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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.

1.2 Samenstelling bestuur
De stichting heeft een toezichthoudend algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter,
secretaris en penningmeester. De vicevoorzitter woont de vergaderingen van het DB bij. De directeur van de
stichting is belast is met de dagelijkse leiding van de organisatie. De leden van het stichtingsbestuur ontvangen
geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.
De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2019 als volgt:
R.G. Scalzo

voorzitter

namens hulpverlening

A.C. van Seventer

vicevoorzitter

namens fondsen

M.H. Vorthoren

secretaris

namens levensbeschouwelijke organisaties

J.A. de Kruijf

penningmeester

namens levensbeschouwelijke organisaties

B. Boudhan

lid

namens hulpverlening

I.J.A. Franssen

lid

namens fondsen

H.J. Hodes

lid

namens fondsen

G. Neeleman

lid

namens gemeente

R.O. Prins

lid

namens fondsen

A.M.C. de Rotte

lid

namens gemeente

W.F.M. Vonk

lid

namens fondsen

Op 11 februari 2019 is mw. M.M. Vogelaar afgetreden als voorzitter en bestuurslid. Zij heeft de voorzittershamer
overgedragen aan de heer R.G. Scalzo. Op 11 januari is mw. B. Boudhan toegetreden tot het bestuur als lid
namens de hulpverlenende organisaties. Op 1 augustus 2019 is mw. A.M.C. de Rotte toegetreden tot het
bestuur. Zij bezet de tweede zetel van de gemeente Rotterdam in het bestuur. Op 1 oktober is mw. I.J.A.
Franssen als bestuurslid verwelkomd, namens de fondsen.
De heer R.O. Prins en mw. M.H. Vorthoren beëindigen hun lidmaatschap van het bestuur per 31 december 2019.
Opvolgers zijn de heer B. Woudstra en mw. M. Amzaiab (respectievelijk namens de fondsen en namens de
levensbeschouwelijke organisaties). Zij treden op 1 januari 2020 aan.
Het Algemeen Bestuur is in 2019 zes keer bijeengekomen. Daarbij zijn onder meer de volgende besluiten
genomen:
Beleidsplan FBNR 2019-2022 vastgesteld
Bestuurs- en directiestatuut FBNR vastgesteld in het kader van governance
Jaarrekening 2018 vastgesteld
Sociaal jaarverslag 2018 vastgesteld
Begroting 2019 herijkt in verband met stijgende aanvragen
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In gang zetten van aanvullende fondswerving in verband met stijgende aanvragen
Giftenbegroting en bedrijfsvoeringsbegroting voor 2020 vastgesteld
Kaders voor noodhulp herijkt.
Kaders gesteld voor het uitvoeren van bestemmingsfondsen door FBNR op verzoek van derden
Inrichten van een nood+/perspectieffonds vanuit één van de fondsdonaties, voor bijzondere
toekenningen
Uitvoering van een aantal specifieke fondsen, passend binnen de doelstelling van FBNR
Aanpassing van de betalingsmandaten van directeur en 2 medewerkers
Akkoord gegeven op de geactualiseerde AO/IC-procedures
Ingestemd met samenwerking tussen Coolblue en FBNR
De overige functies van de bestuursleden en het rooster van aftreden zijn opgenomen in bijlage 2.

1.3 Beknopt verslag van de activiteiten
Aanvragen
Het aantal aanvragen bij FBNR in 2019 is fors gestegen ten opzichte van 2018. FBNR ontving dit jaar 3357
aanvragen, een stijging met 36%. Verklarende factoren zijn:
Een forse toename (+ 60%) in aanvragen voor medisch noodzakelijke kosten voor mensen die niet
aanvullend verzekerd kunnen zijn of hun eigen bijdrage in de zorgverzekering niet kunnen betalen. Het
leeuwendeel hiervan betreft aanvragen voor noodzakelijke tandartskosten.
Een grote toename (+75%) van aanvragen door bewindvoerders. Zij zien financiële nood ontstaan als
er plots iets misgaat in het inkomen van een client (loon, uitkering, toeslagen, beslaglegging) dat niet
met reguliere inkomensondersteunende voorzieningen opgelost kan worden. Ook bij noodzakelijke
aanschaf of vervanging van basis-inrichting roepen bewindvoerders de hulp van FBNR in, wanneer er
(nog) geen reserveringen zijn in het budgetplan van de client, en bijzondere bijstand niet mogelijk is.
De maatschappelijke aandacht voor armoede en schulden in de stad is sterk gegroeid, mede doordat
het Rotterdamse gemeentebestuur hier een belangrijk thema in het gemeentelijk beleid van heeft
gemaakt. Meer hulpverleners zetten zich in om de financiële problematiek van hun cliënten in beeld te
krijgen en waar mogelijk op te lossen. Soms zijn er niet te nemen drempels bij ‘voorliggende
voorzieningen’.
De invoering van het nieuwe digitale aanvraagsysteem van FBNR per 1 april 2019 maakt het voor
hulpverleners makkelijker om aanvragen bij FBNR te doen. Hierdoor is de drempel voor een aanvraag
bij FBNR waarschijnlijk nog verder verlaagd.
Aanvragende instanties geven aan dat FBNR bekend is in het veld en dat er veel informatie wordt
uitgewisseld tussen hulpverleners. Er heerst een positief klimaat rond FBNR: aanvragen zijn eenvoudig
te doen, snel en niet-bureaucratisch voor de aanvrager.
Hulpverlenende organisaties geven aan dat de hulpverlening meer dekkend en burgernabij is
geworden waardoor financiële en schuldenproblematiek eerder wordt gesignaleerd; ook dat kan tot
meer aanvragen bij FBNR leiden.

