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Statutaire gegeve ns
De Stichting Noodfonds Maassluis is per 24 september 2018 opgericht en de activiteiten
zijn vanaf 1 januari 2019 in deze stichting verantwoord. De stichting is gevestigd in

[/ aas s lu is.

Doelstelling
De Stichting Noodfonds l\ilaassluis heeft als doel het bieden van financiële hulp aan

inwoners van Maassluis die in financiële nood verkeren en niet (meer) geholpen kunnen
worden door andere instanties.

Sar-ne n s telling vali begiuqr
Bestuur
De samenstelling van het bestuur in 2019 was:
Pieta Swieb PC l\4 lid, tevens voorzitter
Leo van der Wel EGMA lid, tevens secretaris

Jan van Gelderen PGIV lid
Paula van Santen NCK (mede namens CKV) lid, tevens Penningmeester

Adviseu rs

Joke Cats en Ronald Hofman zijn als adviseurs betrokken bij het bestuur.

Financieel jaarverslag 2019 van Stichting Noodfonds Maassluis
DeÍinilleÍ pagina l van'13 27 )uli 2O2O



§-.r*'ii";siÈ,,
JAARVERSLAC

ln het platform van kerken in Maassluis werd regelmatig uitgewisseld wat de diverse
diaconiën aan armoede-bestrud ing deden. Gaandeweg werd duidelijk dat bundeling van
expertise en krachten tot een effectievere vorm van hulpverlening zou leiden. Deze vier
kerken hebben de daad bij het woord gevoegd:

. Protestantse Gemeente Maassluis ( PCM )

. Nederlands 6ereformeerde Kerk lVaassluis (NCK)

. Vnjgemaakt Cereformeerde Kerk Maassluis - De Lier (CKV)

. Evangelische Cemeente Maassluis (ECN4A)

Deze hebben elk bestuursleden benoemd of gemachtigd en op 24 sept 2018 is de
stichting formeel opgericht bU notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Rotterdam onder nummer 72684151 .

TUdens deze voorbèreid ingsfase is gebruik gemaakt van deskundigheid van bestuursleden
van voedselbank, schuldhulpverlening en diaconieën en is er lering getrokken van
ervaringen van andere noodfond sen.

Activiteiten tot nu toe
Tljdens de voorbereiding voor de formele oprichting zijn reeds een aantal hulpvragen
door het aanstaande bestuur behandeld en een tiental mensen geholpen. Dit was
mogelijk doordat de Protestantse Cemeente Maassluis en de Evangelische Gemeente
Maassluis reeds een financiële bijdrage hadden qeqeven.

Huidioe s ituatie

Op dit moment worden de telefonische ingang en de email volgens een rooster
bediend door een aantal medewerkers en de bestuursleden.
Als een hulpvrager zich meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake
gesprek. Deze gesprekken geven een gedetailleerd inzicht in de vraagstelling en in de

financiële situatie van de hulpvrager. Van de hulpvrager wordt een actieve opstelling
gevraagd: alle gevraagde gegevens moet worden verstrekt en inzichtelijk gemaakt en

de hulpvrager moet akkoord gaan met het inwinnen van informatie over hem/haar bij
andere instanties. De informatie wordt samengevat op het intake-formulier en
voorgelegd aan het bestuur voor een besluit.

Bij hulpvragen die ingediend worden via één van de ons bekende andere organisaties
wordt er geen nieuwe intake gedaan, maar zoveel mogelUk gebruik gemaakt van de
informatie die al bij die organisatie bekend is.

