Houten, 23 juli 2021
Fondsenwerving levert in eerste week al meer dan 8,5 miljoen euro op

Actie Giro 777 maakt financieel gebaar van 1000 euro naar zwaar getroffen individuele huishoudens
•
•
•
•

Eenmalige gift naar zwaar getroffen huishoudens wordt snel verdeeld via gemeenten
Mogelijkheid projectaanvragen in te dienen later vandaag geopend
Boordelingscommissie voor projectaanvragen aan de slag onder leiding van voorzitter Tof Thissen
Alle dagbladen geven zaterdag advertentieruimte aan de actie

De actie Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds blijkt binnen een week al meer dan 8,5 miljoen euro
opgeleverd te hebben. Door de bijdragen van meer dan 150.000 donateurs is het mogelijk om een blijk van
medeleven te geven aan al die individuele huishoudens die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast. Het
Nationaal Rampenfonds verstrekt dit geld aan de gemeenten, die het op hun beurt snel doorgeven aan
getroffen huishoudens. Het gaat hier om een eenmalige gift van 1000 euro voor circa 8000 huishoudens
(volgens opgave van de gemeenten). Gemeenten doen een aanvraag en ontvangen van het Nationaal
Rampenfonds het budget hiervoor. Met dit financieel gebaar willen alle donateurs van Giro 777 de getroffenen
een hart onder de riem steken, zodat zij verder kunnen met de herstelwerkzaamheden, in afwachting van
verzekeringsgelden en mogelijke steun van de overheid.
Voorzitter Clémence Ross-van Dorp: “Het is verheugend dat er zo enorm veel mensen en organisaties doneren.
Door dit succes kan ook een gebaar van 1000 euro gemaakt worden naar diegenen die door de wateroverlast
zwaar gedupeerd zijn. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen bij het Nationaal Rampenfonds. Het is de
plaatselijke overheid die zorgt dat het geld snel en zonder omhaal bij de getroffenen terecht komt. Vanaf
vanmiddag kunnen ook stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties hun aanvraag indienen voor
maatschappelijke projecten.”
Op www.giro777.nl wordt later vandaag het formulier geplaatst waarmee een aanvraag kan worden ingediend
voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. De randvoorwaarden voor toekenning zijn ook op de
website te vinden.
De projectvoorstellen voor maatschappelijke initiatieven zullen beoordeeld worden door een commissie van
betrokken en deskundige commissieleden. Tot voorzitter van de commissie is benoemd Tof Thissen, (directeur
UWV Werkbedrijf). Andere leden zijn Henk Smid (voormalig directeur van de organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw), Marja van Dieijen-Vissen (oud-bestuursvoorzitter Maastricht
UMC+), Petra Dassen-Housen (burgemeester van Kerkrade) en Laurens van Rossem (student Hotel Management
School Maastricht).
De fondsenwerving gaat intussen op volle kracht verder. Er lopen op dit moment nog veel activiteiten in
Nederland gericht op het werven van gelden voor kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de lokale
samenleving een extra steuntje in de rug krijgt. Om aandacht te vragen voor Giro 777 hebben de
dagbladbladuitgeverijen, waaronder Mediahuis en DPG Media, gratis advertentieruimte ter beschikking gesteld
in hun kranten van zaterdag 24 juli 2021.
Giften kunnen worden overgemaakt via de donatiefunctie op www.giro777.nl of via elke bank in Nederland
op het rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777)
Noot voor de redactie
Voor meer informatie over deze actie van het Nationaal Rampenfonds kunt u contact opnemen met Quality
Source Communications op nummer 020 244 48 77. Of via de directe nummers 06 54 66 32 80 (Anneloes Topper
- anneloes.topper@qualitysource.nl) of 06 29 541 542 (Frans Gunnink - frans.gunnink@qualitysource.nl)

Algemene informatie:
Het Nationaal Rampenfonds (NRF) is opgericht in 1935 en kan binnen het Koninkrijk der Nederlanden in actie komen als zich een ramp
voordoet die door het bestuur van het NRF als 'nationale ramp' wordt gekwalificeerd, na afstemming met de overheid. Anders dan in de
begintijd van het NRF neemt de overheid tegenwoordig veelal een verantwoordelijkheid bij omvangrijke rampen. Persoonlijke schade is
tegenwoordig op veel ruimere schaal door verzekeringen gedekt. Het NRF richt zich met name op lokale, kleinschalige initiatieven gestart
vanuit en ten bate van de bevolking ter plekke om zo de getroffen gemeenschappen een steun in de rug te bieden.
De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen om een bijdrage en adviseert het bestuur inzake toewijzingen. Het NRF verleent
sinds 2015 geen bijdragen meer aan individuele slachtoffers van rampen. In 2017 heeft het NRF met twee miljoen euro op St. Maarten,
St. Eustatius en Saba dertig projecten gesteund. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het NRF, giro777.nl.
Het NRF is opgenomen op de lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) van de belastingdienst.
Het dagelijks bestuur van het NRF bestaat uit Clémence Ross-van Dorp, voorzitter, Lodewijk van der Kroft, penningmeester, en Geert Jan
Hamilton, secretaris.
Zie verder: https://nationaalrampenfonds.nl/over-ons/ons-doel
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