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Kerncijfers
2005

2004

€

€

Donaties

18.537

24.905

Uitgaven aan doelstelling

64.801

6.781.672

910

4.207

4,9%

16,9%

50.429

(6.265.599)

Vrij besteedbaar vermogen

1.486.864

1.435.164

Bestemmingsfondsen

2.640.742

2.642.013

4.127.606

4.077.177

Baten en bestedingen

Kosten fondsenwerving
Kosten fondsenwerving als % van de donaties
Saldo van baten en lasten
Vermogen
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Bestuursverslag

31 december 2005 / 1 januari 2006; Volendam en Nederland herdachten de Nieuwjaarsbrand voor
de vijfde keer. Het herdenkingscomité verzorgde een zeer passende herdenking. Een bijzondere
herdenking ook in die zin, omdat in goed overleg met alle betrokken partijen is besloten de herdenkingsdienst in deze vorm niet te continueren. Vijf jaar liggen inmiddels achter ons; jaren van intensieve nazorg en veel activiteiten. Als Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (“SSNV”)
kunnen wij constateren dat in 2005 een vorm van rust is ontstaan voor de getroffenen. Met name de
vaststellingsovereenkomst tussen de Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam
(“BSNV”), de Gemeente Edam-Volendam en de heer J.N. Veerman heeft ervoor gezorgd dat het verdere herstel van de getroffenen in 2005 voorop is komen te staan.
Fondswerving
Op giro 800 werd nog een mooi bedrag van _ 18.500 bijgeschreven. Onderdeel van dit bedrag vormt
de donatie van de Rotary Purmerend-Waterland ad _ 13.400 voor de continuering van het sportproject. Namens het bestuur van de SSNV wil ik onze donateurs hartelijk danken voor deze steun.
Sportproject
Vanwege de goede resultaten is het sportproject ook in 2005 gecontinueerd. Een groot aantal
getroffenen zijn door dit project in staat hun lichamelijke maar ook geestelijke conditie verder te
verbeteren. Het sporten levert een grote bijdrage aan het verder herstel van de jongeren. Door de
genoemde steun van de Rotary Purmerend-Waterland gaat dit project ook in 2006 verder.

Toekomstvisie
In 2005 is de SSNV eindelijk in een rustiger vaarwater terechtgekomen. Na intensieve jaren, waarin
de werkzaamheden de titel vrijwilligerswerk ver te boven gingen, ontstond de mogelijkheid om
na te denken over de toekomst van de SSNV in relatie tot de nazorg. Met deskundige begeleiding
van het adviesbureau PriceWaterhouseCoopers  wordt gewerkt aan een visie voor de toekomst van
de nazorg en de taken daarbinnen voor de SSNV. Eind 2005 zijn gesprekken gestart met vertegenwoordigers van de BSNV, de Gemeente Edam-Volendam, CRN Het Anker en diverse andere partijen
om te komen tot een gezamenlijke nazorg na 1 januari 2007.
Dat de activiteiten van de SSNV nog steeds belangrijk zijn bewijzen recente ontwikkelingen op het
gebied van de medische zorg en arbeidsreïntegratie. Al voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel werd duidelijk dat de houding van de zorgverzekeraars verandert. Eind 2005 ontstonden er problemen voor een aantal getroffenen. Daar waar artsen  aangaven dat een operatie van een getroffene medisch noodzakelijk was, stelden zorgverzekeraars zich op het standpunt dat het cosmetische
ingrepen betroffen. Deze opstelling van de zorgverzekeraars geeft veel onrust en kan financiële en
psychische problemen veroorzaken. Door medisch deskundigen noodzakelijk geachte operaties
kunnen wellicht niet worden uitgevoerd. De SSNV heeft inmiddels haar eerste acties ondernomen
richting onder meer de landelijke politiek om aandacht te vragen voor dit probleem, dat vraagt om
een snelle oplossing.
Daarnaast wordt steeds meer duidelijk dat een aantal getroffenen hun huidige werkzaamheden
vanwege de beperkingen niet meer aankunnen en moeten uitzien naar ander werk. Her- en bijscholingstrajecten moeten worden onderzocht. Begeleiding daarbij is onontbeerlijk. Zeker is dat
dit soort situaties na 2006 nog vaker aan de orde zullen komen. De SSNV zal de komende periode
benutten om ervoor te zorgen dat ook na 2006 voorzieningen blijven voor dit soort trajecten. De
reïntegratie in het arbeidsproces blijft speerpunt van het beleid van de SSNV.  
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Tot slot
Ook in 2005 hebben het Bestuur en de vrijwilligers van de SSNV hun activiteiten met veel enthousiasme voortgezet. Op vele terreinen werden de vrijwilligers van de SSNV gevraagd om te participeren
in overlegvormen en projecten en daar werd graag tijd voor vrijgemaakt. Het blijft daarom een voorrecht om voorzitter van deze Stichting te mogen zijn.
Volendam, 30 januari 2006
Erik Tuijp,
Voorzitter Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam
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Jaarrekening
• De balans per 31 december 2005
• De staat van Baten en Lasten over 2005
• Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
• Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2005
• Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten over 2005
• Overige toelichtingen
• Kasstroomoverzicht