Onderstaand een overzicht van aanvragen en toekenningen door FBNR:
NB: met de ingebruikname van het nieuwe aanvraagsysteem is ook de registratie van aanvragen aangepast. In de situatie tot 1
april registreerden wij op het niveau van aanvragen. Een aanvraag kon uit meerdere hulpvragen bestaan die niet apart werden
vastgelegd. Vanaf 1 april registreren we op het niveau van hulpvragen en presenteren we de fijnmaziger cijfers ook op deze
manier. FBNR ontving in 2019 3357 aanvragen, bestaande uit 3660 hulpvragen.
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Totaal aanvragen

2019

2018

32

50

51

Totaal aanvragen

3357

2464

2472

Aantal hulpvragen

3667
1869

Noodhulp (regulier + bestemmingsfondsen)

3325

Pillen & Poederfonds (alle toegekend)

Uitsplitsing hulpvragen

2414

2017
2421

toegekend

2872

1994

ingetrokken

135

46

50

afgewezen

322

157

237

af/doorverwezen

337

217

265

1

0

0

3667

2414

2421

€ 1.923.733

€ 1.523.444

€ 1.345.517

€ 21.748

€ 33.123

€ 31.776

€ 1.945.481

€ 1.556.567

€ 1.377.293

€ 670

€ 764

€ 719

open
Totaal noodhulp in aantallen
Giften in €
Noodhulp
Pillen en Poederfonds
Totaal giften in €
Gemiddelde bijdrage per hulpvraag noodhulp

Van alle hulpvragen is 78% toegekend of gedeeltelijk toegekend en is 22% afgewezen, doorverwezen of
ingetrokken. In 2018 was dat nog 83% respectievelijk 17%. Het gemiddeld toegekende bedrag per hulpvraag is
€ 670. Dit bedrag is niet één op één te vergelijken met eerdere jaren, vanwege de andere manier van registreren.
De aanvragen voor het Pillen- en Poederfonds (32) zijn alle toegekend.
In totaal heeft het FBNR in 2019 voor een bedrag van € 1.923.733 aan noodhulp verstrekt, € 400K meer dan in
2018. Medio 2019 heeft het algemeen bestuur de giftenbegroting van het FBNR naar boven bijgesteld, op basis
van de werkelijke uitgaven over het eerste half jaar. Met extra ondersteuning van een aantal fondsen en met een
donatie van de gemeente Rotterdam voor tandartskosten kon FBNR tot en met 31 december 2019 zijn werk
blijven doen, zonder de criteria op basis waarvan noodhulp verstrekt wordt bij te hoeven stellen of scherpe
keuzes te hoeven maken in categorieën aanvragers of hulpvragen.
Ontvangen donaties
De giften zijn gefinancierd uit donaties van vermogensfondsen, de gemeente Rotterdam, van maatschappelijke
organisaties, van bedrijven en particulieren. Het financiële fundament van het FBNR wordt daarmee steeds
breder en robuuster. FBNR is blij met de ervaren steun en het ervaren vertrouwen van zoveel partijen in
Rotterdam die zich armoede in de stad aantrekken en daar iets aan doen.
Nieuwe bestemmingsfondsen
FBNR heeft in 2019 de uitvoering van vier nieuwe bestemmingsfondsen ter hand genomen voor specifieke
vormen van noodhulp. In samenwerking met het St. Laurensfonds en St. Ontmoeting is FBNR een pilotproject
schulddienstverlening gestart. Hiermee wordt voor een aantal cliënten van St. Ontmoeting de
schuldenproblematiek opgelost/behapbaar gemaakt. De schulden worden zodanig gesaneerd dat een kleine
restschuld overblijft die door de cliënt in kleine beetjes wordt afgelost zodra dat voor een cliënt mogelijk wordt.
Die aflossing wordt weer in het fonds gestort, dat daarmee een revolverend karakter krijgt. In samenspraak met
St. Rust en Vreugd beheert FBNR een klein bestemmingsfonds om in uitzonderlijke situaties de kosten van een
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gezinsuitje te kunnen betalen. Dit geldt voor gezinnen/huishoudens die een emotioneel zware situatie achter de
rug hebben en op adem moeten komen.
Met financiering van de gemeente Rotterdam is het ‘Tanden en Kiezenfonds’ ingesteld. De gemeente heeft hier
een aanzienlijke donatie voor beschikbaar gesteld. Hierdoor heeft FBNR meer mogelijkheden om aanvragen
voor acute tandheelkundige basisbehandelingen in behandeling te nemen. In overleg met de Rotterdamse
tandartsenvereniging is bepaald wat onder basisbehandelingen verstaan wordt.
Tenslotte is vanuit de donatie van één van de donerende fondsen (St. De Verre Bergen) een
Nood+/perspectieffonds opgericht van maximaal € 100K. FBNR kon hiermee in bijzondere situaties een iets
hogere gift geven, waarmee iemand schuldenvrij werd, of een financieel gezonde (door)start in werk of leven kon
maken. Dit bedrag is vrijwel geheel ingezet, het restant is besteed aan reguliere noodhulp in 2019.
Het in 2019 niet benutte deel van de andere drie bestemmingsfondsen is beschikbaar voor 2020.
Giften 4 nieuwe noodhulp-/bestemmingsfondsen
ontvangen

Nood+/perspectieffonds SDVB
Tanden en Kiezenfonds
Pilot schulddienstverlening St.
Laurensfonds/St. Ontmoeting
Stichting Rust en Vreugd (respijtuitjes)