Bestaat de hulpvraag uit het verstrekken van een of enkele vouchers (ter waarde van 25
euro elk) dan wordt er volstaan met een eenvoudige check. Deze situatie komt meestal
voor bij mensen die in afwachting zijn van het verkrugen van een uitkering (duurt soms
tot 2 maanden !) en geen inkomen hebben in die periode of bij mensen waarvan de
leiding van de voedselbank aangeeft dat een dergelijke ondersteuning dringend
gewenst is.
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Korte termijn: Verdere versteviqinq en implementatie

Voor dè korte termijn (komende jaar) wordt gewerkt aan:
. het verder bekwamen van de medewerkers
. het verkrugen van VOG's voor de medewerkers
. het verkennen van fondsen die sponsoring zouden kunnen doen
. het verwerven van een positie in de overlegvormen met de gemeente Maassluis,

Stroomopwaarts, de adviesraad samen levingszaken, Stichting Urgente Noden
Nederland en andere maatschappelij ke organisaties die zich bezighouden met
armoedebe strijd ing.

. Het vormgeven van de verslaglegging aan de deelnemende kerken

. Het verkrUgen van de ANBI-status

Op dit moment wordt er in MVS-verband (M aass lu is-Vlaard ingen-Schiedam) gewerkt
aan de vorming van een SUNN-afdeling die onder het samenwerkingsve rband van
Stroomopwaarts zal gaan functioneren. Zodra deze operationeel wordt, zullen we
daarmee afspraken over onderlinge afbakening maken. Reeds in het eerste jaar van
onze stichting zijn er al hulpvragen binnengekomen waarvoor ons de middelen
ontbreken.

Lanqere term iin

Voor de langere termijn streven we naar een efficiënte behandeling en beoordeling van
hulpvragen. We borgen de kwaliteit en integriteit van ons handelen en brengen
daarover periodiek verslag uit aan de deelnemende kerken en eventuele andere
sponsors. We bestendigen het overleg met onze partners en met de bestuurlijke en
adviserende organen.

Voor het bestuur is een rooster van aftreden en mogeluke herbenoeming vastgesteld
en na maximaal twee perioden moet een bestuurslid aftreden.

De dossiers worden vastgelegd en bewaard conform de AVC en de implementatie
daarvan door de stichting.
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Het resultaat over 20'l 9 is in vergelUking met het eerste (onvolledige) jaar als volgt samen
te vatten:

20t9 20r 8
werkelijk begroot werkelijk

6.332 8.295 1 .462
'I I.314 0 r.92r
4.982 -8.295 459

- lasten
- baten
resu ltaat

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het positieve exploitatieresu ltaat ove r Z0'l 9 à € 4.982 toe te voegen aan

de reserve.

Algemene reserve op 3l december 2019 € 17.580
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BALANS PER 3I DECEMBER

ACTIVA

Vaste activa
- lang lopende vordering

Vlottende activa
- iiqu ide m iddelen

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal passiva

2019

902

16.677

17.579

2018

0

12.597

12.597

12.597

0

0

12.597

17.579

0

0

17.579
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018

Werkelijk begroting werkelijk
Lasten
Bestuur en organisatie 359 1.295 41

Uitgaven Noodhulp 4.860 7.000 42O
lnitiële kosten stichtlng 1.092 0 L001
Onvoorzien 20 2 50
Totaal lasten 6.332 8.545 1.462

Baten
Fondsen en subsidie 0
Bijdragen kerken/collecten 'l 'l .314 0 14.059
Rentebaten 0
Totaal baten ll.3t4 O 14.059
Resultaat 4.982 -8.545 12.597
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Grondslagen
Voor zover niet anders is vermeld, zUn de activa en passiva opgenomen tegen de
nominale waarde.

Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn de RichtlUnen Jaarverslaggeving kleine
Organisaties-zonder-winststreven toegepast.

ACTIVA
2019 2018

Vaste activa
- langlopende vordering 902 0

De vordering heeft betrekking op een casus waarbij cliènte een lening heeft
afgesloten, waarbij is afgesproken dat deze in maandelijkse termUnen van € 50
terug betaald zal worden.

Vlottende activa
- liqu ide middelen

De liquide middelen staan op de reken ing-cou rant bij Rabobank.