Jaarverslag 2005 -                    Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam

7

Balans per 31 december 2005
2005

2004

€

€

€

€

49.005
94.836

143.841

16.906
191.106

208.012

Activa
Vorderingen
Te ontvangen rente  
Overige vorderingen

Liquide middelen

4.008.734

3.912.320

Totaal Activa

4.152.575

4.120.332

2005

2004

€

€

€

€

Passiva
Eigen vermogen
- Besteedbaar vermogen
- Vastgelegd vermogen:
Fonds beheergelden vaststellingsovereenkomst
Fonds beheerkosten
Fonds Sportactiviteiten
Fonds Gothenburg
Kortlopende schulden  
Overige schulden

Totaal Passiva
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1.486.864

1.435.164

1.871.129
1.825.472
753.224
810.853  
15.693
4.992
696 2.640.742
696 2.642.013

24.969

43.155

4.152.575

4.120.332
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Staat van Baten en Lasten 2005
2005

Fondsenwerving

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties, giften en schenkingen
Schenkingsrecht

2004

€

€

€

€

18.537
993

19.530

24.905
(993)

23.912

Kosten eigen fondsenwerving
Verwervingskosten

(910)

(4.207)

In % van baten uit eigen fondsenwerving

4,9%

16,9%

18.620

19.705

Beschikbaar uit fondsenwerving

Uitkeringsgelden Stichting 010101
Resultaat beleggingen

Totaal beschikbaar voor doelstelling

0
96.610

96.610

391.018
105.350

115.230
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496.368

516.073
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2005

Besteed aan doelstelling
€

€

€

€

0

6.558.628

57.629

191.320

0

16.311

2.699

13.621

4.473

1.792
0

Totaal besteed aan doelstelling

64.801

6.781.673

Overschot /(tekort)

50.429

(6.265.599)

Definitieve Uitkeringsregeling SSNV
Kosten organisatie
Beheerskosten
Bevorderen van communicatie
Projecten in eigen beheer
Sportactiviteiten
Projecten in eigen beheer
Overige projecten
Actitiviteiten ouders getroffenen
Bijdrage onderzoek inrichting de Hemel

1.500
2.973

Overschot is toegevoegd aan/tekort is onttrokken aan
Vastgelegd vermogen
(1.271)
Besteedbaar vermogen

(972.743)

51.700
50.429
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2004

(5.292.856)
(6.265.599)
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Bij het opmaken van de jaarrekening is de RJ Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen als uitgangspunt genomen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen zijn geplaatst
op een kortlopende depositorekening. Tegoeden zijn direct opvraagbaar.
Fonds Beheergelden vaststellingsovereenkomst J.N. Veerman
Dit betreft de gelden die per 3 december 2004 aan de SSNV zijn overgemaakt naar aanleiding van
de vaststellingsovereenkomst tussen de heer J.N. Veerman en de getroffenen welke gesloten is
per 1 november 2004. Omtrent de besteding van deze gelden zal in de toekomst tezamen met de
Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (BSNV) worden besloten.
Fonds Beheerkosten
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2001 een eenmalige tegemoetkoming in toekomstige beheerkosten aan de SSNV verstrekt. Op die storting worden beheerkosten in mindering
gebracht.  
Fonds Sportactiviteiten
Deen Supermarkten heeft in 2001 aan de SSNV een geldsom gedoneerd. Die geldsom mag worden gebruikt voor de financiering van sportieve activiteiten van getroffenen. Door een andere
instantie is in 2002 en 2005 het fonds verder aangevuld.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2005
Overige activa en passiva

