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1. Bestuursverslag

1.1 Algemene gegevens

Het FBNR is een onafhankelijke stichting die in 2007 is opgericht in publiek/private 
samenwerking tussen particuliere fondsen, hulpverleningsorganisaties, 
levensbeschouwelijke instellingen en de gemeente Rotterdam. De stichting helpt met een 
éénmalige geldelijke bijdrage urgente financiële nood op te lossen van Rotterdamse 
huishoudens, waar geen andere oplossingen (meer) mogelijk zijn. De stichting is daarmee 
ultimum remedium bij acute financiële nood. In 2017 vierde het FBNR zijn 10-jarig bestaan, 
traden een nieuwe voorzitter en directeur aan en steeg het aantal aanvragen met 6,3%.

1.2 Samenstelling bestuur

De stichting heeft een algemeen bestuur dat de stichting bestuurt en een directeur die belast 
is met de dagelijkse leiding van het bureau. Het algemeen bestuur heeft uit zijn midden een 
dagelijks bestuur gekozen bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en 
penningmeester. De leden van het stichtingsbestuur ontvangen geen bezoldiging. 

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2017 als volgt:

J.E. Ellenkamp voorzitter namens fondsen
M.H. Vorthoren secretaris namens levensbeschouwelijke 

organisaties
J.A. de Kruijf penningmeester namens levensbeschouwelijke 

organisaties
M.M. Vogelaar vicevoorzitter namens fondsen
A. Mol lid namens fondsen
G. Neeleman lid namens gemeente
R.O. Prins lid namens fondsen
T. Quadt lid namens gemeente
A.E.W. Smits lid namens hulpverlening
W.F.M. Vonk lid namens fondsen
R.G.Scalzo lid namens hulpverlening
A.C. van Seventer lid namens fondsen
W.J. Nijenhuis adviseur

In april 2017 trad mw. M.E. Loorbach-van Driel af als voorzitter van het bestuur vanwege het 
bereiken van de maximale zittingstermijn. Het voorzitterschap werd overgedragen aan mw. 
J.H. Ellenkamp, die vanaf deze datum een zetel vanuit de fondsen invult (voorheen vanuit 
de hulpverlening). Per 1 september 2017 is de heer T. Quadt toegetreden tot het bestuur op 
voordracht van de gemeente Rotterdam. Op 1 december 2017 zijn mw. A.C. van Seventer 
en de heer R.G. Scalzo tot het bestuur toegetreden. 
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Gemiddelde bijdrage totaal € 717 € 714 € 719
Gemiddelde bijdrage regulier € 720 € 720 € 733

Het aantal ontvangen reguliere aanvragen is gestegen van 2.277 (2016) naar 2.421 (2017), 
een stijging van 6,3%. In absolute aantallen heeft het FBNR nog nooit zoveel aanvragen 
ontvangen. Desondanks lijkt de stijgende trend ten opzichte van 2016 afgebogen te zijn. In 
2016 steeg het aantal aanvragen ten opzichte van 2015 nog met 22%. 

Van alle reguliere aanvragen is in 2017 77% toegekend en 23% afgewezen, doorverwezen 
of ingetrokken. Het aantal aanvragen dat na inhoudelijke beoordeling wordt afgewezen is 
gestegen van 219 (2016) naar 237 (2017). Vaker wordt terugverwezen naar reguliere 
gemeentelijke voorzieningen. Er zijn iets minder aanvragen doorverwezen naar andere 
fondsen: van 303 (2016) naar 265 (2017). Een van de oorzaken is mogelijk de mate van 
urgentie van een aanvraag. Immers bij hoge urgentie en tijdsklem bij aanvragen leidt 
doorverwijzen naar andere fondsen tot vertraging die een snelle oplossing van het probleem 
in de weg staat. Het gemiddeld uitgekeerde bedrag per (reguliere) gift is gelijk gebleven ten 
opzichte van 2016 (€ 720).

De aanvragen voor het Pillen- en Poederfonds (51) zijn alle toegekend. 

In deze cijfers is niet meegenomen dat dagelijks een aantal aanvragen mondeling wordt
afgewikkeld. Als het in die gevallen niet tot een formele aanvraag komt is inhoudelijk sprake 
van afwijzing/doorverwijzing/intrekking, maar deze worden niet als aanvraag geregistreerd. 

Het FBNR kon zijn werk in 2017 voortzetten zonder nog ingrijpende keuzes te hoeven 
maken in giftenstrategie door genereuze extra bijdragen van fondsen (in totaal € 352.000)
en door aanspreken van de continuïteitsreserve. 