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal passiva

16.677 12.\97

12.597

0

0

12.597

17.579

0

0

17.579
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TOLLICI_{TINC OP DE §TÀAT VAII BATEN EN LASTEN

Algemeen
Per rubriek wordt hieronder een korte toelichting verstrekt op de besteding van de
financiële middelen. De begrotingscijfers 2019 en de realisatie 2018 zijn hierbU als
referentie opgenomen.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Bij de samenstelling van de jaarrekening zUn de RichtlUnen Jaarverslaggeving kleine
Organisaties-zonder-winststreven toegepast.

Voor zover niet anders is vermeld, worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar
waarop de boeking heeft plaatsgevonden.

2019 2018

Werkelijk begroting werkelij k
Lasten
Bestuur en organisatie 358 1.295 41

Uitgaven Noodhulp 4.861 7.000 42O
lnitiële kosten srichring 1.092 0 1.001
Onvoorzien 20 250
Totaal lasten 6.332 8.545 1.462

Bestuur en o rqan ísatie
Onder deze post vallen de kosten die gemaakt worden voor telefonie, bank en

website/hostin9.

U itqaven Noodhulp
Hieronder vallen alle uitgaven die gedaan worden om cliënten daadwerkelijk te
ondersteunen. Dit betrof in 2019 met name:
. Uitgifte van vouchers / waardebonnen van een van de Maassluise supermarkten

voor dagelij kse bood schappen
. Witgoed dat is aangeschaft om in bruikleen te geven
. lncidentele kosten voor tandarts of gezondheid
. Een renteloze lening voor belangrijke kosten waarvoor geen andere (voorliggende)

voorziening bestaat (dit was in 2019 twee keer aan de orde, waarvan één lening op
de balans terug te vinden is)

lnitiële kosten stichtinq
Betreffen kosten die nodig waren om de stichting op te starten. Deze kosten zljn door
medewerking van vrijwilligers en de aangesloten kerken beperkt gebleven tot de kosten
voor het ontwikkelen van een huisstijl, logo en folder.
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2019 2018

Werkelijk begroting werkelijk
Baten
Fondsen en subsidie 0
Bijdragen kerken/collecten I L3l4 0 'l 4.059
Rentebaten 0
Totaal baten lI.3I4 0 14.059

De baten bestonden in 20'l 9 vooral uit bijdragen en collectes vanuit de aangesloten
kerken. Er is ook een teruggave geweest van een voorschot wat het Noodfonds heeft
verleend ten behoeve van een client. ln 2018 waren de bijdragen hoger, omdat dit het
startkapitaal betrof waarmee de stichting kon worden opgestart,
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OVERICE GEGEVENS

Statutaiíe regeling resultaatbestemming
ln de statuten van Stichtinq Noodfonds Maassluis zijn geen regelingen opgenomen
omtrent de resu ltaatbestem m ing.

Resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het positieve explo itatieresultaat over 2019 à € 4.982 toe te voegen aan
de algemene reserve

Àlgemene reserve 17.580
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Ve rklaring Algemeen Bestu u r

Het bestuur verklaart dat ter vergadering van 27 juli 2020 de jaarrekening ls

vastgesteld.

(pen n ing meester)
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Mevrouw P. Swieb
(voorzitter)

van Santen
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Robobonk Westland

Rekeningofschrift
Zakelijke rekening

l:i:ï rt* resenrekenine

A
Rabobank

Er wàren in deze periode geen bij- en afschrijvinsen. Wij vinden het belangrijk on u toch van een
rékeninsafschrift te voorzien. Zo houdt 'r !w administl.atie compleet.

Eedrog bij(«edit)

20001 I van I

3t - 12-20t9 t6.67 6 ,59 CR

0r-01-2020 té.676,59 CR

IBAN / Rekeningnumner

NL42 RABo 0535 8055

?7 - 07 -20?0

Btc

RABONL2U

Totaol afget<hteven

0,00
Íotaal bijgeschrcven

0,00


