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Bestuursverslag 2012 Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam
In het verslagjaar 2012 is het bestuur van de NNV in totaal 7 keer bij elkaar geweest en heeft 11
aanvragen in haar vergaderingen behandeld. Als gevolg van het feit dat steeds meer aanvragen binnen
de “standaardprocedure” vallen, is er een vermindering van het aantal aanvragen dat in de
vergaderingen moest worden behandeld t.o.v. 2011. Mede hierdoor is de afhandeling van de
aanvragen binnen de gestelde termijn.
Bijna alle aanvragen zijn gehonoreerd, hetzij rechtstreeks door de uitvoeringsorganisatie, de Gemeente
Edam-Volendam, hetzij na beoordeling door het bestuur N.N.V. door middel van de hardheidsclausule.
Er zijn in 2012 geen bezwaarschriften ingediend. Het bestuur is hiermee zeer tevreden omdat dit
aangeeft dat de Regeling goed blijkt afgestemd met de verwachtingen van de getroffenen.
Er is enkele malen gecombineerd vergaderd waarvan eenmaal met de Raad van Toezicht.
Dit jaar zijn er geen wijzigingen in de regeling van de Nazorg door het bestuur voorgesteld. Er is wel
onderzoek gedaan om een vergoeding voor de verhoogde kosten voor de aanvullende
ziektekostenverzekering in te voeren. Dit zou dan een uitkering moeten zijn voor alle getroffenen wat bij
een uitkering van 10 euro per maand reeds een extra uitgave van ongeveer 40.000 euro betekenen
exclusief de uitvoeringskosten. Het bestuur is van mening, mede gezien het feit dat ongeveer 70% van
alle verzekerden een dergelijke aanvulling heeft afgesloten, niet tot invoering van een dergelijke
vergoeding moet worden besloten.

In 2012 was de samenstelling van het bestuur:
Namens de gemeente:
Namens de S.S.N.V:
Namens de B.S.N.V:

Jaap Schilder
Edwin Schokker
Thoom Steur

Volendam, 29 januari 2013
T.M. Steur
Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam
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Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Secretaris
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Balans per 31 december 2012

2012

2011

Activa

Vorderingen
1. Renteopbrengsten 2012

Liquide middelen
1. Verenigingspakket
2. Bedrijfsbonusrekening

€

6.841,86

€
5.142,47
€ 1.710.465,08

Totaal Activa

€

6.841,86

€

28.664,49

€ 1.715.607,55

€ 1.627.378,68

€ 1.722.449,41

€ 1.656.043,17

€ 1.718.290,59

€ 1.651.720,61

€

€

Passiva
Eigen vermogen

Kortlopende schulden
Overige schulden
Accountantskosten
Totaal Passiva

Jaarverslag 2012 NNV

€
€

23,82
4.135,00

4.158,82

€ 1.722.449,41

4.322,56

€ 1.656.043,17
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Staat van Baten en Lasten 2012

2012

2011

Baten
Regeling Nazorg
Vergoeding onderuitputting BZK

€

105.255,30

€ 108.499,55

Jaarlijkse bijdrage gemeente Edam-Volendam

€

40.000,00

€

40.000,00

Renteopbrengsten

€

30.685,51

€

28.564,49

Overige opbrengsten

€

0,00

€

00,00

Totaal Baten

€

175.940,81

€ 177.064,04

Regeling Nazorg

€

105.255,30

€ 108.499,56

Bestuurskosten

€

24,08

Externe adviseurskosten

€

Overige kosten

€

4.091,45

Totaal Lasten

€

109.370,83

Resultaat 2012

€

66.569,98

Passiva
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€
€
€

26,64
4.293,90

€ 112.820,09

€

64.243,95
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Algemene grondslag
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet ander vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een looptijd van
maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten en Lasten
Baten en lasten worden in de regel toegerekend naar het jaar waarin deze zijn ontstaan uitgezonderd
de lasten die gedekt worden door baten uit bij derde gestalde onderuitputtingsfondsen.
Deze baten en lasten worden ontleend aan de administratie van de derde i.c. de gemeente
Edam-Volendam.
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Toelichting en specificaties balans per 31-12-2012
Activa:
1. Vorderingen
Renteopbrengsten 2012
Nog te ontvangen opgebouwde rente over 2012
-Bedrijfsbonusrekening

€

6.841,86

€
€

5.142,47
1.710.465,80

2. Liquide middelen
De liquide middelen kunnen per 31-12-2012 als volgt worden gespecificeerd:
- Verenigingspakket Rabobank
- Bedrijfsbonusrekening
Passiva:
1. Eigen Vermogen
Het eigen vermogen betreft het gedeelte van de liquide middelen dat direct
opvraagbaar is middels een reguliere rekening-courant verhouding of korte termijn deposito.
Alsmede het gedeelte van de liquide middelen dat niet direct opvraagbaar is en vastgelegd
is middels een lange termijn deposito alsmede het saldo tussen vorderingen en
kortlopende schulden.
€
€
€

1.651.720,61
66.569,98
1.718.290,59

De kortlopende schulden per de ultimo kunnen als volgt worden gespecificeerd:
e
-Bankkosten 4 kwartaal verenigingspakket
€
-Accountantskosten 2012 (incl. btw)
€

