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Kerncijfers
2007

2006

€

€

Donaties

31.647

12.624

Uitgaven aan doelstelling

29.465

31.475

Saldo van baten en lasten

151.934

85.310

Vrij besteedbaar vermogen

1.667.597

1.554.390

Bestemmingsfondsen

2.697.253

2.658.526

4.364.850

4.212.916

Baten en bestedingen

Vermogen
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Bestuursverslag

Na sluiting van het Nazorgcentrum CRN Het Anker stond de nazorg in 2007 voor een nieuwe start.
In het WMO-loket werden per 1 januari 2007 de nazorgtaken belegd. Daarvoor was een 10e aandachtsveld geformuleerd “Nazorg getroffenen Nieuwjaarsbrand”. De uitvoering werd volledig in
handen van de gemeente belegd. Dat iedere start van een nieuwe organisatie moeilijk is, was ook
hier duidelijk. Het loket was open, maar de start van de nieuwe Nazorgstichting die de kostenregeling moest gaan beheren en een vangnet moest vormen voor kosten van getroffenen, kostte tijd.
Wat de SSNV betreft teveel tijd. Er is daarom het afgelopen jaar vanuit de SSNV veel energie gestoken in een goed functionerende Nazorgstichting. In overleg met Gemeente en BSNV wordt gezocht
naar een beter werkbare situatie voor de uitvoerende stichting.
Fondswerving
Op giro 800 werd nog een mooi bedrag van € 31.647 bijgeschreven. Namens het bestuur van de
SSNV wil ik onze donateurs hartelijk danken voor deze steun.
Toekomstvisie
Door de problemen in 2007 met opstart van Nazorgstichting heeft de SSNV besloten de discussie
over de invulling van toekomst van de SSNV uit te stellen. Immers één van de primaire taken van
de SSNV was zorg dragen voor de nazorg op lange termijn. Daarvoor is een goed functionerende
Nazorgstichting nodig. Pas daarna kun je verder spreken over de eigen toekomst.
Herinrichting pand Haven 154-156
Ook in 2007 is veel gesproken over het creëren van een gedenkruimte in het rampcafé De Hemel.
Helaas zonder concreet resultaat. De SSNV zal blijven aandringen op een spoedige realisatie van de
herinrichting en daar waar mogelijk een bemiddelende rol spelen tussen de betrokken partijen.
Sportproject
In 2007 is het sportproject gecontinueerd. Verdere bevordering van het herstel van getroffenen
door hen te motiveren en te ondersteunen bij sport en de meerwaarde van sport voor deze groep
volgens deskundigen, heeft ertoe geleid dat het sportproject in 2007 onderdeel is gaan vormen van
de kostenregeling. Deze regeling valt onder het beheer van de Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand
Volendam.
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Tot slot
Het WMO+loket is in 2007 opgericht. Met enige vertraging gold dit ook voor de Nazorgstichting
Nieuwjaarsbrand Volendam. Een beroep op de kostenregeling staat voor getroffenen open.
Echter in een aantal opzichten heeft 2007 niet opgeleverd wat de SSNV wilde bereiken. Met name
de uitvoering van de kostenregeling en de herinrichting van het pand Haven 154-156 zijn zaken
die nog steeds de aandacht vragen van de SSNV. De SSNV zal in 2008 - in overleg met alle betrokken partijen - een maximale inspanning doen om deze zaken alsnog goed te organiseren.
Volendam, 17 april 2008
Erik Tuijp,
Voorzitter Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam
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Jaarrekening
• De balans per 31 december 2007
• De staat van baten en lasten over 2007
• Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
• Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2007
• Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten over 2007
• Overige toelichtingen
• Kasstroomoverzicht
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Balans per 31 december 2007
2007

2006

€

€

€

€

140.139
0

140.139

53.202
15.994

69.196

Activa
Vorderingen
Te ontvangen rente  
Overige vorderingen

Liquide middelen

4.245.544

4.158.832

Totaal Activa

4.385.683

4.228.028

2007

2006

€

€

€

€

Passiva
Eigen vermogen
- Besteedbaar vermogen

- Vastgelegd vermogen:
Fonds Beheergelden vaststellingsovereenkomst
Fonds Beheerkosten
Fonds Sportactiviteiten
Kortlopende schulden  
Overige schulden

Totaal Passiva

8

1.667.597

1.554.390

1.986.564
1.918.372
704.607
728.555
6.082 2.697.253
11.599 2.658.526

20.833

15.112

4.385.683

4.228.028
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Staat van Baten en Lasten 2007
Fondsenwerving

