
 
 

     
Houten, 17 augustus 2021 
 
Giro 777 en gemeenten verlengen aanvraagtermijn tot 1 september 
Gedupeerden waterschade Limburg krijgen twee weken langer de tijd voor aanvraag 
1000 euro tegemoetkoming 

• Circa 2000 verzoeken tot eenmalige gift € 1000 ingediend 
• Mogelijkheid verzoek in te dienen wordt verlengd tot 1 september 2021 
• Eerste projectaanvragen van maatschappelijke organisaties ontvangen 
• Opbrengst actie Giro 777 stijgt boven de 11 miljoen Euro 

 
Bij de gemeenten zijn tot en met 16 augustus 2021 circa 2000 aanvragen ingediend voor een solidariteitsgift van 
€ 1000 uit het Nationaal Rampenfonds. Gemeenten en het NRF zullen snel over de ingediende aanvragen 
beslissen en via BsGW tot betaling van de gehonoreerde verzoeken overgaan. 
 
Vanwege de vakantieperiode, en vooral vanwege de impact en de gevolgen van de overstroming, heeft het 
bestuur van het NRF, in overleg met BsGW en gemeenten, besloten de mogelijkheid tot een aanvraag te 
verlengen. Dit betekent dat vanaf vrijdag 20 augustus tot 1 september 2021 via de website van de gemeenten 
opnieuw de mogelijkheid voor zwaar gedupeerden bestaat een verzoek tot eenmalige gift in te dienen. 
 
Bestuurslid Geert Jan Hamilton: “Het blijkt dat door de vakantieperiode en persoonlijke omstandigheden nog 
niet iedereen in de gelegenheid is geweest om de aanvraag, binnen de gestelde termijn, in te dienen. Om die 
redenen is er besloten vanaf aankomende vrijdag het loket via de gemeentelijke websites wederom open te 
stellen zodat we zeker weten dat het gebaar van 1000 euro bij iedereen die door de wateroverlast zwaar 
gedupeerd is, terecht komt.” 
 
Steun voor projecten van verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties 
Inmiddels komen bij het NRF ook aanvragen voor financiering van herstelprojecten van verenigingen, 
stichtingen en (andere) maatschappelijke organisaties binnen. Deze aanvragen worden wekelijks door de 
Beoordelingscommissie van het NRF, onder leiding van voorzitter Tof Thissen, in behandeling genomen. Het NRF 
beseft dat de indiening van een projectaanvraag veel voorbereiding vergt. Deze projectaanvragen kunnen tot 1 
oktober 2021 worden ingediend. 
 
Op de website van het Nationaal Rampenfonds (www.giro777.nl) is 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.  
  
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 
 