23,82
4.135,00

Saldo EV per 01-01-2012
Resultaat 2012
Saldo EV per 31-12-2012

2. Kortlopende schulden
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Toelichting en specificaties staat van baten en lasten 2012
Lasten
1.Regeling Nazorg
In het verslagjaar 2012 zijn op basis van de Regeling Nazorg 77 aanvraagformulieren ingediend die in
totaal uit 142 aanvragen bestonden (in 2011 waren dat 84 aanvraagformulieren bestaande uit 142
aanvragen). In het jaar 2012 zijn 141 aanvragen definitief afgewikkeld. Dit betreft 3 aanvragen die in
2011 zijn ingediend en 138 aanvragen die in 2012 zijn ingediend. Vier aanvragen, ingediend in 2012,
zijn in 2013 afgewikkeld. In het verslagjaar 2012 zijn er geen bezwaarschriften ingediend.
In 2012 is een totaalbedrag aan uitgaven verantwoord van € 93.543,20. Gebaseerd op de verschillende
vergoedingssoorten zoals vermeld in de Regeling Nazorg kan dit als volgt worden gespecificeerd:
Omschrijving vergoedingsoort
Bedrag
Aantal
aanvragen
a. Medische kosten (art. 4)
€ 13.669,02
19
b. Met medische kosten samenhangende kosten (art. 5)
€ 3.880,77
12
c. Kosten die samenhangen met studie/studievertraging (art.6)
€
0,00
0
d. Kosten voor re-integratie van getroffenen (art. 7)
€
500,00
1
e. Voorzieningen voor getroffenen (art. 8)
€
23,05
1
f. Andere maatschappelijke kosten van getroffenen (art. 9)
€ 26.381,31
63
g. Maatschappelijke kosten van getroffenen en naasten (art. 10)
€ 48.284,05
35
h. Psychosociale behandeling van getroffenen en naasten (art. 11)
€
805,00
3
-----------------------------Totalen
€ 93.543,20
134
Onder onderdeel f is sprake van 63 aanvragen. Op basis van art. 9 lid 1 (make-up) zijn 37 aanvragen
gedaan en op basis van art. 9 lid 2 (sportactiviteiten) 26 aanvragen.
Conform de afspraken in het schikkingtraject stelt de gemeente ambtelijke capaciteit voor de uitvoering
beschikbaar.
De uitvoering van de Regeling Nazorg is derhalve opgedragen aan de Gemeente Edam-Volendam.
De gemeentelijke kosten worden ten laste van het door de gemeente beheerde onderuitputtingsbudget
uitvoeringskosten gebracht. De uitvoeringskosten hebben in 2012 € 11.712,10 bedragen.
De totale kosten ten laste van het door de gemeente beheerde onderuitputtingsbudget zijn
€ 105.255,30. Bij de overige toelichtingen wordt op dit budget nader ingegaan.
2. Bestuurkosten
De bestuurskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
-Kosten lidmaatschap KvK

€

24,08

3. Externe adviseurskosten
In het verslagjaar 2012 zijn geen externe adviseurkosten gemaakt.
4. Overige kosten
De overige kosten hebben betrekking op accountantskosten voorvloeiende uit de controle op de
jaarrekening van 2012, bankkosten en postverzending.
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Toelichting en specificaties staat van baten en lasten 2012
Lasten
1. Regeling Nazorg
De in het verslagjaar 2012 gedane uitgaven op grond van de Regeling Nazorg zijn bestreden uit het bij
de Gemeente Edam-Volendam onder beheer zijnde onderuitputtingsbudget op basis van de
beschikking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 oktober 2006.
2. Jaarlijkse bijdrage Gemeente Edam-Volendam
Blijkens akte van 1 november 2004 is tussen verschillende belanghebbende partijen een finale
overeenkomst gesloten ter afwikkeling van de gevolgen van de Nieuwjaarsbrand teneinde een
jarenlange slepende individuele strijd te voorkomen. In deze akte is onder meer het volgende
opgenomen: „De gemeente verplicht zich gedurende het jaar 2004 op rekening van die stichting initieel
een bedrag van € 700.000,00 te storten ter realisering van het doel van die stichting. Voorts verplicht de
gemeente zich gedurende een tijdvak van veertig (40) jaar, voor het eerst in 2005 en zo vervolgens,
jaarlijks een bedrag ad veertig duizend euro € 40.000,00 beschikbaar te stellen van laatstbedoelde
stichting. De laatste jaarlijkse uitkering vindt dus plaats in 2044‟. Bij dit onderdeel van de rekening van
baten en lasten is de jaarlijkse bijdrage over 2012 verantwoord.
3. Renteopbrengsten
De verantwoorde renteopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
-Rente Verenigingspakket
-Rente Bedrijfsbonusrekening