1.4 Toekomstparagraaf

Armoede in Rotterdam is hardnekkig. Uit cijfers van het CBS (2016) blijkt dat in Rotterdam 
15,3% van de huishoudens moet rondkomen van een laag inkomen (landelijk: 8,2%). Dit 
cijfer daalt iets ten opzichte van het jaar ervoor (2015: 15,4%). Maar nog steeds betekent dit 
dat in Rotterdam één op de vier kinderen opgroeit in armoede. Daarbij komt dat in 
Rotterdam 7,3% van de huishoudens langdurig (4 jaar of meer) in armoede leeft. Dit cijfer 
stijgt iets ten opzichte van vorige jaren (2014: 6,3%, 2015: 7,0%). Het gaat dan om ruim 
23.000 Rotterdamse huishoudens. 

Wellicht is dit één van de verklarende factoren voor de gestage toename van aanvragen bij 
het FBNR, ook in 2017. Immers: door langdurig te moeten leven van een laag inkomen 
verdwijnt alle flexibiliteit om met financiële calamiteiten om te gaan. 

De financiële strategie van het FBNR is gericht op het bereiken van duurzaam 
begrotingsevenwicht. Een van de pijlers daarvoor is het verwerven van additionele 
inkomsten om de financiële basis van het FBNR te verbreden, naast de hoop dat de 
reguliere donateurs van het fonds bereid blijven het FBNR te ondersteunen. Verwerven van 
extra inkomsten gebeurt langs twee lijnen: aanvragen van ondersteuning bij nieuwe fondsen 
en zoeken van nieuwe categorieën donateurs (bedrijfsleven, particulieren).

__________________________________________________________________________________________
Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Pagina 4

Tot 1 mei 2017 was mw. S. Pothuis aan het fonds verbonden als interim directeur. Op 1 mei 
2017 is zij opgevolgd door mw. A. Wissink, die de directeursfunctie weer op reguliere basis 
invult. 

Het Algemeen Bestuur is in 2017 zes keer bijeengekomen. Tijdens de AB-vergaderingen zijn 
onder meer de volgende besluiten genomen: 

• Vaststellen jaarrekening en sociaal jaarverslag 2016
• Vaststellen begroting 2018
• Benoeming directeur
• Vaststellen managementopdracht directeur
• Vaststellen onderzoeksprogramma FBNR
• Afsluiten bestuursaansprakelijkheidsverzekering
• Verlagen minimale omvang van de continuïteitsreserve

De overige functies van de bestuursleden en het rooster van aftreden zijn opgenomen in 
bijlage 2.

1.3 Verslag van de activiteiten

Ook in 2017 ontving het FBNR meer aanvragen dan het jaar ervoor. Steeds meer hulp- en 
dienstverlenende organisaties in Rotterdam weten voor hun cliënten de weg naar het fonds 
te vinden. Dankzij de genereuze bereidheid van een aantal fondsen om een extra bijdrage 
aan het FBNR te geven en door het aanspreken van de continuïteitsreserve kon het fonds 
deze stijging opvangen. 

Overzicht aanvragen 2017 2017 2016 2015
Bestemmingsfonds Alle toegekend 51 46 75
Regulier 2.421 2.277 1.856
Totaal aanvragen 2.472 2.323 1.931

Uitsplitsing regulier 2017 2016 2015
Toegekend 1.869 1.702 1.491
Afgewezen en 
doorverwezen 265 303 175
Afgewezen 237 219 162
Ingetrokken 50 53 28
In behandeling 0 0 0

Totaal regulier 2.421 2.277 1.856

Toegekend
Regulier 1.869 1.702 1.491
Bestemmingsfonds 51 46 75

Totaal toegekende aanvragen 1.920 1.748 1.566

Verstrekkingen in € 2017 2016 2015
Bestemmingsfonds € 31.776 € 23.076 € 33.299
Regulier € 1.345.517 € 1.225.477 € 1.093.739
Totaal verstrekkingen in € € 1.377.293 € 1.248.554 € 1.127.038
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Voor het noodzakelijke giftenbudget 2018 zijn naast de reguliere donateurs tien nieuwe 
fondsen aangeschreven met het verzoek het werk van het FBNR te willen ondersteunen. 
Ook is de fondswerving voor 2018 eerder gestart, zodat het FBNR op een eerder moment in 
de tijd inzicht heeft in het uit te keren giftenbudget.

Een werkgroep vanuit het bestuur van het FBNR onderzoekt de mogelijkheden om het 
Rotterdamse bedrijfsleven aan het fonds te verbinden als mogelijke samenwerkingspartner. 
In 2017 is ook de eerste particuliere donateur ingeschreven, FBNR hoopt dat meer 
kapitaalkrachtige Rotterdammers dat voorbeeld zullen volgen.

