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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON 
 

Statutaire gegevens  
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 
Maassluis.  
 

Doelstelling 
De Stichting Noodfonds Maassluis 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. 

 
Samenstelling van bestuur  
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur in 2021 was: 
Pieta Swieb   PGM    lid, tevens voorzitter 
Jan van Gelderen  PGM    lid, notulist 
Rogier Hart   NGK (mede namens GKV) lid, tevens Penningmeester 
 
Adviseurs 
Joke Cats en Ronald Hofman zijn als adviseurs betrokken bij het bestuur.  
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JAARVERSLAG 
 
In het platform van kerken in Maassluis werd regelmatig uitgewisseld wat de diverse 
diaconiën aan armoedebestrijding 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 ( PGM ) 

• Nederlands Gereformeerde Kerk Maassluis (NGK) 

• Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk Maassluis – De Lier (GKV) 

• Evangelische Gemeente Maassluis  (EGMA) 
Deze hebben elk bestuursleden benoemd of gemachtigd  en op 24 sept 2018 is de 
stichting formeel opgericht bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
Rotterdam onder nummer 72684151. 
 
De Evangelische Gemeente Maassluis heeft zich per 31 maart 2021 teruggetrokken uit 
het Noodfonds.  

 
ANBI-status 
 
Het Noodfonds Maassluis heeft in 2020 de ANBI-status verkregen.  
 
Huidige situatie 
 
Als een hulpvrager zich meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. 
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 mogelijk 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 per voucher) dan wordt er volstaan met een eenvoudige check. Deze situatie komt 
meestal voor bij mensen die in afwachting zijn van het verkrijgen 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 versteviging en implementatie  
 
Voor de korte termijn (komende jaar) wordt gewerkt aan: 

• het verder bekwamen van de medewerkers 
• het verkrijgen 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 samenlevingszaken,  Stichting Urgente Noden 
Nederland  en andere maatschappelijke organisaties die  zich bezighouden met 
armoedebestrijding. 

• Het vormgeven van de verslaglegging aan de deelnemende kerken 
 
Er is in 2020 in MVS-verband (Maassluis-Vlaardingen-Schiedam) een SUNN-afdeling 
opgezet die onder het samenwerkingsverband van Stroomopwaarts zal gaan 
functioneren. Er is op moment van schrijven nog geen afstemming geweest met SUNN.  
 
Langere termijn 
 
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 mogelijke herbenoeming vastgesteld 
en na maximaal twee perioden moet een bestuurslid aftreden.  
 
De dossiers worden vastgelegd en bewaard conform de AVG en de implementatie 
daarvan door de Stichting. Bij een aanvraag voor financiële ondersteuning ontvangt de 
aanvrager het Privacystatement van de Stichting waarin wordt uitgelegd hoe wordt 
omgegaan met de persoonsgegevens van de aanvrager. 
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SAMENVATTING 
 
Het resultaat over 2021 is in vergelijking met 2020 als volgt samen te vatten: 
 
            2021            2021        2020 
  werkelijk begroot werkelijk 
 
- lasten 4406   7600 6760 
- baten 7312  7000   2803 
resultaat 2906  600 -3.957 

 
Resultaatbestemming 
 
Voorgesteld wordt het positieve exploitatieresultaat over 2021 à € 2.906 toe te voegen aan 
de reserve. 
 
Algemene reserve op 31 december 2020 € 13.623 
Algemene reserve op 31 december 2021 € 16.529 
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BALANS PER 31 DECEMBER 
 
 
   2021  2020 
ACTIVA 
 
Vlottende activa 
- liquide middelen  16.529  13.623 
  
 
Totaal activa  16.529  13.623 
   ======  ====== 
 
 
PASSIVA 
 
Eigen vermogen   
Algemene reserve  16.529  13.623 
   
 
Langlopende schulden  0  0 
 
 
Kortlopende schulden  0  0 
 
Totaal passiva  16.529  13.623 
   ======  ====== 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

