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Bestuursverslag 2021

Het Nationaal Rampenfonds, doel en werkwijze

De stichting Het Nationaal Rampenfonds is opgericht op 9 juli 1935, als geïnstitutionaliseerde opvolger
van het Nationaal Steuncomité Stormramp, dat ingesteld was naar aanleiding van de stormramp in
Borculo in 1925.

Het Nationaal Rampenfonds heeft volgens artikel 2 van zijn statuten ten doel:

“door het werven van inkomsten, bij te (doen) dragen aan leniging van de noden ontstaan door
rampen, die de bevolking van enig deel van het Koninkrijk der Nederlanden treffen en die van
zodanige aard en omvang zijn, dat zij, naar het oordeel van het algemeen bestuur en na afstemming
met de Rijksoverheid, als nationale rampen moeten worden beschouwd. Noden ontstaan door oorlog,
oorlogsomstandigheden of groot molest vallen niet binnen deze doelstelling.”

De stichting verleent zelf geen feitelijke hulpverlening bij rampen. De bijeengebrachte gelden kunnen
worden verstrekt aan rechtspersonen (waaronder maatschappelijke organisaties), die naar het
oordeel van een ad hoc door de stichting ingestelde onafhankelijke beoordelingscommissie in staat
zijn de noden ontstaan door nationale rampen te lenigen.

2021: Statutenwijziging - terugtreden deelnemers

Na het uittreden van het Nederlandse Rode Kruis als deelnemende organisatie hebben de overige
deelnemers in goed overleg besloten om in 2021 ook terug te treden uit het bestuur van het NRF. In
2020 is het dagelijks bestuur gemandateerd om stappen te zetten die zouden leiden tot een
aanpassing van de statuten in 2021, waardoor er geen sprake meer zou zijn van deelnemende
organisaties. In juni 2021 zijn de (als geheel) gewijzigde statuten van het NRF unaniem door het
Algemeen Bestuur aanvaard. De statutenwijziging is op 9 juni 2021 verleden voor notaris Leskens-
Beugelink te Houten en onmiddellijk in werking getreden.

In de nieuwe situatie kent de Stichting een algemeen bestuur dat uit een oneven aantal van tenminste
zeven leden bestaat. Voorzitter, penningmeester en secretaris worden in functie benoemd en vormen
samen het dagelijks bestuur (DB). In de bestuurspraktijk van de laatste jaren worden de voorkomende
dagelijkse werkzaamheden door het dagelijks bestuur verricht. De governance structuur is zodanig
ingericht dat een meerderheid van het bestuur voorstellen van het DB zou kunnen overrulen en ook
toezicht houdt op de binnen bevoegdheden en mandaat door het DB genomen besluiten.

De statutenwijziging is aangegrepen om te verhelderen dat de beoordelingscommissie die wordt
ingesteld ter beoordeling van projectaanvragen in geval van een ramp, geen eigenstandig
bestuursorgaan van de stichting is, maar een adviesorgaan ten behoeve van het bestuur. Het bestuur
zal doorgaans conform adviezen van de beoordelingscommissie besluiten, maar alleen het bestuur
draagt bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de besluiten inzake projectaanvragen, de contractuele
clausulering van de donaties aan maatschappelijke organisatie en de betalingen.

Per datum statutenwijziging zijn de bestuursleden die voorheen op aanwijzing van een deelnemende
organisatie als bestuurslid functioneerden, op persoonlijke titel tot lid van het algemeen bestuur
benoemd. Het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling heeft een profielschets voor aan te trekken
nieuwe bestuursleden vastgesteld. Dit bestuur zal de koers voor de komende jaren verder invullen.
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Eveneens in juni 2021 heeft het algemeen bestuur het Reglement Beoordeling Aanvragen aangepast
aan de nieuwe bestuurlijke bepalingen.