De tweede pijler in het bereiken van begrotingsevenwicht ligt in de betere benutting van het 
reguliere sociale vangnet, waardoor er minder aanleiding is een beroep op het FBNR te 
doen. Daarover heeft in 2017 intensief overleg plaatsgevonden met de gemeente 
Rotterdam. Op basis van een analyse van uitgaven van het FBNR was al eerder verkend dat 
het mogelijk moet zijn om op vijf uitgaven categorieën van het FBNR te komen tot 
vermindering van aanvragen door gemeentelijke voorzieningen meer te benutten: 
documenten, levensonderhoud, medische kosten, studiekosten en inrichtingskosten. De 
verwachting was dat hier in 2017 de eerste resultaten van zichtbaar zouden worden. De 
praktijk wijst uit dat dit nog niet het geval is. In cijfers:

Bij de eerste twee categorieën (documenten en levensonderhoud) is sprake van een lichte 
daling in uitgaven ten opzichte van 2016, respectievelijk met € 3.400 en € 23.400. Een 
mogelijke verklaring is dat aanvragers vanuit de wijkteams voor deze problematiek vaker 
gebruik maken van het zogenaamde ‘maatwerkbudget’ dat elk wijkteam ter beschikking 
heeft voor het oplossen van kleine calamiteiten.

Bij de andere drie categorieën (medische kosten, studiekosten en inrichtingskosten) blijft 
sprake van een forse stijging in de uitgaven van FBNR van € 418.000 naar € 562.500 
(afgerond), een stijging van 35%. Voor deze categorie noodzakelijke uitgaven zou in lijn met 
de strategie die met de gemeente is afgesproken, het reguliere gemeentelijke vangnet toch 
vaker een maatwerkoplossing moeten kunnen bieden. 

Er is eind 2017 daarom een aantal aanvullende acties afgesproken met de gemeente 
Rotterdam om de noodzakelijke ombuiging naar begrotingsevenwicht voor het FBNR in 
2018 wel te realiseren:

• FBNR heeft rechtstreekse toegang tot deskundigen bij de gemeente waar casuïstiek 
die naar de mening van het FBNR door wijkteam of bijzondere bijstand opgelost zou 
kunnen worden kan worden ingebracht ter (snelle) beoordeling. Het fonds kan ook 
hulpverleners hiernaar verwijzen

aanvraag-
categorieen uitgaven 2016

beoogde
besparing 2017

raming 
uitgaven 2017

realisatie 
uitgaven 2017

documenten 26.000€ 15.000€ 11.000€ 22.610€
levensonderhoud 262.000€ 100.000€ 162.000€ 238.641€
medische kosten 137.000€ 55.000€ 82.000€ 194.776€
studiekosten 76.000€ 30.000€ 46.000€ 107.426€
inrichtingskosten 205.000€ 100.000€ 105.000€ 260.728€
Totaal 706.000€ 300.000€ 406.000€ 824.181€
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• Er zijn afspraken gemaakt met de directeuren van MO/MOW en W&I/Uitvoering om 
casuïstiek zo nodig op te schalen naar directeursniveau

• Er is een verbeterteam bijzondere bijstand ingesteld bij de gemeente Rotterdam. 
FBNR levert hiervoor input.

Daarnaast is het FBNR met ondersteuning van een van de donerende fondsen in 2017 
gestart met het uitvoeren van onderzoek naar eventuele samenhang tussen de 
verstrekkingen vanuit de individuele bijzondere bijstand in relatie tot de uitgaven van het 
fonds. Het Verwey Jonker Instituut voert dit onderzoek uit. FBNR hoopt met dit onderzoek 
meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de groei van de aanvragen bij het FBNR. Is dat 
een autonome groei die volledig te maken heeft met het aantal mensen dat in Rotterdam 
(langdurig) in armoede leeft, is er sprake van de doorwerking van rijksmaatregelen in het 
sociale domein, is er een relatie met de mogelijkheden die er zijn voor Rotterdamse 
huishoudens in armoede om voor bijzondere situaties een beroep te doen op reguliere 
gemeentelijke ondersteuning of zijn er andere verklaringen. In april 2018 komen de 
resultaten van dit onderzoek beschikbaar.

Door de toenemende aanvragen blijft de uitvoeringsorganisatie van het fonds zwaar belast. 
In 2017 kon een aantal malen gebruik gemaakt worden van additionele toetscapaciteit die 
door de gemeente Rotterdam beschikbaar werd gesteld. Daarnaast is er tot najaar 2018
extra ondersteuningscapaciteit beschikbaar, die zowel voor het primaire proces als voor 
managementondersteuning wordt ingezet. In mei 2017 is bij het aantreden van de nieuwe 
directeur het aantal directeursuren structureel verminderd. Eind 2017 is gestart met werving 
van een kleine flexibele schil van adviseur/toetsers, zij zullen waarschijnlijk in het eerste 
kwartaal van 2018 aangesteld worden zodat zij kunnen inspringen bij piekbelasting, vakantie 
en ziekte. 