€

geen
30.685,51

4. Overige opbrengsten
In het verslagjaar 2012 zijn geen overige opbrengsten ontvangen.
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Overige toelichtingen
Bij beschikking van 3 oktober 2006 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
zich bereid verklaard de onderuitputting van de toegekende middelen voor de tegemoetkoming in de
kosten ter beschikking te stellen aan de gemeente Edam-Volendam.
Dit is gedaan met de inachtneming van aanvullende, dan wel aangepaste verplichtingen.
Enkele relevante verplichtingen in relatie tot de Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam en de
verantwoording van onderuitputtingsbudgetten worden hieronder aangegeven:
1. De resterende middelen van het beschikbaar gestelde bedrag zullen jaarlijks herkenbaar
worden opgenomen in de gemeentelijke begroting ten behoeve van nazorg aan slachtoffers
van de Nieuwjaarsbrand.
2. De Gemeente Edam-Volendam bepaalt op welke wijze het beschikbaar gestelde bedrag wordt
besteed en wie over deze gelden kan beschikken.
3. De financiële verantwoording maakt op herkenbare wijze deel uit van de jaarrekening van de
Gemeente Edam-Volendam. De Gemeente stelt deze verantwoording jaarlijks ter beschikking
van BZK.
4. Het ministerie van BZK zal jaarlijks aan de hand van de toegezonden financiële verantwoording
bepalen, of de Gemeente Edam-Volendam kan blijven beschikken over de beschikbaar
gestelde gelden.
5. De verkregen rente als gevolg van het uitstaan van het beschikbaar gestelde bedrag mag
alleen ten goede komen van de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam.
Op grond van bovenstaande verplichtingen worden de onderuitputtingsbudgetten met ingang van 2007
in de gemeentelijke verslaggeving opgenomen. De vermelde informatie met betrekking tot deze
budgetten hieronder heeft dan ook alleen een puur informatief karakter.
Beschikbare bedrag Budget kostenregeling (directe betalingen doelgroep)
In de gemeentelijke administratie is een tussenrekening opgenomen waar het bovenvermeld
restantbudget wordt geadministreerd.
Grootboeknummer 200043 Vooruitontvangen middelen kostenregeling
Saldo per 1-1-2012
Uitgaven kostenregeling NNV 2012

€ 2.883.262,16
€
93.543,20

Totaal budget per 1-1-2013

€ 2.789.718,96
============

Uit dit budget worden uitsluitend de jaarlijkse directe lasten gedekt m.b.t. de kostenregeling Nazorg ten
behoeve van de doelgroep.

Overige toelichtingen
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Beschikbare bedrag Budget uitvoeringskosten kostenregeling
In de gemeentelijke administratie is een tussenrekening opgenomen waar het bovenvermeld
restantbudget wordt geadministreerd.
Grootboeknummer 200044 Vooruitontvangen middelen uitvoeringskosten
Saldo per 1-1-2012
Uitgaven uitvoeringskosten 2012

€
€

72.665,59
11.712,10

Totaal budget per 1-1-2013

€
60.953,49
============

Uit dit budget worden uitsluitend de jaarlijkse lasten gedekt a.g.v. de daadwerkelijke uitvoering van de
kostenregeling zelf door medewerkers van de sectie comptabiliteit van de afdeling middelen
(uitvoeringsinstantie) en de afdeling samenleving.
Beide bovenvermelde budgetten staan opgenomen onder de overlopende passiva in de balans per
31-12-2012 van de gemeente Edam-Volendam.
Bezoldiging bestuurders
De beloning aan de bestuurders bedroeg in 2012 € 0,00.
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Overige gegevens
1.Omschrijving van de doelstelling
Artikel 3 van de statuten
De Stichting heeft ten doel:
1. De opzet van een waarborgfonds voor diegenen, die zijn getroffen door de Nieuwjaarsbrand en
die nazorg nodig hebben, die niet op andere wijze vergoed kan worden. Daarbij wordt in het
bijzonder gedacht aan kosten voor medische ingrepen, aangepaste
(om)scholingsprogramma‟s, (aangepaste) werkbegeleiding en/of het zoeken hiervan, psychosociale zorg en woonlasten. Met het oog daarop is door het bestuur der stichting een
uitkeringsregeling vastgesteld goedgekeurd door de Raad van Toezicht en het college van
Burgemeester en Wethouders.
2. Het doel van de Stichting is voorts het verrichten van al hetgeen direct of indirect verband houdt
met het vorenstaande.
2.De samenstelling van het Bestuur (per 31-12-2012)
J.M.A. Schilder – voorzitter (namens de Gemeente Edam-Volendam)
T.M. Steur – secretaris (namens Belangenvereniging Stichting Nieuwjaarsbrand Volendam)
E.W.J.M. Schokker – penningmeester (namens Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan de
slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam)
3.De samenstelling van de Raad van Toezicht (per 31-12-2012)
Artikel 13 van de statuten
De Stichting kent een Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de Stichting en het beleid van
het bestuur. Zij oefent voorts die taken en bevoegdheden uit die haar in de statuten van de
Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam zijn opgedragen en toegekend.
T.G.C. Luyckx – namens de Gemeente Edam-Volendam
A.W.J. Binken – namens Belangenvereniging Stichting Nieuwjaarsbrand Volendam
J.R.M. Bien – namens Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de
Nieuwjaarsbrand in Volendam
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