uitgekeerd
bedrag
€ 98.966

gemiddelde
bijdrage
€ 1.979

restant

€ 98.966

verstrekte
giften
50

€ 202.392

178

€ 101.810

€ 572

€ 100.581

€ 20.000

3

€ 5.006

€ 1.669

€ 14.994

€ 8.000

8

€ 3.950

€ 494

€ 4.050

0

Samenwerking met het bedrijfsleven
FBNR is blij dat het aantal bedrijven dat FBNR steunt langzaam maar zeker groeit. Naast een aantal geldelijke
donaties van Rotterdamse bedrijven (MSC, die FBNR ook al in 2018 had gesteund, Santas Koffie, All Chiefs)
startte in 2019 de samenwerking met Coolblue. Coolblue is de vaste samenwerkingspartner bij giften voor
huishoudelijke apparatuur (wasmachines, koelkasten en fornuizen). FBNR krijgt deze apparaten op gunstige
financieringscondities. Hiermee is een aanzienlijke besparing in uitgaven voor huishoudelijke apparatuur bereikt.
Uitvoeringsorganisatie
De vaste uitvoeringsorganisatie van FBNR is klein, te klein om de groei in aanvragen volledig te kunnen
opvangen. Bij ziekte, verlof van de adviseur/toetsers of piekdrukte bij aanvragen is een kleine flexibele schil
beschikbaar. Hier is het afgelopen jaar veelvuldig een beroep op gedaan. Ook de teamondersteuner heeft
inmiddels een niet meer weg te denken rol bij het beoordelen en afhandelen van bepaalde categorieën
aanvragen. Directeur FBNR is ook zelf een periode ingesprongen bij het beoordelen van aanvragen.
Het nieuwe Pivio-aanvraag en registratiesysteem heeft gelukkig gezorgd voor efficiency, waardoor de groei in
aanvragen met bovenstaande inzet kon worden opgevangen. FBNR is in gesprek met de gemeente over
structurele uitbreiding van de werkorganisatie. Voor 2020 is 0,6 fte adviseur/toetser extra beschikbaar gesteld
door de gemeente. Dit is nog geen structurele oplossing.
Uitgaven in 5 aandachtscategorieën
Een aantal jaar geleden heeft FBNR met de gemeente Rotterdam afspraken gemaakt over vergroten van
mogelijkheden om voor bepaalde aanvraagcategorieën het reguliere (gemeentelijke) inkomensvangnet beter
beschikbaar te maken. Dat geldt voor de categorieën documenten, kosten van levensonderhoud, medische
kosten, studiekosten en inrichtingskosten. In de tabel hieronder staat de ontwikkelingen van uitgaven in deze vijf
categorieën in de laatste drie jaar.
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Ontwikkeling uitgaven voor 5 aandachtscategorieën
aanvraagcategorieën

uitgaven 2019

uitgaven 2018

uitgaven 2017

documenten
levensonderhoud

trend

€ 15.398
€ 287.757

€ 24.943
€ 330.497

€ 22.610
€ 238.641

medische kosten

€ 308.800

€ 220.656

€ 194.776

€ 97.019

€ 84.858

€ 107.426

€ 461.991

€ 308.088

€ 260.728

€ 1.170.965

€ 969.042

€ 824.181

studiekosten
inrichtingskosten
Totaal

Bij twee van de vijf categorieën is een daling in uitgaven zichtbaar ten opzichte van 2018, de andere categorieën
blijven stijgen. Omdat FBNR systematisch bij alle aanvragen in alle categorieën scherp let op mogelijkheden voor
benutting van reguliere (publieke) oplossingen, is een verdere sturing op beperking van uitgaven bij deze
specifieke categorieën losgelaten. Voor medische kosten heeft de gemeente Rotterdam besloten een extra
donatie te doen aan het giftenbudget van het FBNR, specifiek voor tandartskosten. Daarmee heeft FBNR een
bestemmingsfonds ingericht (Tanden en Kiezenfonds).

1.4 Toekomstparagraaf
Ontwikkeling aanvragen
FBNR hoopt dat vanaf volgend jaar de effecten van het geïntensiveerde gemeentelijke beleid op het gebied van
armoede, schulden en bijstand zichtbaar worden, en dat de groei in aanvragen bij FBNR stabiliseert. Het bestuur
heeft voor 2020 als koers bepaald dat het huidige beleid van beoordelen en toekennen/afwijzen gehandhaafd
dient te blijven. Een hoopvol voorteken is het feit dat de aanvragen van de gemeentelijke wijkteams bij FBNR
afgelopen jaar zijn afgenomen omdat de gemeente zelf vaker een financiële oplossing biedt. Wij schatten in dat
ook bij de geïntensiveerde schuldenaanpak door de gemeente, de gemeente zelf vaker een oplossing voor
financiële (schulden)-problematiek kan inzetten, waardoor hulpverleners zich minder vaak tot het FBNR hoeven
wenden.
Tegelijkertijd is vrijwel zeker dat er op korte termijn voor een aantal structurele knelpunten op het gebied van
armoede en schulden geen structurele oplossing komt. Iemand die zich dit jaar niet kon verzekeren voor
tandartskosten wegens schulden, zal dat volgend jaar ook niet kunnen. De rijksoverheid zal er niet voor kiezen
basistandzorg in de basisverzekering op te nemen; de gemeente zal er naar verwachting niet voor kiezen om de
bijzondere bijstand hiervoor beschikbaar te maken. Voor gezinnen met kinderen die moeten leven van een
inkomen op of onder het sociale minimum, of die moeten rondkomen van een klein leefgeld omdat zij in een
schuldsaneringstraject zitten blijft een hoge afrekening van de energienota, het eigen risico in de zorgverzekering
of een kapotte wasmachine een niet zelf op te lossen probleem, waarvoor bijzondere bijstand geen oplossing
biedt vanwege twee gemeentelijke beleidsuitgangspunten:
1)

Voor bepaalde (vervangings-)kosten gaat de gemeente uit van het principe: u had hiervoor moeten
sparen.

2)

Voor mensen die een schuldregeling of -sanering hebben, leidt het optreden van nieuwe
schulden/leningen tot beëindiging van de regeling of sanering. Bepaalde vormen van bijzondere bijstand
worden alleen als lening verstrekt; hier kan iemand dan geen beroep op doen.

In dit soort situaties zal het FBNR ook in 2020 worden benaderd. FBNR hoopt dat het door vele partijen ook in
2020 in staat wordt gesteld om zijn werk dan onverkort te kunnen doen.
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Financiële strategie
De financiële strategie van FBNR blijft gebaseerd op twee pijlers:
Streven naar behoud van en binding met de bestaande donateurs aan het FBNR;
Verbreding van de financiële basis van het FBNR, zowel bij nieuwe fondsen als bij bedrijfsleven en
particuliere donateurs.
De noodzakelijke continuïteits-/liquiditeitsreserve van het FBNR is in 2019 vrij constant gebleven en is
gehandhaafd op € 400.000. Dit bedrag is minimaal noodzakelijk als reserve, gelet op de doorlooptijd van de
jaarlijkse fondswerving.