In 2018 zal het noodzakelijk zijn het verouderde ICT-systeem dat het primaire proces van 
het FBNR ondersteunt, te vervangen. De gemeente Rotterdam stelt expertise beschikbaar 
om te zoeken naar een passend alternatief.

1.5 Risicoparagraaf

Het FBNR is een relatief kleine fondsenwervende instelling. Het giftenbudget van FBNR 
wordt ingebracht door vermogensfondsen, de gemeente draagt de bureaukosten (zodat elke 
ingelegde euro van de donateurs voor noodhulp kan worden ingezet), aanvragen komen via 
deelnemende hulpverleningsorganisaties. Middelen en menskracht zijn beperkt. Er zijn dus 
grenzen aan wat FBNR kan opvangen. Maar Rotterdammers in nood mogen niet in de kou 
blijven staan.

Het is voor het FBNR van belang dat de financiële hulp in een kort tijdsbestek kan worden 
gegeven. FBNR is er immers voor het bieden van hulp bij urgente financiële nood. De 
beschikbaarheid van fondsen om de doelstelling te realiseren blijft een belangrijk 
(continuïteits-)risico. Elk jaar opnieuw moeten inkomsten gegenereerd worden via 
aanvragen bij fondsen, waarvan toekenning niet op voorhand zeker is, terwijl de stroom 
aanvragen wel een zekerheid is. Het FBNR kan gelukkig rekenen op een vaste kern van 
donateurs (deelnemende fondsen). Daarnaast wordt actief gezocht naar nieuwe donateurs 
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en financieringsbronnen maar het is op dit moment nog onzeker of dat daadwerkelijk tot 
groei van het giftenbudget zal leiden. 

Het is van belang dat de ingezette strategie om te komen tot terugdringen van het aantal 
aanvragen in 2018 tot resultaat leidt en dat zichtbaar en merkbaar wordt dat het reguliere 
gemeentelijke vangnet meer benut wordt voor Rotterdammers voor wie dat nodig is. 

Lukt dit niet of niet voldoende dan is ofwel uitbreiding van de werkorganisatie, ofwel 
aanscherping van het donatiebeleid, ofwel publieke medefinanciering van het giftenbudget 
noodzakelijk (of een combinatie hiervan). Verdere stijging van de aanvragen bij het FBNR is 
niet meer op te vangen zonder op deze punten ingrijpende keuzes te maken.
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2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2017

Balans per 31 december 2017 (na bestemming van het saldo van baten en lasten)

Activa 31 december 2017 31 december 2016

Materiële vaste activa -€ -€

Vorderingen en overlopende activa 33.950€ 55.231€

Liquide middelen 954.465€ 1.080.982€

Totaal 988.415€ 1.136.213€

Passiva 31 december 2017 31 december 2016

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve 900.350€ 1.116.457€
Fondsen
Bestemmingsfondsen 22.560€ 9.336€
Totaal reserves en fondsen 922.910€ 1.125.793€

Kortlopende schulden en overlopende passiva 65.505€ 10.420€

Totaal 988.415€ 1.136.213€

Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
Balans per 31 december 2017
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2.2 Staat van baten en lasten over 2017

Staat van baten en lasten 2017

Baten Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

Baten uit werving
Baten uit fondsenwerving 1.105.430€ 990.000€ 734.250€
Bijdragen van overheden 45.000€ -€ 580.000€

Overige baten
Rentebaten 3.402€ 10.000€ 7.386€
Overige baten -€ -€ -€

Totaal baten 1.153.832€ 1.000.000€ 1.321.636€

Lasten Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

Doel geoormerkte kosten
Besteed aan doelstellingen 1.353.376€ 1.000.000€ 1.234.544€

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 3.109€ -€ 2.260€

Overige lasten
Bankkosten 230€ -€ 235€

Totaal lasten 1.356.715€ 1.000.000€ 1.237.039€

Saldo van baten en lasten -202.883€ -€ 84.597€
Nadelig saldo Batig saldo

Het saldo van baten en lasten is als volgt verwerkt:

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

Continuïteitsreserve -216.107€ -€ 77.673€
Bestemmingsfonds 13.224€ -€ 6.924€

-202.883€ -€ 84.597€
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2.3 Waarderingsgrondslagen

Algemeen
Naam verslaggevende rechtspersoon: stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, 
statutair gevestigd in Rotterdam.
De activiteiten van de stichting bestaan uit het financieel steunen van Rotterdamse 
huishoudens bij urgente financiële problemen.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende 
instellingen.
In vergelijking met vorig jaar zijn geen wijzigingen in de grondslagen opgetreden.
Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers waar nodig aangepast.

De jaarrekening is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel.

Grondslagen van waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld zijn de balansposten opgenomen tegen de nominale 
waarde.