2007
€

2006
€

€

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties, giften en schenkingen

31.647

12.624

Beschikbaar uit fondsenwerving   

31.647

12.624

Resultaat beleggingen

149.752

104.161

Totaal beschikbaar voor doelstelling

181.399

116.785
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2007

Besteed aan doelstelling
€

Kosten organisatie
Beheerkosten
Sportactiviteiten
Overige projecten
Activiteiten ouders getroffenen
Giften

0
0

2006

€

€

€

23.948

24.673

5.517

4.092

0

800
1.910

2.710

Totaal besteed aan doelstelling

29.465

31.475

Overschot/(tekort)

151.934

85.310

Overschot is toegevoegd aan/ tekort is onttrokken aan  
Vastgelegd vermogen
Besteedbaar vermogen

38.727
113.207

17.784
67.526
151.934
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85.310

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. Met ingang van 2007 valt het beheer
van de regeling onder de directe verantwoordelijkheid van de Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand
Volendam. De SSNV draagt mede zorg voor de financiering middels het Fonds Sportactiviteiten.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2007
Overige activa en passiva

2007
€

2006
€

0
0
0

15.141
853
15.994

Overige vorderingen
Gemeente Edam – Volendam i.v.m. Bonus Plok
Overige vorderingen
Saldo per 31 december

Liquide middelen
Rabobank Waterland e.o., nr. 3856.64.419
Rabobank vaste termijn rekening 1953.239.129
Rabobank Waterland e.o. 3156.73.834
Rabobank deposito 3156.28.324
Rabobank 3031.411.706
Giro 800
Saldo per 31 december
Overige schulden
Te betalen accountantskosten
Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam i.h.k.v. sportactiviteiten
Toezegging derde i.h.k.v. de Mediatheek
Overige
Saldo per 31 december

12

144.906
219.596
4.100.000
0
23
0
0 2.500.000
0 1.430.227
615
9.009
4.245.544 4.158.832

3.250
5.517
11.345
721
20.833
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2.975
0
11.345
792
15.112

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

2007

2006

€

€

1.554.390 1.486.864
113.207
67.526
1.667.597 1.554.390

- Vastgelegd vermogen
Fonds Beheergelden
vaststellingsovereenkomst J.N. Veerman

Saldo per 1 januari
Toevoeging rente
Saldo per 31 december

1.918.372 1.871.129
68.192
47.243
1.986.564 1.918.372

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

728.555
(23.948)
704.607

753.224
(24.669)
728.555

11.599
(5.517)
6.082

15.693
(4.094)
11.599

Fonds Sportactiviteiten

Saldo per 1 januari
Af: sportmedische begeleiding
Saldo per 31 december
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten over 2007
Kosten organisatie
Beheerkosten

Secretariële ondersteuning BSNV/ SSNV
Onkostenvergoedingen bestuur en vrijwilligers
(telefoon, reiskosten, e.a.)
Kantoorbenodigdheden
Accountantskosten
Kosten BSNV (vergaderkosten, onkosten)
Kosten jaarverslag
Kosten archief (2001 tot en met 2008)
Overige kosten
Totaal beheerkosten

2007
€

2006
€

0

9.755

1.504
235
3.845
6.490
321
9.100
2.453
23.948

1.406
1.951
3.455
4.412
1.786
0
1.908
24.673

Overige toelichtingen
Bezoldiging bestuurders
De beloning aan de bestuurders bedroeg in 2007 € 0,- (2006 € 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 rente-opbrengsten voorfinanciering
Bonus Plok Regeling SSNV
Overige vorderingen
Ontvangen rente-opbrengsten
Cash flow

Overige uitgaven aan doelstelling
Netto kasstroom

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

2007
€

2006
€

€

31.647

12.624

15.141
853
62.815
110.456

79.695
0
99.964
192.283

(23.744)

(42.185)

86.712

150.098

4.158.832
4.245.544
86.712

4.008.734
4.158.832
150.098
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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. 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 17 april 2008)
Mr. E.J.M. Tuijp – voorzitter
J.R.M. Bien – secretaris
Drs. C.H.I. Binken RA – penningmeester
J.N.I. Keizer
Mr. Drs. N.M. Bond
A. de Jong MBA
H.J.M. Guijt - arts

De adviseurs (per 17 april 2008)
Drs. S.C.M. Schilder – Fiscaal adviseur
H. Zoete – namens Nederlandse Brandwondenstichting
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Accountantsverklaring
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Accountantsverklaring
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Postadres
Kantooradres
Telefoon
Internet
E-mail
Bankrekening
GIRO
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Postbus 1000
1130 BA Volendam
W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam
0299 320115
www.ssnv.nl
www.edam.volendam.nl
info@slachtoffersnieuwjaarsbrand.nl
3856.64.419
800
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