Per 9 juni 2021 is het algemeen bestuur van het NRF als volgt samengesteld:

Clémence Ross-van Dorp, voorzitter Kees Zevenbergen, bestuurslid

Lodewijk van der Kroft, penningmeester Rommie Nauta, bestuurslid

Geert Jan Hamilton, secretaris Boi  Jongejan, bestuurslid

Activiteiten

Overstomingsramp in het zuiden van Nederland, in het bijzonder Limburg

In juli 2021 is het zuiden van Nederland, in het bijzonder de provincie Limburg, getroffen door een
zware overstromingsramp. Door zware regenval zijn, evenals dat geval was in delen van Duitsland en
België, rivieren buiten hun oevers getreden, waardoor straten, huizen en andere gebouwen zijn
ondergelopen. In ons land zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar de ravage en schade als
gevolg van de ramp waren in een aantal gevallen bijzonder ernstig. Nog steeds is een aantal bewoners
niet naar hun woning kunnen terugkeren.

Onmiddellijk na de ramp is het NRF een inzamelingsactie begonnen ten behoeve van de getroffenen
via het bekende rekeningnummer 777. Veel burgers en bedrijven hebben een donatie verricht
waardoor het NRF in een paar weken tijd over 11,8 miljoen euro beschikte om de slachtoffers
tegemoet te komen en steun te verlenen aan het herstel van de schade.

Langs drie lijnen is dit geld tot besteding gekomen resp. komt het tot besteding:

1. De zwaarst getroffenen van de overstromingsramp hebben in 2021 van het NRF een solidariteitsgift
van tweemaal € 1000 ontvangen als bijdrage (vrij te besteden) voor de leniging van de eerste nood.
Met de belastingdienst is destijds overleg gevoerd om zeker te stellen dat deze gift buiten het
schenkingsrecht valt. Voor de beoordeling van aanvragen voor solidariteitsgiften had het NRF de
medewerking van de Limburgse gemeenten verkregen. In overleg met gemeenten is een
laagdrempelige verzoekprocedure ingericht bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BSGW). Na beoordeling van de  verzoeken van de getroffenen door de gemeenten,
en beoordeling van en besluitvorming over de aanvragen per gemeente door het NRF, heeft het
BSGW de gehonoreerde betalingen van de solidariteitsgiften aan de verzoekers gedaan. Het NRF heeft
een heroverwegingsprocedure ingericht voor getroffenen van wie het verzoek was afgewezen. Totaal
budget: EUR 5.189.000 (volledig besteed)

2. Getroffen maatschappelijke organisaties (verenigingen en stichtingen op het terrein van zorg,
cultuur, sport, maatschappelijk werk op tal van terreinen) wier gebouwen en bezittingen ernstige
schade hadden ondervonden, kunnen bij het NRF een projectvoorstel indienen gericht op vergoeding
van schade waarvoor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en verzekeringen geen uitkomst
bieden. Een beoordelingscommissie van het NRF beoordeelt de aanvragen en adviseert het bestuur
inzake het verlenen van tegemoetkomingen. Na goedkeuring door het bestuur wordt aan de
aanvragende organisatie een donatieovereenkomst aangeboden met voorwaarden inzake uitvoering
en verantwoording van het project. Na ondertekening daarvan doet het NRF de betaling aan de
aanvragende organisatie. Op de website van het NRF (www.nationaalrampenfonds.nl) is te zien aan
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welke projecten al een uitkering is toegekend. Projectaanvragen kunnen tot 1 juni 2022 worden
ingediend. Totaal budget: EUR 3.640.163 (waarvan reeds besteed: EUR 673.892)

3. Programma ‘lokale fondsen’ ten behoeve van ‘schrijnende gevallen’. Het NRF heeft 3 miljoen euro
gereserveerd voor tegemoetkoming in de kosten van mensen die zwaar te lijden hebben gehad van de
ramp en hun kosten deels niet vergoed krijgen uit anderen hoofde (verzekering of tegemoetkoming
WTS), waardoor zij voor onoverkomelijke lasten zijn komen te staan. Aan de gemeenten is gevraagd
medewerking te verlenen aan het identificeren van de schrijnende gevallen en gemotiveerd aanvragen
bij het NRF in te dienen ten behoeve van gedupeerden wier situatie als ‘schrijnend’ valt te duiden. Het
NRF heeft voor elke getroffen gemeente een budget vastgesteld ten behoeve van schrijnende
gevallen. De meeste gemeenten hebben zich bereid verklaard een adviserende rol naar het NRF te
vervullen. Het NRF is verantwoordelijk voor het doen van tegemoetkomingen aan getroffenen en
verricht aan hen ook de betaling. Begunstigden komen met het NRF overeen dat zij het ontvangen
bedrag uitsluitend zullen aanwenden voor herstel van schade en dat zij de uitgaven desgevraagd
schriftelijk zullen verantwoorden. Totaal budget: EUR 3.000.000