Reserves en fondsen
De reserves van de stichting zijn beschikbaar voor de algemene doelstelling.
De continuïteitsreserve heeft het karakter van een financiële buffer en kan worden ingezet 
voor het opvangen van tegenvallers bij sterk dalende inkomsten uit de fondsenwerving dan 
wel sterk gestegen aantal hulpvragen uit de gemeente Rotterdam.
Het saldo van baten en lasten, na toerekening aan de bestemmingsfondsen, wordt 
verrekend met deze reserve.

Grondslagen van bepaling van het resultaat
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Baten uit werving
De baten uit werving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen dan wel 
toegezegde bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in minder zijn 
gebracht, tenzij anders vermeld.

Besteed aan doelstelling
De bestedingen aan doelstelling worden verantwoord voor de door de stichting toegekende 
en uitbetaalde bedragen aan aanvragende maatschappelijke instellingen en schuldeisers.

Beheer en administratie
Onder kosten beheer en administratie worden verantwoord de organisatiekosten die niet 
rechtstreeks verrekend (kunnen) worden met de gemeente Rotterdam.

Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten wordt ten gunste, respectievelijk ten laste, van het vermogen 
(reserves en fondsen) gebracht. Dat vermogen (reserves en fondsen) blijft beschikbaar voor 
aanwending ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
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Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de
(semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de 
Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van 
deze jaarrekening gehanteerd.

2.4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Activa

Materiële vaste activa
De stichting is gehuisvest aan Meent 106 te Rotterdam. De huisvesting wordt geheel 
gefinancierd door de gemeente Rotterdam waarvoor geen kosten aan de stichting in 
rekening worden gebracht.

Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt:

Omschrijving 31-12-2017 31-12-2016

Nog te ontvangen baten:
> Toegezegde bijdragen 25.250€ 50.000€
> Verrekening organisatiekosten 8.700€ 5.231€
Totaal vorderingen en overlopende activa 33.950€ 55.231€

Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen is als volgt:

Omschrijving 31-12-2017 31-12-2016

Bestuurrekeningen 26.599€ 27.743€
Vermogensspaarrekening 803.174€ 1.006.934€
Charitas spaarrekeningen 124.692€ 46.305€
Totaal liquide middelen 954.465€ 1.080.982€

De geldmiddelen opgenomen op bovenstaande rekeningen zijn direct opeisbaar.
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Passiva

Reserves en fondsen
De specificatie van de post Reserves en fondsen is als volgt:

Omschrijving 31-12-2017 31-12-2016

Continuïteitsreserve 900.350€ 1.116.457€
Fondsen 22.560€ 9.336€
Totaal reserves en fondsen 922.910€ 1.125.793€

Het bestuur van het FBNR heeft in haar vergadering van 17 november 2017 besloten dat
een minimale omvang van de continuïteitsreserve gewenst is van € 700.000.

Reserves
Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:

Omschrijving 2017 2016

Stand per 1 januari 1.116.457€ 1.038.784€
Toevoeging/onttrekking saldo baten en lasten -216.107€ 77.673€
Mutatie vanuit bestemmingsfonds -€ -€
Totaal continuïteitsreserve per 31 december 900.350€ 1.116.457€

Fondsen
Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt:

Omschrijving 2017 2016

Stand per 1 januari 9.336€ 2.412€
Toevoeging/onttrekking (-/-) bedragen bestemd voor een 
specifiek doel (bestemmingsfondsen) 13.224€ 6.924€
Mutatie naar continuïteitsreserve -€ -€
Totaal bestemmingsfonds per 31 december 22.560€ 9.336€
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Het verloop per bestemmingsfonds is als volgt:

Omschrijving Stand per 
1 januari Toevoeging Vermindering Stand per 31 

december

Gemeente Rotterdam: Pillen & poederfonds 9.336€ 45.000€ 31.776€ 22.560€
Totaal bestemmingsfonds 9.336€ 45.000€ 31.776€ 22.560€

De specificatie vermindering per bestemmingsfonds is als volgt:

Omschrijving Besteding Overige 
mutaties

Behande-
lingskosten Vermindering

Gemeente Rotterdam: Pillen & poederfonds 31.776€ -€ -€ 31.776€
Totaal bestemmingsfonds 31.776€ -€ -€ 31.776€

Bestemmingsfondsen betreffen de middelen die zijn verkregen met een door derden 
aangegeven specifieke bestemming. Voor zover deze bijdragen niet (volledig) zijn 
aangewend, zijn deze overschotten opgenomen in het bestemmingsfonds voor aanwending 
in komende jaren.
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Gemeente Rotterdam ten behoeve van Pillen & poederfonds
Dit fonds is bedoeld voor de compensatie van de kosten van de eigen bijdrage voor 
medicijnen voor onverzekerbare vreemdelingen. Het betreft een tijdelijke regeling; de 
gemeente Rotterdam spant zich in voor aanpassing dan wel beëindiging van de eigen 
bijdrage voor medicijnen voor deze groep. Doel van het fonds is ervoor te zorgen dat 
onverzekerbare vreemdelingen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toegang blijven 
houden tot medisch noodzakelijke zorg. Zij die de eigen bijdrage zelf kunnen betalen zijn 
uitgesloten van deze compensatieregeling.
De bijdrage van € 45.000 is in 2017 ontvangen en verantwoord in de staat van baten en 
lasten.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