1.5 Risicoparagraaf
Het FBNR is een relatief kleine fondsenwervende instelling. Het giftenbudget van FBNR wordt ingebracht door
vermogensfondsen, de gemeente draagt de organisatiekosten (zodat elke ingelegde euro van de donateurs voor
noodhulp kan worden ingezet), aanvragen komen via deelnemende hulpverleningsorganisaties. Middelen en
menskracht zijn beperkt. Er zijn 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 en andere donateurs, waarvan toekenning niet op voorhand zeker is, terwijl de stroom
aanvragen wel een zekerheid is. FBNR kan gelukkig rekenen op een vaste kern van donateurs (deelnemende
fondsen), die bij tekorten in het donatiebudget soms ook bereid zijn aanvullend te doneren. Daarnaast wordt
actief gezocht naar nieuwe donateurs en financieringsbronnen.
FBNR voorziet een aantal risico’s:
a.

het aantal aanvragen wordt hoger dan de organisatie qua menskracht en giftenbudget aankan;

b.

het risico van ‘institutionalisering’ van het fonds.

Het bestuur kan in deze situaties de volgende maatregelen treffen:
additionele fondswerving;
een stop zetten op aanvragen van bepaalde aanvragers of bepaalde uitgavencategorieën;
een appèl op de gemeentelijke overheid om de uitvoeringsorganisatie (structureel) uit te breiden;
blijvend uitdragen dat het FBNR voor incidentele hulp is en nooit een structurele oplossing is voor
bepaalde categorieën problematiek. Structurele problematiek verdient een structurele oplossing.
Additionele fondswerving is daarbij voor FBNR de meest passende strategie, omdat FBNR hiermee onverkort
kan blijven werken aan zijn doelstelling. Voorop blijft altijd staan: FBNR wil zoveel mogelijk Rotterdammers die
nergens anders meer terecht kunnen bij urgente financiële nood in de basisvoorzieningen om normaal te leven,
met een gift een hart onder de riem steken.
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2.

Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2019
Balans per 31 december 2019 (na bestemming van het saldo van baten en lasten)

Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
Balans per 31 december 2019
Activa

31 december 2019

31 december 2018

Materiële vaste activa

1 €

-

€

-

Vorderingen en overlopende activa

2 €

43.428

€

14.000

Liquide middelen

3 €

626.221

€

493.001

€

669.649

€

507.001

Totaal
Passiva

31 december 2019

31 december 2018

4

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteits-/liquiditeitsreserve
Fondsen
Pillen & poederfonds
Tanden en Kiezenfonds
Rust en Vreugd
Totaal reserves en fondsen

€

502.335 €

487.564

€
€
€
€

42.689
100.581
4.050
649.655

€
€
€
€

19.437
507.001

Kortlopende schulden en overlopende passiva 5 €

19.994

€

669.649

€

Totaal

€

9

507.001

2.2 Staat van baten en lasten over 2019
Staat van baten en lasten 2019
Baten

Werkelijk
2019

Begroting
2019

Baten uit werving
Baten van organisaties zonder winststreven 7
Baten van (subsidies van) overheden
8
Baten van bedrijven
9
Baten van particulieren
10

€
€
€
€

1.817.500
249.690
11.915
6.637

Som van de baten

€

2.085.742 €

Lasten

€
€
€
€

Werkelijk
2019
11 €

1.940.475 €

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

12 €

2.110 €

Som van lasten

€

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

1.471.000
25.000
2.000

€
€
€
€

1.100.700
30.000
10.000
3.931

1.498.000 €

1.144.631

Begroting
2019

Doel geoormerkte kosten
Besteed aan doelstellingen

Saldo financiële baten en lasten

Werkelijk
2018

Werkelijk
2018

1.500.000 €

€

3.873

1.942.585 €

1.500.000 €

1.560.440

€

143.157 €

-2.000 €

-415.809

13 €

-503 €

2.000 €

-100

€
142.654 €
Voordelig saldo

-

-

Het saldo van baten en lasten is als volgt verwerkt:

Continuïteits-/liquiditeitsreserve
Pillen & poederfonds
Tanden en Kiezenfonds
Fonds Rust en Vreugd

€
€
€
€
€

1.556.567

Werkelijk
2019
14.771
23.252
100.581
4.050
142.654
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Begroting
2019
€
€
€
€
€
-

€
€
€
€
€

Werkelijk
2018
-412.786
-3.123
-415.909

€
-415.909
Nadelig saldo

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.
De jaarrekening is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel.
Vergelijking met voorgaande jaar
In de jaarrekening is de presentatie van (de posten in) de staat van baten en lasten gewijzigd en
versimpeld ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gaat hierbij onder andere om de presentatie
van de financiële baten en lasten. De vergelijkende cijfers zijn in verband met deze wijziging
aangepast.
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 continuïteits-/liquiditeitsreserve 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 in het boekjaar
toegekende en uitbetaalde bedragen aan aanvragende maatschappelijke instellingen en
schuldeisers, gecorrigeerd met de in het boekjaar terug ontvangen bedragen van eerder in
voorgaande jaren toegekende en uitbetaalde bedragen.
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.
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.
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2.4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Activa
(1) 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.
(2) Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

Omschrijving

31-12-2019

Nog te ontvangen baten:
> Toegezegde bijdragen
> Verrekening organisatiekosten
> Diverse bedragen (retour)
Totaal vorderingen en overlopende activa

€
€
€
€

31-12-2018

25.000
12.683
5.745
43.428

€
€
€
€

14.000
14.000

(3) Liquide middelen
De specificatie van de liquide middelen is als volgt:

Omschrijving

31-12-2019

Bestuurrekeningen
Vermogensspaarrekening
Charitas spaarrekeningen
Totaal liquide middelen

€
€
€
€

31-12-2018

67.686
422.483
136.052
626.221

€
€
€
€

25.935
443.174
23.892
493.001

De geldmiddelen opgenomen op bovenstaande rekeningen zijn direct opeisbaar.
Passiva
(4) Reserves en fondsen
De specificatie van de post Reserves en fondsen is als volgt:
Omschrijving