Kort na de start van de actie 777 heeft het algemeen  bestuur voor de beoordeling van
projectaanvragen van maatschappelijke organisaties in verband met de overstromingsramp Limburg
(hierboven onder 2) een beoordelingscommissie ingesteld die als volgt is samengesteld:

Tof Thissen, voorzitter Laurens van Rossem

Petra Dassen-Housen Henk Smid

Marja van Dieijen-Vissen

Als projectleider en secretaris van de beoordelingscommissie heeft het dagelijks bestuur in juli 2021
René Grotenhuis aangetrokken die eerder voorzitter was van de beoordelingscommissie voor de
projectaanvragen in verband met de ramp Irma (2017) in het Caribische deel van het Koninkrijk. Tot
ontsteltenis van het algemeen bestuur is René Grotenhuis na een korte ziekte op 8 december 2021
overleden. Op de website is een in memoriam geplaatst. Ter ondersteuning van het dagelijks bestuur
en beoordelingscommissie/projectleider is in augustus de juriste Emma Broholm aangetrokken. Na het
overlijden van René Grotenhuis heeft zij, in overleg met secretaris en penningmeester van het
bestuur, als ook de voorzitter van de beoordelingscommissie, de ondersteuning van de
beoordelingscommissie als projectcoördinator voortgezet.

Voor de ondersteuning van de communicatie rond de actie 777 en de activiteiten van het NRF ten
vervolge op de overstromingsramp is het bestuur in juli 2021 een verbintenis aangegaan met Quality
Source Communications.

Vernieuwing website

Kort voor de overstromingsramp in Limburg heeft het NRF de vormgeving van zijn website
gemoderniseerd. Inhoudelijk zijn alle teksten over geschiedenis, doel, werkwijze en bestuurlijke
constellatie van de Stichting aangepast aan de ontwikkelingen van de laatste jaren. Dit toeval bracht
mee dat de nieuwe website voluit benut kon worden voor de communicatie over de activiteiten van
het NRF na de overstromingsramp.
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Orkaan Irma

In het afgelopen jaar is het ‘project’ Orkaan Irma afgerond.

Op 6 september 2017 werd het Caraïbisch gebied getroffen door de orkaan Irma. Binnen het
Caraïbisch deel van het koninkrijk was vooral St Maarten zwaar getroffen. Op St Eustatius en Saba was
de schade minder groot. Veel huizen waren beschadigd evenals scholen, ziekenhuizen en
overheidsgebouwen. Een deel van de infrastructuur (haven en vliegveld) functioneerde niet of slechts
provisorisch waardoor de hulpverlening moeizaam op gang kwam.

Begin november 2017 besloot het bestuur van het NRF een fonds te vormen voor hulpverlening aan
de drie bovenwindse eilanden St Maarten, St Eustatius en Saba. Voor dat fonds werd twee miljoen
euro beschikbaar gesteld vanuit het eigen vermogen van het NRF. Met dit geld wilde het NRF vooral
de sociale samenhang en weerbaarheid op de eilanden herstellen en versterken.

Begin maart 2018 is het fonds opengesteld voor aanvragen. 51 projectvoorstellen werden ingediend
die door de beoordelingscommissie van het NRF zijn beoordeeld. 5 aanvragen kwamen uit Nederland,
5 van Saba, 4 van St. Eustatius en 37 van St. Maarten. De respons en de spreiding over de eilanden en
Nederland beschouwt het bestuur als een succes.

Uiteindelijk heeft de commissie besloten 30 aanvragen te honoreren binnen het beschikbare budget.
Op elk van de drie eilanden werden met steun van het fonds projecten (zorg en welzijn, vorming,
rampenvoorbereiding, sport en cultuur) gerealiseerd. Het NRF heeft destijds de heer René Grotenhuis
aangesteld als programmamanager. Hij heeft toezicht gehouden op de uitvoeringsfase van het
steunprogramma en hij schreef een eindrapport dat sinds medio 2021 beschikbaar is op de website
van het NRF.