Omschrijving 31-12-2017 31-12-2016

Vooruitontvangen baten 65.505€ 10.000€
Nog te betalen lasten:
> Uitkering -€ -€
> Organisatiekosten -€ 420€
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 65.505€ 10.420€

Niet in de balans opgenomen regelingen 
De stichting heeft geen contracten afgesloten met derden waaruit belangrijke verplichtingen 
tegenover derden voortvloeien.

Met de gemeente Rotterdam is een overeenkomst afgesloten “positionering Fonds 
Bijzondere Noden Rotterdam” waarin de gemeente Rotterdam de inzet en bekostiging
van personeel, bedrijfsvoering en huisvesting garandeert gedurende het bestaan van het 
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam.
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Baten

Baten uit eigen fondsenwerving
De specificatie van baten uit eigen fondsenwerving luidt als volgt:

Stichting De Verre Bergen 325.000€ 150.000€
Stichting Bevordering van Volkskracht 130.000€ 80.000€
Sint Laurensfonds 130.000€ 80.000€
Fonds DBL 75.000€ 50.000€
Adessium Foundation 60.000€ 50.000€
Van Beek-Donner Stichting 50.000€ 50.000€
Stichting Elise Mathilde Fonds 50.000€ 40.000€
Stichting Bekker-la Bastide Fonds 40.000€ 30.000€
Stichting Fonds der Familie Antheunis 40.000€ 25.000€
Stichting Vincentius Rotterdam 35.000€ 35.000€
Stichting Rotterdam 20.000€ 25.000€
Stichting Swart-van Essen 20.000€ 20.000€
Stichting Aelwijn Florisz 20.000€ 20.000€
Stichting St Jansplaats 20.000€ 15.000€
Dirk-Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting 15.000€ 15.000€
Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam 15.000€ 10.000€
Stichting Fonds De Back 10.000€ 10.000€
Stichting Medisch Sociale Hulp 10.000€ 5.000€
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 8.000€ -€
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 7.500€ -€
Stichting RCOAK 5.000€ -€
Clemens Hodesfonds 5.000€ -€
Mevrouw A. Th. Voglerfonds (Ars Donandi) 5.000€ -€
Stichting Wit-Gele Kruis 4.000€ 3.000€
Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds 3.000€ 2.000€
Stichting BeSt 750€ -€
Atticus Finch B.V. 600€ 1.100€
Gereformeerde Kerk Pernis 250€ 250€
Snickers-De Bruijn Stichting -€ 5.000€
Stichting Burgerweeshuis Delfshaven -€ 2.500€
Van Ommeren-de Voogd Stichting -€ 10.000€
Overige kleine giften 1.330€ 400€
Subtotaal regulier 1.105.430€ 734.250€

Totaal 1.105.430€ 734.250€
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Bijdragen van overheden
De bijdragen van overheden zijn als volgt te specificeren:

Omschrijving 2017 2016
Gemeente Rotterdam -€ 550.000€
Gemeente Rotterdam: Pillen & poederfonds 45.000€ 30.000€
Totaal 45.000€ 580.000€

Overige baten
De overige baten zijn als volgt te specificeren:

Omschrijving 2017 2016
Rentebaten 3.402€ 7.386€
Overige baten -€ -€
Totaal 3.402€ 7.386€
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Lasten

Besteed aan doelstellingen
De samenstelling van de bestedingen is:

Omschrijving
Aantal 

toeken-
ningen Bedrag

Aantal 
toeken-
ningen Bedrag

Besteding regulier:
 - Besteed aan huishoudens in Rotterdam 1.869 1.345.517€ 1.702 1.225.478€
Bestemmingsfondsen:
 - Gem. Rotterdam Pillen & poederfonds 51 31.776€ 46 23.076€
Besteding totaal 1.920 1.377.293€ 1.748 1.248.554€
Retour lopende jaar /                                           
voorgaande jaren -23.917€ -14.010€
Totaal 1.920 1.353.376€ 1.748 1.234.544€

2017 2016

Bestedingspercentages
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in een percentage van het
totaal van de lasten bedraagt 99,8% (2016: 99,8%).
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in een percentage van het 
totaal van de baten uit eigen fondswerving bedraagt 122,4% (2016: 168,1%).

