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Voorwoord van de voorzitter 
 

De stichting is ontstaan uit het Diaconaal Platform Hollands Kroon dat sinds 2016 
actief is. Dit platform wordt mede gesteund door 15 kerkgenootschappen uit de 
gemeente Hollands Kroon. Twee of drie keer per jaar komen de 
kerkgenootschappen bij elkaar om ideeën uit te wisselen of om elkaar bij te praten 
hoe omgegaan wordt met bepaalde nood in de regio. 

Door de krachten te bundelen, want “SAMEN STAAN WE STERK” denkt de stichting 
sneller en accurater te handelen. Het bestuur werd vrij snel gevormd en ging direct 
aan de slag. Op 28 maart 2017 is de stichting uiteindelijk officieel van start gegaan.  

 

V.l.n.r.: Klaas Muurling, Ruud van Vondel en Burret Olde. 

De kernactiviteit van de stichting is het bieden van financiële en/of materiële hulp 
uit een oogpunt van christelijke naastenliefde aan natuurlijke personen, in het 
bijzonder aan inwoners van de gemeente Hollands Kroon, die om welke reden dan 
ook in financiële nood verkeren of dreigen te raken, alsmede het verrichten van al 
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Na de officiële oprichting is de stichting op zoek gegaan naar bronnen van 
inkomsten. De kerkgenootschappen wordt jaarlijks vrijblijvend gevraagd om geld te 
doneren voor de stichting. Verder zijn diversen fondsen en andere kerkelijke 
instellingen aangeschreven om ons te steunen. In totaal heeft de stichting in 2017 
een bedrag van ruim 10.000 euro binnen gehaald. 

In 2017 heeft de stichting 4 aanvragen ontvangen, waarvan er twee gehonoreerd 
werden. In hoofdstuk 2 worden de aanvragen nader beschreven.  

In het najaar van 2017 is het bestuur uitgebreid met bestuurslid Erica Oost. 
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1.  Verslag van het bestuur 
 
 

1.2  Activiteiten 
 
In 2017 heeft de stichting 4 aanvragen binnen gekregen, waarvan er twee positief 
beoordeeld zijn. Hieronder een korte uiteenzetting van de aanvragen: 

a. Via wijkteam: droger Winkel (afgerond). Droger gezocht op marktplaats en aan 
betreffende persoon overhandigd. Kosten van 50 euro zijn uiteindelijk door kerk in 
Winkel terug betaald.  

b. Via wijkteam: voorzieningen voor werkloze jongeman die slecht ter been was. In 
overleg met bestuur noodfonds deze aanvraag weer teruggeven aan wijkteam, zodat 
het wijkteam op ons advies nog andere zaken zou uitzoeken.  

c. Via wijkteam: werkloze man die reeds begonnen was aan een cursus, maar toen 
werkloos werd en de studie niet kon afmaken ivm tekort aan geldmiddelen. Wij als 
bestuur vonden dit eigenlijk niet passen onder het kopje noodfonds en hebben dit 
ook gecommuniceerd met het wijkteam. Wijkteam zal nog kijken of er andere 
mogelijkheden binnen Gemeente Hollands Kroon waren.  

d. Via wijkteam: een aanvraag voor een gezin uit Syrië. Gezin met 4 kinderen, 
waarvan 1 baby. Gezin heeft onvoldoende financiële middelen om een droger te 
kopen. Er is bij de gemeente geprobeerd om geld voor een droger te krijgen door 
middel van bijzondere bijstand. Dit is afgewezen.  

Stichting noodfonds heeft daarna besloten om deze familie te helpen. Er is dus geen 
beroep gedaan op de lokale diaconie.  De droger is een schenking, aangezien het 
gezin geen financiële middelen heeft.  

Na overleg met wijkteam werd er gekozen voor een condensdroger ( in verband met 
geen ruimte bij een raam of iets dergelijks). Deze zijn wel duurder in aanschaf dan 
een afvoerdroger. De kosten waren € 170,- . 
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2.  Toekomst 
 

2.1  Activiteiten 
Eén van de activiteiten die de stichting in 2018 op de agenda heeft staan is om 
ervoor te zorgen dat het noodfonds beter bekend wordt binnen de gemeente 
Hollands Kroon. 
Een eerste stap heeft de stichting reeds gezet door het ontwikkelen van een 
brochure waarin de noodzakelijke informatie in beschreven staat. De brochures zijn 
reeds naar diverse kerken en instellingen verstuurd. 
 
Verder organiseert de stichting in 2018 weer een aantal bijeenkomsten om zo het 
netwerk steeds verder uit te breiden. Vooral samenwerken met diverse 
instellingen/kerkgenootschappen binnen de gemeente Hollands Kroon is een 
speerpunt. Verder hebben wij als speerpunt om zo goed mogelijk in beeld te krijgen 
bij welke instanties en bij welke personen de stichting terecht kan om zo accuraat 
mogelijk op de behoefte van de aanvrager te kunnen inspelen. 
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3.  Organisatie 
 
De stichting is op 28 maart 2017 ingeschreven bij KvK onder nummer: 64809379. 
 