Overige vorderingen
Gemeente Edam- Volendam i.v.m. Bonus Plok regeling
Overige vorderingen
Saldo per 31 december
Liquide middelen
Rabobank Edam-Volendam, nr. 3856.64.419
Rabobank deposito 3156.28.324
Rabobank 3031.411.706
Giro 800
Saldo per 31 december
Overige schulden
Te betalen doorbelaste kosten CRN het Anker
Te betalen accountantskosten
Toezegging derde i.h.k.v. activiteiten ‘het Anker’
Toezegging derde i.h.k.v. de Mediatheek
Te betalen schenkingsrecht
Overige
Saldo per 31 december
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2005
€

2004
€

94.836
0
94.836

190.106
1.000
191.106

105.000
62.168
2.500.000 2.500.000
1.397.450 1.350.000
6.284
152
4.008.734 3.912.320

0
2.975
9.326
11.345
0
1.323
24.969
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12.135
4.165
9.326
11.345
993
5.191
43.155

Eigen  vermogen
- Besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari
Toevoeging/(onttrekking) u.h.v.
verdeling saldo baten en lasten
Saldo per 31 december

2005

2004

€

€

1.435.164 6.728.020
51.700 (5.292.856)
1.486.864 1.435.164

- Vastgelegd vermogen
Fonds Beheergelden
vaststellingsovereenkomst J.N. Veerman
Saldo per 1 januari
Vaststellingsovereenkomst November 2004
Toevoeging rente 2005
Saldo per 31 december

1.825.472
0
0 1.825.472
45.657
0
1.871.129 1.825.472

Fonds beheerkosten
Saldo per 1 januari
Af: beheerkosten
Saldo per 31 december

810.853 1.002.173
(57.629) (191.320)
753.224
810.853

Fonds Sportactiviteiten
Saldo per 1 januari
Af: sportmedische begeleiding
Toevoeging: donatie Rotary Purmerend-Waterland
Saldo per 31 december

4.992
(2.699)
13.400
15.693

18.615
(13.623)
0
4.992

696
696

696
696

Fonds Gothenburg
Saldo per 1 januari
Saldo per 31 december
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten over 2005
Kosten eigen fondsenwerving
Verwervingskosten

2005
€

2004
€

910
910

4.207
4.207

Overige publicitaire- en representatiekosten
Totaal verwervingskosten

Definitieve Uitkeringsregeling SSNV
Tijdens de bestuursvergadering van 12 januari 2004 is door het bestuur de Regeling Functionele
Invaliditeit (“Definitieve uitkeringsregeling SSNV”) geaccordeerd. Als basis is hierbij genomen
het keuringsraamwerk van uitkeringsinstantie UPN. De waarde per procent punt is door het
bestuur vastgesteld op € 372,35.
In het voorjaar van 2004 zijn de uitkeringen verricht. De totale uitgaven bedroegen € 6.558.628.
Na verrekening van eerdere voorschotten ad € 767.796 is feitelijk uitgekeerd € 5.790.832.
Hiervan is € 391.018 gefinancierd door de Stichting 010101 (restant verzekeringsuitkering J.N.
Veerman). Het overige bedrag is ten laste van het besteedbaar vermogen gebracht.   
   
Kosten organisatie
Beheerkosten

Advieskosten t.b.v. ondersteuning SSNV Bestuur
bij totstandkoming vaststellingsovereenkomst
Secretariële ondersteuning BSNV/ SSNV
Advieskosten strategisch plan SSNV
Onkostenvergoedingen bestuur en vrijwilligers
(telefoon, reiskosten, e.a.)
Kantoorbenodigdheden
Accountantskosten
Kosten BSNV (vergaderkosten, onkosten)
Kosten jaarverslag
Oprichtingskosten St. Nabestaanden
Overige kosten
Totaal beheerkosten

2005
€

2004
€

0
20.927
17.850

139.878
21.836
0

1.472
2.762
2.975
5.498
2.613
887
2.645
57.629

2.120
2.685
7.140
10.843
4.207
0
2.611
191.320

2005
€

2004
€

0
0

16.311
16.311

Bevordering van communicatie
De bestedingen zijn als volgt te specificeren:  