 

 

2021 2020 

Werkelijk begroting werkelijk 
Lasten    
Bestuur en organisatie 307 350 313 
Uitgaven Noodhulp 4.099 7.000 6.447 
Initiële kosten stichting 0 0 0 
Onvoorzien 0 250 0 
Totaal lasten 4.406 7.600 6.760 
        
Baten    
Fondsen en subsidie   0   
Bijdragen kerken/collecten 7.163 7.000 2.803 
Overig 
Rentebaten   149  0  0 
Totaal baten 7.312 7.000 2.803 
Resultaat 2.906 -600 -3.957 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
 
Grondslagen 
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de 
nominale waarde.  
 
Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn de Richtlijnen Jaarverslaggeving kleine 
Organisaties-zonder-winststreven toegepast. 
 
 
ACTIVA 
      2021 2020 
 
Vlottende activa 
- liquide middelen   16.529 13.623 
  
De liquide middelen staan op de rekening-courant bij Rabobank.  
 
 
 
PASSIVA 
 
Eigen vermogen   
Algemene reserve   16.529 13.623 
   
 
Langlopende schulden   0 0 
 
 
Kortlopende schulden   0 0 
 
Totaal passiva   16.529 13.623 
    ====== ====== 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Algemeen 
Per rubriek wordt hieronder een korte toelichting verstrekt op de besteding van de 
financiële middelen. De begrotingscijfers 2021 en de realisatie 2020 zijn hierbij als 
referentie opgenomen.  
 
Grondslagen voor resultaatbepaling 
Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn de Richtlijnen 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.  
 
 

 

2021 2020 

Werkelijk begroting werkelijk 
Lasten    
Bestuur en organisatie 307 350 925 
Uitgaven Noodhulp 4099 7.000 7.000 
Onvoorzien 0 250 250 
Totaal lasten 4.406 7.600 8.175 
        

 

       
Bestuur en organisatie 
Onder deze post vallen de kosten die gemaakt worden voor telefonie, bank en 
website/hosting.  
 

Uitgaven Noodhulp 
Hieronder vallen alle uitgaven die gedaan worden om cliënten daadwerkelijk te 
ondersteunen. Dit betrof in 2021 met name:  
§ Uitgifte van vouchers / waardebonnen van een van de Maassluise supermarkten 

voor dagelijkse boodschappen  
§ Aanschaf van witgoed dat in bruikleen aan aanvragers is gegeven 
§ Incidentele kosten voor tandarts of gezondheid met een maximumbedrag van €250 

per casus. 
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2021 2020 

Werkelijk begroting werkelijk 
Baten    
Fondsen en subsidie   0   
Bijdragen kerken/collecten 7.162 7.000 2.803 
Rentebaten   0   
Overig 149   
Totaal baten 7.312 7.000 2.803 

 
 

 
De baten bestonden in 2021 vooral uit een grote bijdrage van de Protestantse 
Gemeente Maassluis en collectes vanuit de overige aangesloten kerken. De baten 
waren aanmerkelijk lager dan vooraf begroot. Tezamen met enkele particuliere giften 
waren de Baten iets hoger dan begroot.    
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OVERIGE GEGEVENS 
 
Statutaire regeling resultaatbestemming 
In de statuten van Stichting Noodfonds Maassluis zijn geen regelingen opgenomen 
omtrent de resultaatbestemming. 
 

Resultaatbestemming 
Voorgesteld wordt het positieve exploitatieresultaat over 2021 à € 2.906 toe te voegen aan 
de algemene reserve. 
 
Algemene reserve op 31 december 2021 € 16.529 
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Verklaring Algemeen Bestuur 
 
Het bestuur verklaart dat ter vergadering van 16 februari 2022 de jaarrekening over 
2021 is vastgesteld. 
 
 
 

 
De Heer R. Hart 
(penningmeester) 
 
 
 
 
Mevrouw P. Swieb 
(voorzitter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