De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting 
Diaconaal Noodfonds Hollands Kroon onder het nultarief van het schenkingsrecht en 
de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting aftrekken. Als een bedrijf een niet-zakelijke betaling aan 
ons verricht, kan het bedrijf een beroep doen op de giftenaftrek  
(ANBI nummer 857427891). 
 

3.1  Bestuur 
 
Samenstelling bestuur per 31-12-2017: 
 
Voorzitter:   Klaas Muurling 
Penningmeester: Ruud van Vondel 
Secretaris:   Burret Olde (ad interim) 
Bestuurslid:  Erica Oost 
Bestuurslid:  vacature 
 

3.2  Werknemers 
Er zijn geen werknemers binnen de stichting.  
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4.  Jaarrekening 
 

4.1  Jaarrekening 
 
De gegevens over 2017 hebben betrekking op de periode van 28 maart 2017 tot en 
met 31 december 2017. 

 

  

Jaarrekening 2017 

Baten en Lasten 2017

Baten 2017 Lasten 2017
Rente -                   Aanvragen eenmalig 220              
Giften fondsen 8.000          Bankkosten 83                
Giften kerken 2.017          Overig 658              
Giften overig 125             

Nadelig saldo -                   Voordelig saldo 9.181          

Totaal 10.142      Totaal 10.142      

Balans per 31 december 2017

2017 2017

Stichtingsrekening 9.181          Vermogen 9.181          

Totaal 9.181        9.181        

Vermogensvergelijking 2017

Kapitaal per 01-01-2017 -                   

Saldo 9.181        

Kapitaal per 31-12-2017 9.181        
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4.1.1  Korte toelichting jaarrekening 
 
(bedragen x 1 euro) 
 
Toelichting baten: 
 

1. Giften fondsen 
a. Pius Stichting        2.000  
b. Classis Enkhuizen        4.000 
c. Hofstee stichting       2.000 

Totaal        8.000  
 

2. Giften kerken 
a. Diaconie Middenmeer      250 
b. Diaconie Wieringerwerf       500  
c. Diaconie Winkel          50 
d. Diaconie Slootdorp        717 
e. PCI Anna Paulowna       150 
f. SKG Diac Hervormde gem. van bijz aard  Wieringerwaard 100  
g. Diaconie Ned Ger. Kerk Wieringerwerf    250 

Totaal        2.017  
 

3. Giften overig (particulieren)        125 
 

Toelichting lasten: 
 

1. Aanvragen éénmalig       220 
(2x verstrekken van een droger) 

 
2. Bankkosten           83 

(Transactiekosten Rabobank) 
 

3. Overig 
a. Website ontwikkeling      294 
b. Onkosten oprichting akte notaris      30 
c. Onkosten inschrijven KvK        50 
d. Drukken/ontwikkelen brochure       92 
e. Overige onkosten (zaalhuur e.d.)     192 

Totaal        658  
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5.  Begroting  
 
Aangezien de stichting in maart 2017 gestart is met het noodfonds, heeft de 
stichting nog niet voldoende informatie om een realistische begroting te kunnen 
maken. De stichting heeft met de kennis van heden onderstaande begroting voor 
2018 kunnen opstellen: 

 

 Opmerkingen:  

1. Verstrekte leningen (renteloos) 
2. Toezeggingen Kerk in Actie (onderdeel van giften fondsen) van 2.875 euro (kerk en 

wereld, binnenlands diaconaat) zijn in januari 2018 reeds ontvangen. 
 

     

Begroting 2018

Baten en Lasten 2018 en 2017
begroting werkelijk begroting werkelijk

Baten 2018 2017 Lasten 2018 2017
Rente -                   -                     Aanvragen eenmalig 2.000          220           
Giften fondsen 5.000          8.000            Bankkosten 150              83             
Giften kerken 2.000          2.017            Overig 500              658           
Giften overig -                   125                

Nadelig saldo -                   -                     Voordelig saldo 4.350          9.181        

Totaal 7.000        10.142        Totaal 7.000        10.142    

Balans per 31 december 2018 en 2017
begroting werkelijk begroting werkelijk

2018 2017 2018 2017
Stichtingsrekening 10.031        9.181            Vermogen 13.531        9.181        
 Lening  verstrekt 5.000          -                     -                

== aflossing lening -1.500        -                
-                   -                

Totaal 13.531      9.181         13.531      9.181      

Vermogensvergelijking 2018

Kapitaal per 01-01-2018 9.181          

Resultaat 2018 4.350        

Kapitaal per 31-12-2018 13.531      
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Bijlage 
 
geen 
 

 