Project foto expositie “De Kracht van Volendam”
Totaal bevordering van communicatie
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Overige toelichtingen
Bezoldiging bestuurders
De beloning aan de bestuurders bedroeg in 2005 € 0,- (2004 € 0,-).
Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders  
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders.
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Kasstroomoverzicht

€

Donaties

Ontvangen Beheergelden
vaststellingsovereenkomst
Ontvangen vordering Rabobank
Ontvangen rente-opbrengsten
voorfinanciering Bonus Plok Regeling SSNV
Ontvangen rente-opbrengsten
Cash flow

Definitieve Uitkeringsregeling SSNV
Bonus Plok Regeling SSNV
Overige uitgaven aan doelstelling
Verwervingskosten

Netto kasstroom

Liquide middelen begin boekjaar
Liquide middelen einde boekjaar
Per saldo toename/(afname) liquide middelen

16

0
0
(82.030)
(910)

2005
€

€

2004
€

18.537

24.905

0
0

1.825.472
300.000

96.270
64.540
179.347

593.989
206.924
2.951.290

(5.790.832)
(784.095)
(218.968)
(82.933)
(4.207) (6.798.102)

96.414

(3.846.812)

3.912.320
4.008.734
96.414

7.759.132
3.912.320
(3.846.812)
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Overige gegevens
De omschrijving van de doelstelling
Artikel 2 van de statuten
De stichting heeft ten doel:
1. a. Het bevorderen van optimale hulpverlening en nazorg aan de slachtoffers van de brand die
op 1 januari 2001 heeft plaatsgevonden aan de Haven 154 in Volendam.
Tot de slachtoffers worden diegenen gerekend die als slachtoffer van de brand nu of in de
toekomst lichamelijke, psychische en/of maatschappelijke gevolgen van gemelde brand
(zullen) ondervinden, alsmede diegenen die door hun relatie tot een of meer van de slachtoffers, daarvan psychische gevolgen (zullen) ondervinden;
    b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn  
2.     De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    a. te bevorderen dat bestaande medische- en overige hulpverleningsinstanties en
–organisaties beschikbare (financiële) middelen in voldoende mate zullen aanwenden;
    b. te bevorderen dat de bestaande medische en overige hulpverleningsinstanties en
–organisaties hun activiteiten optimaal afstemmen, zowel onderling, als gericht op deze
specifieke situatie;
    c. te bevorderen dat al datgene wordt gedaan om de wond die in de Volendamse gemeenschap
is geslagen, te herstellen, in het bijzonder door te bevorderen dat de slachtoffers – na hun
herstel- zo volwaardig mogelijk kunnen functioneren;
    d. het, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden, bevorderen van een optimale
informatievoorziening aan de slachtoffers en hun naasten, alsmede de overige leden van de
Volendamse gemeenschap en het algemene publiek;
    e. het ontwikkelen van die fondsenwervende activiteiten die nodig zijn om de doelstelling van
de stichting te realiseren, alsmede het beheren van die fondsen.

De samenstelling van het bestuur (per 30 januari 2006)
Mr. E.J.M. Tuijp - voorzitter
H.J.J. Molenaar - secretaris
Drs C.H.I. Binken RA - penningmeester
J.N.I. Keizer
J.C. Steur
A. de Jong MBA
H.J.M. Guijt - arts

De adviseurs (per 30 januari 2006)
J.R.M. Bien – Commissie Bestedingen en fiscaal adviseur
Mr. Drs. N.M. Bond – Algemeen- en juridisch adviseur
Drs. S.C.M. Schilder – Fiscaal adviseur
H. Zoete – namens Nederlandse Brandwondenstichting
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Accountantsverklaring
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Postadres
Kantooradres
Telefoon
Telefax
Internet
E-mail
Bankrekening
GIRO

Postbus 1000
1130 BA Volendam
Julianaweg 192d
1131 DL Volendam
0299 411222
0299 411220
www.slachtoffersnieuwjaarsbrand.nl
www.jongeren.volendam.nl
info@slachtoffersnieuwjaarsbrand.nl
3856.64.419
800