31-12-2019

Continuïteits-/liquiditeitsreserve
Pillen & poederfonds
Tanden en Kiezenfonds
Fonds Rust en Vreugd
Nood+/perspectieffonds SDVB
Totaal reserves en fondsen

€
€
€
€
€
€

502.335
42.689
100.581
4.050
649.655

31-12-2018
€
€
€
€
€
€

487.564
19.437
507.001

Het bestuur van het FBNR heeft in haar vergadering van 23 november 2018 besloten dat een
minimale omvang van de continuïteits-/liquiditeitsreserve gewenst is van € 400.000, dit bedrag is in
2019 gehandhaafd.
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Het verloop van de continuïteits-/liquiditeitsreserve en fondsen is als volgt:

Omschrijving

Resultaatbestemming

1-1-2019

Overige
mutaties

31-12-2019

Continuïteits-/liquiditeitsreserve

€

487.564 €

14.771 €

-

€

502.335

Totaal reserves

€

487.564 €

14.771 €

-

€

502.335

Pillen & poederfonds
Tanden en Kiezenfonds
Fonds Rust en Vreugd
Nood+/perspectieffonds SDVB

€
€
€
€

19.437
-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

42.689
100.581
4.050
-

Totaal fondsen

€

19.437 €

127.883 €

-

€

147.320

€
€
€
€

23.252
100.581
4.050
-

Toelichting fondsen
(Bestemmings)fondsen 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.
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 2019 ontvangen en verantwoord in de staat van baten en lasten. In
2019 is hiervan € 21.748 besteed.
Tanden en Kiezenfonds
In samenspraak met de gemeente Rotterdam is het ‘Tanden en Kiezenfonds’ ingesteld. De gemeente
heeft hier een aanzienlijke donatie voor beschikbaar gesteld. Hierdoor heeft FBNR meer
mogelijkheden om aanvragen voor acute tandheelkundige basisbehandelingen in behandeling te
nemen. In overleg met de Rotterdamse tandartsenvereniging is bepaald wat onder
basisbehandelingen verstaan wordt. De bijdrage van € 202.392 is in 2019 ontvangen en verantwoord
in de staat van baten en lasten. In 2019 is hiervan € 101.811 besteed.
Fonds Rust en Vreugd
In samenspraak met St. Rust en Vreugd beheert FBNR een klein bestemmingsfonds om in
uitzonderlijke situaties de kosten van een gezinsuitje te kunnen betalen. Dit geldt voor
gezinnen/huishoudens die een emotioneel zware situatie achter de rug hebben en op adem moeten
komen. De bijdrage van € 8.000 is in 2019 ontvangen en verantwoord in de staat van baten en lasten.
In 2019 is hiervan € 3.950 besteed.
Nood+/perspectieffonds SDVB
Vanuit de donatie van één van de donerende fondsen (St. De Verre Bergen) is een
Nood+/perspectieffonds opgericht. FBNR kan hiermee in bijzondere situaties een iets hogere gift
geven, waarmee iemand schuldenvrij wordt, of een financieel gezonde (door)start in werk of leven
kan maken. Een bijdrage van € 100.000 is in 2019 ontvangen en verantwoord in de staat van baten
en lasten, hiervan is € 98.966 besteed aan het Nood+/perspectieffonds en het restant in overleg aan
reguliere noodhulp.
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(5) Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:
Vooruitontvangen baten
Ontvangen bijdrage pilot schulddienstverlening
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

€
€
€

5.000
14.994
19.994

€
€
€

-

In samenwerking met het St. Laurensfonds en St. Ontmoeting is FBNR een pilotproject
schulddienstverlening gestart. Hiermee wordt voor een aantal cliënten van St. Ontmoeting de
schuldenproblematiek opgelost/behapbaar gemaakt. De schulden worden zodanig gesaneerd dat een
kleine restschuld overblijft die door de cliënt in kleine beetjes wordt afgelost zodra dat voor een cliënt
mogelijk wordt. Die aflossing wordt weer in het fonds gestort, dat daarmee een revolverend karakter
krijgt. De bijdrage van € 20.000 is in 2019 ontvangen en op de balans gepresenteerd.
(6) 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
(7) Baten van organisaties zonder winststreven
De specificatie van baten van organisaties zonder winststreven luidt als volgt:

Naam
Regulier:

2019

2018

Stichting De Verre Bergen
Sint Laurensfonds
Stichting Bevordering van Volkskracht
Fonds DBL
Adessium Foundation
Van Beek-Donner Stichting
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Bekker-la Bastide Fonds
Stichting Vincentius Rotterdam
Stichting Fonds der Familie Antheunis
Stichting St Jansplaats
Dirk-Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting
Stichting Aelwijn Florisz
Stichting Het Heilige Geest-Huis
Van Ommeren - de Voogt Stichting
Stichting Fonds De Back
Stichting Medisch Sociale Hulp
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Stichting Rust en Vreugd
Nalatenschap De Drevon
Dura Charity Foundation
Clemens Hodesfonds
Stichting Wit-Gele Kruis
Gereformeerde Kerk Pernis
Stichting Corbello
Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
Stichting Mundo Crastino Meliori
Fonds NN
Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam
Van der Mandele-Stichting
Subtotaal regulier

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.200.000
120.000
80.000
50.000
50.000
50.000
50.000
40.000
35.000
25.000
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000
5.000
5.000
5.000
4.000
500
1.817.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

400.000
80.000
80.000
75.000
65.000
50.000
50.000
40.000
35.000
25.000
15.000
15.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
7.500
5.000
4.000
200
4.500
3.000
1.500
50.000
15.000
10.000
1.100.700

Totaal

€

1.817.500 €

1.100.700
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(8) Baten van (subsidies van) overheden
De baten van (subsidies van) overheden zijn als volgt te specificeren:

Omschrijving
Gemeente Rotterdam: tanden en kiezenfonds
Gemeente Rotterdam: pillen & poederfonds
Gemeente Rotterdam: kerstpakketten
Totaal

