet 623,47 569,06 

 Bankkosten 204,65 209,33 

  1165,50 970,32 

    

Vrijwilligerskosten: Vergoedingen 0,00 1302,00 

 Kerstattentie 117,96 463,02 

  117,96 1765,02 

Geen vergoeding aan vrijwilligers betaald i.v.m. financiële positie n.a.v. corona.  
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Deelnemersbijdrage:    

In verband met corona beperkt open geweest. Daarom slechts 3 maanden bijdrage geïncasseerd. 

Op verzoek van deelnemers is daar de geïncasseerde bijdrage 1ste halfjaar 2020 mee verrekend. 

    

Subsidies: Bladel 6093,00 6093,00 

 Eersel 930,00 930,00 

 Reusel 715,00 715,00 

 Bergeijk 214,00 213,00 

  7952,00 7951,00 

    

Overige opbrengsten: Vrijwillige bijdrage reparaties 90,00 100,00 

 Rabo clubsupport 363,51 429,38 

 overige 2,30 60,28 

  453,51 589,66 
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Tot slot 
 

Als bestuur hopen we dat de lezer uit dit vernieuwd jaarverslag de visie en ambitie voor de 

komende jaren van Stichting Het Kompas kan opmaken. Mede op basis van de activiteiten in 

2021 en de financiële positie van onze stichting. 

 

We vertrouwen er op dat we de komende jaren bestaande en nieuwe activiteiten met veel 

plezier kunnen aanbieden aan veel bestaande en nieuwe deelnemers/begeleiders. 

 

Hoewel op het moment van vastleggen van dit jaarplan allerlei onzekere, externe factoren grote 

invloed kunnen hebben op onze maatschappelijke situatie. Waarbij zeker ook de financiële 

onzekerheid voor veel mensen een grote(re) betekenis zal krijgen. 

 

Niettemin willen we positief eindigen: 

We verwachten dat we als Stichting Het Kompas ook de komende jaren voor veel mensen van 

grote waarde zullen zijn in de uitvoering van ons motto: “Gezelligheid door samenzijn”!  

 

 

Bestuur Stichting Het Kompas 
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