Vermogensbeheer

Een primaire en doorlopende activiteit is het beheer van het bestaande vermogen van het Nationaal
Rampenfonds. Het doel is om minimaal het koopkrachtverlies te compenseren. Daartoe wordt het
beleggingsbeleid gevolgd dat de volgende uitgangspunten kent: laag risico, maatschappelijk
verantwoord, met spreiding over vastrentende en zakelijke waarden, liquiditeiten of deposito’s.
Vanwege de doelstelling van het fonds wordt het vermogen belegd in liquide beleggingen. Het beleid
is vastgelegd in  het beleggingsstatuut van het NRF.

Minimum Norm Maximum
Werkelijk

ultimo
2021

Vastrentende waarden 50% (*) 60% 70% 27%*

Zakelijke warden 30% 40% 50% 50%

Liquiditeiten 0% 0% 20% (*) 23%*

(*) In overleg met de beheerder wordt thans afgeweken van deze minimum/maximum grens. Dit heeft enerzijds te
maken met het korte termijn karakter van de financiële verplichtingen die het NRF is aangegaan ten behoeve de
ondersteuning van initiatieven na de Orkaan Irma, de overstroming in Limburg en anderzijds door de zeer lage
vergoeding op vastrentende waarden waardoor kasgeld een goed alternatief vormt voor vastrentende waarden.

2021 was voor de westerse aandelenbeurzen een bijzonder goed jaar. Covid-19-vaccins zorgden in het
afgelopen jaar voor een geleidelijke heropleving en een snel herstel van de belangrijkste ontwikkelde
economieën. In tal van Aziatische landen werd een strikt zero tolerance-beleid ten aanzien van
Coronabesmettingen gehandhaafd, waardoor de snelheid van het herstel in deze regio werd
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afgeremd. De opleving van de bedrijfswinsten wereldwijd was nog spectaculairder en verraste positief:
de consensus verwacht nu dat de winst per aandeel (EPS) van de MSCI All Country World index met
53% zal zijn gestegen ten opzichte van 2020 (vergeleken met +26% aan het begin van het jaar). Deze
ontwikkeling staat in schril contrast tot de ontwikkeling van het MKB retail en horecabedrijfsleven dat
ook in het afgelopen jaar sterk heeft moeten leunen op steun vanuit de overheid.

De MSCI Europe index steeg met +25,13% en de Amerikaanse S&P500 index zelfs met +37,89% (in
euro). De MSCI Emerging Markets bleef hier sterk bij achter met +4,86 (in euro). Dit drukte het
resultaat van de MSCI Wereldindex tot een stijging van +27,54%. De sterke dollar (ca 10% sterker in
2021 ten opzichte van de euro) zorgde voor extra rugwind voor beleggers die rekenen in euro.

De rente op tien jaar lopende Nederlandse staatsleningen bedroeg ultimo 2021 -0,033% (2020:
-0,49%; 2019: -0,05%; 2018: 0,39%; 2017: 0,53% en 2016: 0,36%). Hierdoor kan het NRF op een
aanzienlijk deel van haar vermogen nauwelijks tot geen rendement realiseren.

Het rendement op de beleggingsportefeuille bedroeg +8,2%, na alle kosten.

Vooruitzichten

Kapitaalmarkten zijn 2022 zeer volatiel begonnen. In eerste instantie louter ingegeven door zorgen dat
de Amerikaanse centrale bank te krachtig haar monetaire stimuli zou terugschroeven, is daar later de
geopolitieke onzekerheid rond de inval van Rusland in Oekraïne bijgekomen. De ontwikkeling op de
kapitaalmarkt heeft geen directe invloed op de uitkeringen van het NRF voor de komende jaren. Om
geen onnodige risico’s te nemen, worden voldoende liquiditeiten aangehouden.

Het bestuur stelt net als in eerdere jaren geen begroting voor het nieuwe kalenderjaar op. De
begroting is geen stuurinstrument voor de beheersing van de NRF activiteiten.
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Balans per 31 december 2021
(na bestemming batig saldo)

A  c  t  i  v  a

2021

€ €

2020

€ €

Vaste activa
Financiële vaste activa 5.599.157 6.194.818

Vlottende activa
Vorderingen 5.146 34.904
Liquide middelen 7.711.161 727.943

Totaal van vlottende activa 7.716.307 762.847

Totaal van activa 13.315.464 6.957.665

P  a  s  s  i  v  a

Ondernemingsvermogen
Bestemmingsfondsen 5.966.270 -
Overige reserves 7.324.262 6.934.306