2019
202.392
45.000
2.298
249.690

€
€
€
€

€
€
€
€

2018
30.000
30.000

(9) Baten van bedrijven
De baten van bedrijven zijn als volgt te specificeren:

Omschrijving
Mediterranean Shipping (MSC Nederland)
All Chiefs
Santas koffie
Totaal

2019
2018
€ 10.000
€ 10.000
€ 1.020 € € 895 € € 11.915
€ 10.000

(10) Baten van particulieren
De baten van particulieren zijn als volgt te specificeren:
Omschrijving
Particulieren (overige kleine giften)
Totaal

€
€
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2019
6.637 €
6.637 €

2018
3.931
3.931

Lasten
(11) Besteed aan doelstellingen
De samenstelling van de bestedingen is:
2019
Aantal
toekenningen

Omschrijving

Besteding regulier:
- Besteed aan huishoudens in Rotterdam
Bestemmingsfondsen:
- Gem. Rotterdam: Pillen & poederfonds
- Gem. Rotterdam: Tanden en Kiezenfonds
- Stichting Rust en Vreugd: fonds Rust en Vreugd
- St. De Verre Bergen: Nood+/perspectieffonds
Besteding totaal
Retour lopende jaar /
voorgaande jaren
Totaal

Bedrag

2018
Aantal
toekenningen

Bedrag

2.616 €

1.734.634

1.994 €

1.554.635

32
178
8
50
2.884

€
€
€
€
€

21.748
101.810
3.950
100.000
1.962.142

50
2.044

€
€
€
€
€

33.123
1.587.758

€
2.884 €

-21.667
1.940.475

€
2.044 €

-31.191
1.556.567

€
2.044

1.556.567

Besteed aan doelstelling inclusief fonds pilot schulddienstverlening
- Sint Laurensfonds: fonds pilot schulddienstverlening
Totaal incl. fonds pilot schulddienstverlening

3 €
2.887

5.006
1.945.481

Bestedingspercentages
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in een percentage van het totaal van de
lasten bedraagt 99,9% (2018: 99,8%).
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in een percentage van het totaal van de
baten uit werving bedraagt 93,0% (2018: 136,0%).
(12) Kosten van beheer en administratie
De samenstelling van de kosten van beheer en administratie is:

Omschrijving
Eindejaarsattenties
Diversen
Totaal

€
€
€

2019
- €
2.110 €
2.110 €

2018
223
3.650
3.873

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 (in het verleden behaalde) 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.
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(13) Financiële baten en lasten

Omschrijving
Rente baten
Rente lasten / bankkosten
Totaal

€
€
€

2019
560 €
1.063 €
-503 €

2018
167
267
-100

(14) Verantwoording in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in
de publieke en semipublieke sector 2019
De directie is formeel in dienst van de gemeente Rotterdam, wordt bezoldigd door de gemeente
Rotterdam conform de gemeentelijke cao 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
M.M. Vogelaar
R.G. Scalzo
M.H. Vorthoren
J.A. de Kruijf
H.J. Hodes
G. Neeleman
R.O. Prins
A.C. van Seventer
W.F.M. Vonk
B. Boudhan
A.M.C. de Rotte
I.J.A. Franssen
A. Wissink

functie

duur in boekjaar

voorzitter
lid (tot 12 februari)
voorzitter (vanaf 12 februari)
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
vicevoorzitter
lid
lid
lid
lid
directeur

1/1 – 11-2
1/1 – 31/12

2.5 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden.
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1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12
11/1 - 31-12
1/8 - 31/12
1/10 - 31/12
1/1 – 31-12

2.6 Ondertekening van de jaarrekening
Rotterdam, 20 maart 2020
De directie,
A. Wissink

Het bestuur,

Namens de particuliere fondsen:
I.J.A. Franssen (secretaris)
B. Woudstra
W.F.M. Vonk
A.C. van Seventer
H.J. Hodes
Namens de hulpverlenende instellingen:
R.G. Scalzo (voorzitter)
B. Boudhan
Namens de levensbeschouwelijke organisaties en
religieuze groepen:
J.A. de Kruijf (penningmeester)
M. Amzaiab
Namens de gemeente Rotterdam:
G. Neeleman
A.M.C. de Rotte
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Nr. 115

Aan het bestuur van
Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Nr. 115

Aan het bestuur van
Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Controleverklaring
van de onafhankelijke
accountant
A. Verklaring
over de in de jaarstukken
opgenomen jaarrekening
2019
Ons oordeel
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam te Rotterdam gecontroleerd.
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam te Rotterdam gecontroleerd.
samenstelling van het vermogen van Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam per 31 december 2019 en
van het saldo van baten en lasten over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650
Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
Fondsenwervende instellingen en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
samenstelling van het vermogen van Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam per 31 december 2019 en
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
van het saldo van baten en lasten over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650
Fondsenwervende instellingen en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
De jaarrekening bestaat uit:
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
1. de balans per 31 december 2019;
De jaarrekening bestaat uit:
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
1. de balans per 31 december 2019;
toelichtingen.
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
De basistoelichtingen.
voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden
het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze
De basis voor onsen
oordeel
verantwoordelijkheden
op
grond hiervan
zijn beschreven
de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden
de
Wij hebben onze controle
uitgevoerd
volgens hetin Nederlands
recht,
waaronder ook de voor
Nederlandse
controle
van
de
jaarrekening’.
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam zoals vereist in de Verordening inzake
controle van de jaarrekening’.
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam zoals vereist in de Verordening inzake
beroepsregels accountants (VGBA).
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
beroepsregels accountants (VGBA).
Naleving
anticumulatiebepaling
WNT niet gecontroleerd
Wij vinden
dat de door ons verkregen
controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikelNaleving
1.6a WNT
en artikel 5, lid 1, subWNT
j Uitvoeringsregeling
WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
anticumulatiebepaling
niet gecontroleerd
hebben
gecontroleerd
of
er
wel
of
niet
sprake
is
van
een
door een leidinggevende
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019normoverschrijding
hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in
topfunctionaris
vanwege
eventuele
dienstbetrekkingen
als
leidinggevende
topfunctionaris
bij andere
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent
dat wij niet
WNT-plichtige
instellingen, alsmede
of deofinniet
dit kader
vereiste
juist en volledig is.
hebben gecontroleerd
of er wel
sprake
is vantoelichting
een normoverschrijding
door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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2