Beheer en administratie
De samenstelling van de organisatiekosten is:

Omschrijving 2017 2016
Eindejaarsattenties 262€ 95€
Diversen 2.847€ 2.165€
Totaal 3.109€ 2.260€

Het betreffen hier merendeels kosten die niet ten laste kunnen worden gebracht van de 
gemeente Rotterdam. Deze kosten (van beheer en administratie) komen niet ten laste van 
de bijdrage van de fondsen, maar worden uit de rentebaten betaald. Zoals onder de niet in 
de balans opgenomen regelingen is vermeld garandeert de gemeente Rotterdam de inzet 
en bekostiging van personeel, bedrijfsvoering en huisvesting. 

Overige lasten
De samenstelling van de overige lasten is:

Omschrijving 2017 2016
Bankkosten 230€ 235€
Totaal 230€ 235€
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Verantwoording in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in 
de publieke en semipublieke sector

De directie is formeel in dienst van de gemeente Rotterdam, wordt bezoldigd door de 
gemeente Rotterdam en werkt inhoudelijk volledig onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuur.

De bestuursleden zijn allen onbezoldigd. Voor de relevante nevenfuncties van het bestuur 
wordt verwezen naar bijlage 2.

Naam topfunctionaris Functie Duur in boekjaar
S. Pothuis Directeur a.i. 1/1 – 30/4
A. Wissink Directeur 1/5 – 31/12
J.H. Ellenkamp Voorzitter (vanaf 1/4/2017)

Penningmeester (tot 31/3/2017)
1/1 – 31/12

M.E. Loorbach – van Driel Voorzitter 1/1 – 31/3
M.M. Vogelaar Vice-voorzitter (vanaf 1/4/2017)

Lid (tot 31/3/2017)
1/1 – 31/12

J.A. de Kruijf Penningmeester (vanaf 1/4/2017)
Lid (tot 31/3/2017)

1/1 – 31/12

M.H. Vorthoren Secretaris 1/1 – 31/12
G. Neeleman Lid 1/1 – 31/12
A. Mol Lid 1/1 – 31/12
R.O. Prins Lid 1/1 – 31/12
A.E.W. Smits Lid 1/1 – 31/12
W.F.M. Vonk Lid 1/1 – 31/12
T. Quadt Lid 1/9 – 31/12
A.C. van Seventer Lid 1/12 – 31/12
R.G. Scalzo Lid 1/12 – 31/12
W.J. Nijenhuis Gewezen lid 1/1 – 31/12

2.5 Bestemming saldo van baten en lasten

Vooruitlopend op het definitief vaststellen van de jaarrekening is het saldo van baten en 
lasten over 2017 als volgt in het vermogen verwerkt:

Het saldo van baten en lasten is als volgt in het vermogen verwerkt:

Werkelijk Werkelijk
2017 2016

Continuïteitsreserve -216.107€ 77.673€
Bestemmingsfonds 13.224€ 6.924€
Resultaat -202.883€ 84.597€

Nadelig saldo Batig saldo

2.6 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden.
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2.7 Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, 16 maart 2018

De directie, Het bestuur,
A. Wissink

Namens de particuliere fondsen:

M.M. Vogelaar, voorzitter

A.. Mol

R.O. Prins

W.F.M. Vonk

A.C. van Seventer

Namens de hulpverlenende instellingen:

A.E.W. Smits

R.G. Scalzo

Namens de levensbeschouwelijke
organisaties en religieuze groepen:

J.A. de Kruijf, penningmeester

M.H. Vorthoren, secretaris

Namens de gemeente Rotterdam:

G. Neeleman

T. Quadt
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3. Overige gegevens

3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende 
pagina’s.
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Bijlage 1 Begroting 2018

De onderstaande begroting 2018 is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 
22 september 2017:

2018 2017 2016 2015
Toezegging fondsen (bij ongewijzigd beleid) 982.500€ 990.000€ 851.500€ 698.000€
Ontvangsten bedrijfsleven 25.000€ -€ -€ 25.000€
Onttrekking aan egalisatiereserve -€ -€ -€
Rente inkomsten 7.500€ 10.000€ 12.000€ 6.000€

Som der baten 1.015.000€ 1.000.000€ 863.500€ 729.000€

Uitgaven Fin. hulpverlening 1.015.000€ 1.000.000€ 1.107.645€ 783.894€
Som der lasten 1.015.000€ 1.000.000€ 1.107.645€ 783.894€

Resultaat/onttrekking reserves en 
fondsen -€ -€ -244.145€ -54.894€

Begroting
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Bijlage 2 Overige functies en rooster van aftreden bestuursleden 

Overige functies van de bestuursleden in 2017:

Voorzitter: Mevr. J.H. (Joke) Ellenkamp 
overige functies: 
- Bestuurslid Bevordering Volkskracht en daaraan gelieerde fondsen 
- Bestuurslid Hans Horsting Prijs 
- Bestuurslid Stichting Museum Boijmans van Beuningen