Totaal van eigen vermogen 13.290.532 6.934.306

Kortlopende schulden
Kortlopend deel fonds 'Enschede' - 644
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 3.025 -
Overige schulden en overlopende
passiva 21.907 22.715

24.932 23.359

Totaal van passiva 13.315.464 6.957.665
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Staat van baten en lasten over 2021

2021

€

2020

€
Giften 11.853.062 2.304
Overige baten 529.419 246.406

12.382.481 248.710

Verstrekte subsidies en giften overstromingsramp 5.862.892 -
Overige verstrekte subsidies en giften (12.075) (214.622)
Promotiekosten 61.852 5.636
Algemene lasten 85.750 59.936

Totaal van lasten 5.998.419 (149.050)
Financiële baten en lasten (27.836) (2.353)

Totaal van resulaat 6.356.226 395.407

Mutatie bestemmingsfondsen (5.966.270) -

Totaal van resultaat na bijzondere bestemming 389.956 395.407
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Stichting Nationaal Rampenfonds is statutair gevestigd in Den Haag en is ingeschreven bij het
Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 41149397.
Het adres van Stichting Nationaal Rampenfonds is Bovensteweg 2, 6585 KC Mook.

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op ........................

Doelstellingen van de stichting
Voor de doelstelling van de stichting wordt verwezen naar het bestuursverslag.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
— een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
— het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te

wikkelen.

Financiële vaste activa

Overige financiële vaste activa

Overige effecten
De effecten onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Het
ongerealiseerde koersresultaat wordt in de staat van baten en lasten verwerkt.

Vorderingen
De vorderingen onder de vlottende activa opgenomen, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen
de reële waarde plus transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
minus een eventuele benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Pagina 7

Stichting Nationaal Rampenfonds, Den Haag



Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en
cheques. Deposito's worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite - zij het eventueel
met opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar
verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de stichting, worden als
financiële vaste activa gerubriceerd. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds is het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan, en deze beperking door derden is aangebracht.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden
na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden is
dit meestal de nominale waarde.

Baten

Algemeen

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen minus de
inkoopwaarde van de goederen, baten als tegenprestatie voor de levering van diensten, subsidiebaten,
sponsorbijdragen, giften en baten uit fondswerving en overige baten . De baten worden bepaald met
inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten met een bijzondere bestemming

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede
gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds
(en).

Lasten

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Verstrekte subsidies en giften

In rechte afdwingbare subsidieverplichtingen en verplichtingen tot het doen van giften worden in de
balans als schuld opgenomen en in de staat van baten en lasten als last verantwoord, ook als de
verplichting is aangegaan voor meer dan een jaar.

Lasten voor een bijzondere bestemming

Lasten in het kader van een bijzondere bestemming, worden enerzijds in de staat van baten en lasten
en anderzijds in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en)
verwerkt.

Rente

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende schuld.

Personeelsbestand
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers in dienst (2020: geen)
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Specificaties van posten op de balans

2021

€

2020

€

Financiële vaste activa
Overige effecten 5.599.157 6.194.818

Het dagelijks beheer van de portefeuille wordt verzorgd door Van Lawick & Co Vermogensbeheer B.V.,
op basis van een daartoe op 31 augustus 2009 getekende overeenkomst. Op 13 maart 2017 heeft
een aanvulling plaatsgevonden op deze overeenkomst.

2021

€

2020

€

Overige effecten

Obligaties 1.948.531 2.818.216
Aandelen en overigen 3.650.626 3.376.602

5.599.157 6.194.818

Vorderingen
Overlopende activa 5.146 34.904

Overlopende activa

Terug te vorderen donatie - 16.195
Verzekeringen 2.269 2.269
Terug te vorderen dividendbelasting 2.877 2.930
Nog te ontvangen rente obligaties - 13.510

5.146 34.904

Liquide middelen
ING N.V. 6.025.884 134.427
Insinger Gilissen Bankiers N.V. Rekeningen-courant 1.685.277 593.516

7.711.161 727.943
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Ondernemingsvermogen
2021

€

2020

€

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds gemeentelijke lokale fondsen
overstromingsramp Limburg 3.000.000 -
Bestemmingsfonds projecten overstromingsramp Limburg 2.966.270 -