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere
die bestaat
Nr.informatie,
115
uit: Aan het bestuur van
het bestuursverslag;
Stichting
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
de overige gegevens;
bijlage 1 Begroting 2020;
bijlage 2 Overige functies en rooster van aftreden bestuursleden.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole
of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam te Rotterdam gecontroleerd.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden
hebben
nietde
dezelfde
diepgang als
onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Naar ons oordeel
geeft
in de jaarstukken
opgenomen
jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam per 31 december 2019 en
Het bestuur
verantwoordelijk
het
opstellen
de andere informatie,
hetgeldende
bestuursverslag
in 650
van hetissaldo
van baten en voor
lasten
over
2019 invan
overeenstemming
met dewaaronder
in Nederland
RJ-Richtlijn
overeenstemming
met deinstellingen
in Nederlanden
geldende
RJ-Richtlijnvan
650 Fondsenwervende
Fondsenwervende
de bepalingen
en krachtens deinstellingen.
Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit:
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur
is verantwoordelijk
het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in over1. de balans
per 31 decembervoor
2019;
eenstemming
met
debaten
in Nederland
RJ-Richtlijn
650 Fondsenwervende instellingen en de WNT. In dit
2. de staat
van
en lastengeldende
over 2019;
en
kader3.is de
hettoelichting
bestuur verantwoordelijk
voorvan
eendezodanige
interne
beheersingvoor
die het
bestuurverslaggeving
noodzakelijken
acht
met een overzicht
gehanteerde
grondslagen
financiële
andere
om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
toelichtingen.
fouten of fraude.
De basis voor ons oordeel
Bij het
jaarrekening
moet het
bestuur
of de
organisatie
in staat
haar
Wijopmaken
hebben van
onzedecontrole
uitgevoerd
volgens
het afwegen
Nederlands
recht,
waaronder
ook isdeom
Nederlandse
werkzaamheden
in
continuïteit
voort
te
zetten.
Op
grond
van
genoemd
verslaggevingsstelsel
moet
het
bestuur
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze
de jaarrekening
opmaken op basis
van de
continuïteitsveronderstelling,
tenzij ‘Onze
het bestuur
het voornemen heeft
verantwoordelijkheden
op grond
hiervan
zijn beschreven in de sectie
verantwoordelijkheden
voor de
om de
stichting
tede
liquideren
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
controle
van
jaarrekening’.
alternatief is.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam zoals vereist in de Verordening inzake
Het bestuur
moet gebeurtenissen
en omstandigheden
waardoor gerede
zou kunnen
de
de onafhankelijkheid
van accountants
bij assurance-opdrachten
(ViO)twijfel
en andere
voor de bestaan
opdrachtofrelevante
organisatie
haar
bedrijfsactiviteiten
in
continuïteit
kan
voortzetten,
toelichten
in
de
jaarrekening.
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze Wij
verantwoordelijkheid
hetverkregen
zodanig controle-informatie
plannen en uitvoeren
van een en
controleopdracht
dat voor
wij daarmee
vinden dat de doorisons
voldoende
geschikt is als basis
ons oordeel.
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
topfunctionaris
vanwege of
eventuele
dienstbetrekkingen
als zijn
leidinggevende
topfunctionaris
bij die
andere
verwacht
dat deze, afzonderlijk
gezamenlijk,
van invloed kunnen
op de economische
beslissingen
WNT-plichtige
instellingen,
alsmede
of
de
in
dit
kader
vereiste
toelichting
juist
en
volledig
is.
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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3

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Nr. 115
Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
Aan het bestuur van
onder andere uit:
Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
-

-

-

-

-

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude
van
onafhankelijke
is Controleverklaring
het risico dat een afwijking
vande
materieel
belang niet accountant
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk
verkeerd
voorstellen
van zaken of het
doorbrekenjaarrekening
van de interne
beheersing;
A. Verklaring
over
de in de jaarstukken
opgenomen
2019
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden
te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
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niet
als
doel
om
een
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over Fonds
de effectiviteit
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de interne
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te Rotterdam
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vanjaarstukken
schattingenopgenomen
door het bestuur
en deeen
toelichtingen
die van
daarover
in deen de
Naar onsvan
oordeel
geeft de in de
jaarrekening
getrouw beeld
de grootte
jaarrekening
staan;
samenstelling van het vermogen van Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam per 31 december 2019 en
het
vaststellen
door
bestuur
continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar
is. Tevens 650
van
het saldo dat
van de
baten
enhet
lasten
over gehanteerde
2019 in overeenstemming
met de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn
het
op
basis
van
de
verkregen
controle-informatie
vaststellen
of
er
gebeurtenissen
en
omstandigheden
zijn
Fondsenwervende instellingen en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
waardoor
gerede
twijfel
zou
kunnen
bestaan
of
de
organisatie
haar
bedrijfsactiviteiten
in
continuïteit
kan
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht
in onzebestaat
controleverklaring
te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
De jaarrekening
uit:
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn
op 31
dedecember
controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
1. gebaseerd
de balans per
2019;
Toekomstige
gebeurtenissen
of
omstandigheden
2. de staat van baten en lasten over 2019; en kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar
continuïteit
niet langer
3. de toelichting
metkan
eenhandhaven;
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
het evalueren
van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toetoelichtingen.
lichtingen; en
het
ofons
de jaarrekening
een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenisDeevalueren
basis voor
oordeel
sen.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
controle van de jaarrekening’.
tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam zoals vereist in de Verordening inzake
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze
beroepsregels accountants (VGBA).
onafhankelijkheid te waarborgen.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
Dordrecht, 20 maart 2020
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
Verstegen accountants en adviseurs B.V.,
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
was getekend,
D. Vermaas RA
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Bijlage 1 Begroting 2020
De onderstaande begroting 2020 is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van
27 september 2019:

Toezegging fondsen (bij ongewijzigd beleid) €
Ontvangsten bedrijfsleven
€
Rente inkomsten
€

2020
1.720.000
15.000
-

Begroting
2019
2018
€ 1.473.000 €
982.500
€
25.000 €
25.000
€
2.000 €
7.500

€
€
€

Som der baten

€

1.735.000

€ 1.500.000

€ 1.015.000

€ 1.000.000

Uitgaven Fin. hulpverlening
Som der lasten

€
€

1.735.000
1.735.000

€ 1.500.000
€ 1.500.000

€ 1.015.000
€ 1.015.000

€ 1.000.000
€ 1.000.000

Resultaat/onttrekking reserves en
fondsen

€

-

€

€

€

23

-

-

2017
990.000
10.000

-

Bijlage 2 Overige functies en rooster van aftreden bestuursleden
Overige functies van de bestuursleden in 2019:
Voorzitter tot 12 februari 2019: Mevr. M.M. (Monique) Vogelaar
Overige functies:
- Bestuurslid Stichting Christelijk-Sociaal Congres
- Voorzitter CDA-S Provincie Zuid-Holland
- Voorzitter delegatie CDA bij de European Senior Union
- Bestuurslid CDA Provincie Zuid-Holland
- Senior trainer Eduardo Frei Stichting
Secretaris tot 31 december 2019: Mevr. M.H. (Marianne) Vorthoren
Overige functies:
- Directeur SPIOR tot 15/2/2019
- Voorzitter Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam
- Lid Raad van Participanten zorginstelling Laurens tot 15/2/2019
- Bestuurslid Dienstencentrum GVO en HVO tot 1/9/2019
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)
- Bestuurslid Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam
- Voorzitter Stichting Tulpen uit Rotterdam
Lid: Dhr. W.F.M. (Willem) Vonk
Overige functies:
- Lid Algemeen Bestuur Laurensfonds
- Lid algemene ledenvergadering RVKO
Lid: Dhr. G. (Gerard) Neeleman
Overige functies:
- Hoofd Kredietbank Rotterdam
Lid tot 31 december 2019 : Dhr. R.O. (Roelof) Prins
Overige functies:
- Directeur Stichting De Verre Bergen
- Voorzitter RvC Alucha B.V. (bezoldigd)
- Voorzitter Stichting Nieuw Thuis Rotterdam
- Bestuurslid Stichting Collectiegebouw
- Bestuurslid Stichting Studentmentoren
- Lid Raad van Advies Stichting De Nieuwe Kans
- Lid Raad van Advies Financial Economics Faculteit Erasmus Universiteit
- Lid Rotterdam Partners
Voorzitter vanaf 12 februari 2019: Dhr. R.G. (Richard) Scalzo
Overige functies:
- Directeur/bestuurder Mee Rotterdam Rijnmond
- Voorzitter landelijke gebruiksvereniging MULTIsignaal
- Secretaris bestuur Stichting 2gether4kids
- Bestuurslid (penningmeester) MEE NL
- Bestuurslid Sociale Kaart Nederland B.V.
- Bestuurslid Stichting Provinciaal Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland
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Lid/vicevoorzitter: mw. A.C. (Ria) van Seventer
Overige functies:
- advocaat bij Meesters aan de Maas
- Bestuurslid fondsDBL
Lid: Dhr. H.J. (Joachim) Hodes
Overige functies:
- Sales & Business Consultant ICT, Axoft IT & Telecom
- Directeur/eigenaar Semies Consultancy
- Penningmeester Clemens Hodes Fonds
- Secretaris Stichting Vincentius Rotterdam
Lid vanaf 1-10-2019: mw. I.J.A. (Ignace) Franssen
Overige functies:
- Bestuurslid Stichting Bekker-La Bastide- Fonds
- Bestuurslid Pater Eusebius Kemp Stichting
Lid vanaf 1-8-2019: mw. A.M.C. (Annemarie) de Rotte
Overige functies:
- Directeur Klantcontact, gemeente Rotterdam
- Bestuurslid RO!Entree B.V.
Lid vanaf 11-1-2019: mw. B. (Btisame) Boudhan
Overige functies:
- Directeur/bestuurder SOL Samen Ondernemend Leren
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Mevr. A. Wissink
(Nita)

Dhr. G. Neeleman
(Gerard)
Dhr. W.F.M. Vonk
(Willem)
Dhr. J. Hodes
(Joachim)
Mw. A.M.C. de Rotte
(Annemarie)
Mw. B. Boudham
(Btisame)
Dhr. B. Woudstra
(Bas)
Mevr. I.J.A.
Franssen (Ignace)
1-8-2019
11-1-2019
1-1-2020
1-10-2019

gemeente

hulpverlenende
organisaties
fondsen

fondsen

directeur

1e termijn

1-6-2018

fondsen

Datum
aantreden
1 mei 2017

onbepaalde
tijd
1e termijn

1-4-2014

fondsen

Detachering
voor 4 jaar,
met
mogelijkheid 2
x 1 jaar
verlengen.

1e termijn

1e termijn

secretaris

lid

lid

lid

lid

lid

lid

lid

1e termijn
onbepaalde
tijd
2e termijn

penningmeester

voorzitter (sinds
11-2-2019)
vicevoorzitter

Functie

x

31/12/2020

- januari 2020

2e termijn

1e termijn

1-12-2017
16-3-2012

1e termijn

1-1-2008

hulpverlenende
organisaties
fondsen

Dhr. R.G. Scalzo
(Richard)
Mevr. A.C. van
Seventer (Ria)
Mevr. J.A. de Kruijf
(Hanny)
Mevr. M. Amzaiab

Bijzonderheden

Datum
inschrijving
KvK
1-12-2017

levensbeschouwelijke
organisaties
levensbeschouwelijke
organisaties
gemeente

Geleding

Naam

Rooster van aftreden Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

1 mei 2021

x

x

31/12/2021

x

x

x

31/12/2022

x

x

x

31/12/2023

31/12/2024