Vicevoorzitter: Mevr. M.M. (Monique) Vogelaar 
overige functies: 
- Bestuurslid Fonds DBL 
- Bestuurslid Stichting Christelijk-Sociaal Congres 
- Voorzitter CDA-S Provincie Zuid Holland 
- Senior trainer Eduardo Frei Stichting
- Bestuurslid Vereniging Rotterdamse Fondsen 

Secretaris: Mevr. M.H. (Marianne) Vorthoren 
overige functies: 
- Directeur SPIOR
- Voorzitter Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam
- Bestuurslid St. Interculturele Alliantie 
- Lid Raad van Participanten zorginstelling Laurens
- Bestuurslid Dienstencentrum GVO en HVO

Penningmeester: Mevr. J.A. (Hanny) de Kruijf 
overige functies: 
- Directeur Samen010
- Penningmeester St. Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel (OMZO) Pauluskerk -
Voorzitter Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) 
- Voorzitter Stichting Hulp in Praktijk (HIP) 
- Bestuurslid Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam
- Voorzitter Stichting Tulpen uit Rotterdam

Lid: Mevr. A. (Atie) Mol 
overige functies: 
- Eigenaar De Vrijdagacademie 
- Docent Hogeschool Rotterdam 
- Bestuurslid Van Beek-Donnerstichting 
- Bestuurslid Deltafonds afd. Delfshaven 
- Voorzitter Stichting Steensoep 

Lid: Mevr. A.E.W. (Annelies) Smits 
overige functies: 
- Directeur Centrum voor Dienstverlening

Lid: Dhr. W.F.M. (Willem) Vonk 
overige functies: 
- Lid Algemeen Bestuur Laurensfonds 
- Lid algemene ledenvergadering RVKO 
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Lid: Dhr. G. (Gerard) Neeleman 
overige functies: 
- Hoofd Krediet Bank Rotterdam

Lid: Dhr. R.O. (Roelof) Prins 
overige functies: 
- Directeur Stichting De Verre Bergen
- Lid RvB NV Sofinim (bezoldigd, tot 1/7/2017)
- Voorzitter RvC Alucha B.V. (bezoldigd)
- Voorzitter Stichting Nieuw Thuis Rotterdam 
- Bestuurslid Stichting Collectiegebouw
- Bestuurslid Stichting Studentmentoren
- Bestuurslid Vereniging Rotterdamse Fondsen (tot 31/12/2017) 
- Lid Raad van Advies Stichting De Nieuwe Kans 
- Lid Raad van Advies Financial Economics Faculteit Erasmus Universiteit 
- Lid Rotterdam Partners

Lid: Mevr. M.M. (Monique) Vogelaar 
overige functies: 
- Bestuurslid Fonds DBL 
- Bestuurslid Stichting Christelijk-Sociaal Congres 
- Voorzitter CDA-S Provincie Zuid Holland 
- Senior trainer Eduardo Frei Stichting
- Bestuurslid Vereniging Rotterdamse Fondsen 

Lid: Dhr. T. (Ton) Quadt 
overige functies: 
- Directeur gemeente Rotterdam

Lid: Dhr. R.G. (Richard) Scalzo
overige functies:
- Directeur/bestuurder Mee Rotterdam Rijnmond

- Voorzitter landelijke gebruiksvereniging MULTIsignaal

- Secretaris bestuur Stichting 2gether4kids

Lid: mw. A.C. (Ria) van Seventer
overige functies:
- advocaat bij Meesters aan de Maas
- Bestuurlid Fonds DBL

Adviseur: Dhr. W.J. (Wolter) Nijenhuis 
overige functies: 
- Lid Raad van Toezicht Nico Adriaans Stichting 
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Rooster van aftreden bestuursleden

Naam Functie 31-12-201 31-12-20 31-12-201 31-12-202

Mevr. J.H. Ellenkamp voorzitter x

Mevr. J.A. de Kruijf penningmeester x

Mevr. M. Vorthoren secretaris x

Mevr. A. Mol lid x

Dhr. G. Neeleman lid 

Dhr. R.O. Prins lid x

Mevr. A.E.W. Smits lid x

Mevr. M.M. Vogelaar vicevoorzitter x

Dhr. W.F.M. Vonk lid x

Dhr. T. Quadt lid 

R.G. Scalzo lid

A.C. van Seventer Lid

Uit de statuten (van 2015) artikel 6:
“De zittingsperiode van de bestuursleden bedraagt maximaal tweemaal vier jaar, met 
uitzondering van de bestuursleden die door de Gemeente op bindende voordracht worden 
benoemd. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, op basis waarvan telkenjare een 
kwart van het aantal bestuursleden aftreedt. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op 
het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij opgevolgd heeft.”