Stand per 31 december 5.966.270 -

Bestemmingsfonds gemeentelijke lokale fondsen
overstromingsramp Limburg

Stand per 1 januari - -
Resultaatbestemming 3.000.000 -

Stand per 31 december 3.000.000 -

Programma 'lokale fondsen' is ten behoeve van 'schrijnende gevallen'.
Er is € 3 miljoen gereserveerd voor tegemoetkoming in de kosten voor
herstel van schade van mensen die zwaar te lijden hebben gehad van
de ramp en hun kosten deels niet vergoed krijgen uit anderen hoofde
(verzekering of tegemoetkoming WTS). De middelen zijn aangemerkt
als een bestemmingsfonds, aangezien deze voortkomt uit
de giro 777 actie.

Bestemmingsfonds projecten overstromingsramp
Limburg

Stand per 1 januari - -
Resultaatbestemming 2.966.270 -

Stand per 31 december 2.966.270 -

Voor getroffen maatschappelijke organisaties (verenigingen en
stichtingen op het terrein van zorg, cultuur, sport,
maatschappelijk werk op tal van terreinen) wier gebouwen en
bezittingen ernstige schade hebben ondervonden, is
€ 2,9 miljoen gereserveerd. De middelen zijn aangemerkt als
een bestemmingsfonds, aangezien deze voortkomt uit
de giro 777 actie.
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2021

€

2020

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 6.934.306 6.538.899
Uit resultaatbestemmingsvoorstel 389.956 395.407

Stand per 31 december 7.324.262 6.934.306

Kortlopende schulden
Kortlopend deel fonds 'Enschede' - 644
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.025 -
Overlopende passiva 21.907 22.715

24.932 23.359

Kortlopend deel fonds 'Enschede'

Kortlopend deel fonds 'Enschede' - 644

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 3.025 -

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 21.907 22.715

Overlopende passiva

Nog te betalen vrijwilligersvergoeding - 5.100
Accountantskosten 10.889 6.541
Advieskosten - 1.174
Nog te betalen beheerkosten 11.018 9.900

21.907 22.715
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Specificaties van posten op de staat van baten en
lasten

Baten
2021

€

2020

€

Giften

Donaties en giften overstroming Limburg 11.845.991 -
Overige donaties en giften 7.071 2.304

11.853.062 2.304

Overige baten

Koersresultaat beleggingen 472.994 182.883
Dividend uit effecten 41.499 35.971
Interest obligaties 14.926 27.552

529.419 246.406

Verstrekte subsidies en giften overstromingsramp

Giften projecten Limburg t.b.v. actie overstromingsramp 673.892 -
Giften huishoudens overstromingsramp 5.189.000 -

5.862.892 -

Overige verstrekte subsidies en giften

Gift Kansfonds Corona 10.000 -
Gift Stichting Cordaid 5.000 -
Mutatieverplichting donaties orkaan Irma (27.075) (214.622)

(12.075) (214.622)
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Overige lasten
2021

€

2020

€

Promotiekosten

Attentie BSGW medewerkers 4.574 -
PR kosten 31.465 -
Websitekosten 25.813 5.636

61.852 5.636

Algemene lasten

Accountantskosten 10.890 6.541
Administratiekosten overstromingsramp Limburg 14.644 -
Juridische kosten 993 -
Verzekeringen 3.025 3.025
Kosten vermogensbeheer 43.420 38.881
Kostenvergoeding secretariaat - (6.000)
Administratiekosten orkaan Irma 5.711 12.389
Vrijwilligersvergoeding dagelijks bestuur 5.100 5.100
Rouwadvertentie 1.922 -
Abonnement courant 45 -

85.750 59.936

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten 27.836 2.353

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente op positief saldo overige bankrekeningen 9.858 2.353
Rente op positief saldo rek. 777 16.828 -
Bank- en transactiekosten 1.150 -

27.836 2.353
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Ondertekening jaarverslag 2021 Stichting Nationaal Rampenfonds

Clémence Ross-van Dorp, voorzitter Kees Zevenbergen, bestuurslid

Lodewijk van der Kroft, penningmeester Rommie Nauta, bestuurslid

Geert Jan Hamilton, secretaris Boi  Jongejan, bestuurslid


