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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 filantropische fondsen, hulpverleningsorganisaties, levensbeschouwelijke instellingen en de
gemeente Rotterdam. De stichting helpt met giften urgente materiële noden op te lossen van
Rotterdamse huishoudens, waar geen andere oplossingen mogelijk zijn. De stichting is daarmee
ultimum remedium.

1.2 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 dagelijks
bestuur bij. De directeur van de stichting is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. De
leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.
De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2021 als volgt:
R.G. Scalzo
A.C. van Seventer
I.J. A. Franssen
B. Woudstra
M. Amzaiab
B. Boudhan
E. Delgado Silva
H.J. Hodes
M. van Leeuwen
G. Neeleman
W.F.M. Vonk

voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

namens hulpverlening
namens fondsen
namens fondsen
namens fondsen
namens levensbeschouwelijke organisaties
namens hulpverlening
namens levensbeschouwelijke organisaties
namens fondsen
namens gemeente
namens gemeente
namens fondsen

Op 1 december is mw. A.M.C. de Rotte teruggetreden als bestuurslid namens de gemeente, zij is op
6 december opgevolgd door de heer M. van Leeuwen. Mw. J.A. de Kruijf verliet het bestuur op 1
januari 2021 wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. De heer B. Woudstra is per 1
januari 2021 benoemd als penningmeester. Op 1 januari 2021 is mw. E. Delgado Silva aangetreden
als nieuw bestuurslid namens de levensbeschouwelijke organisaties.
Het algemeen bestuur is in 2020 vijf keer bijeengekomen. Het bestuur heeft onder meer de volgende
besluiten genomen:
• Vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag over 2020
• Vaststellen jaarplan 2021
• Vaststellen giftenbegroting 2022
• Uitvoeren duurzaam witgoedfonds
• Vaststellen case for support voor fondswerving bij particuliere donateurs en bedrijven;
• Opnieuw aanmerken van bewindvoerders als categorie aanvragers voor FBNR
• Vaststellen strategisch plan major donorwerving
De overige functies van de bestuursleden en het rooster van aftreden zijn opgenomen in bijlage 2.
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1.3 Beknopt verslag van de activiteiten
Aanvragen & hulpvragen
FBNR ontving in 2021 3.894 aanvragen voor acute noodhulp. Dat is een grote stijging (+ 442/=13%)
ten opzichte van 2021. 78% van de aanvragen (3.027) leidde tot een gift van gemiddeld € 736. In
totaal heeft FBNR in 2021 € 2.228.463 aan giften voor acute noodhulp verstrekt.
Aanvragen noodhulp

2021

2020

2019

2018

3.894

3.452

3.325

2.414

3.027
60
325
475
7
3.894

2.754
58
260
378
2
3.452

2.629
117
267
304
8
3.325

1.994
46
157
217
0
2.414

€ 2.228.463
€ 736

€ 2.058.526
€ 748

€ 1.923.733
€ 732

€ 1.523.444
€ 764

Aantal aanvragen noodhulp
Uitsplitsing
toegekend
ingetrokken
afgewezen
doorverwezen
open/overig
Totaal
Giften in €
Gemiddelde gift per aanvraag

Halverwege het jaar verwachtte FBNR nog een stijging van 25%, mogelijk als nasleep van het eerste
coronajaar. Hierdoor was het noodzakelijk om extra inkomsten te verwerven. Gelukkig waren
fondsen en de gemeente Rotterdam bereid het giftenbudget van FBNR aan te vullen of garant te
staan voor tekorten. In de tweede helft van 2021 is de groei van aanvragen teruggelopen en ontving
het fonds vergelijkbare aantallen aanvragen als de voorgaande jaren. Op jaarbasis kwam de stijging
daarmee uit op +13%.
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Een aanvraag bij FBNR is soms complex en kan uit meerdere hulpvragen bestaan. Sinds 1 april 2019
Een aanvraag bij FBNR is soms complex en kan uit meerdere hulpvragen bestaan. Sinds 1 april 2019
registreert FBNR ook het aantal hulpvragen:
registreert FBNR ook het aantal hulpvragen:
Hulpvragen 2019 -2021
Hulpvragen 2019 -2021
aangevraagd
toegekend gemiddelde bijdrage per hulpvraag
aangevraagd
toegekend gemiddelde bijdrage per hulpvraag
€ 670
2019
3.367
2.872
€ 670
2019
3.367
2.872
€ 628
2020
4.115
3.277
€ 628
2020
4.115
3.277
€ 620
2021
4.628
3.593
€ 620
2021
4.628
3.593
Omdat de registratie van hulpvragen op 1 april 2019 is gestart zijn de cijfers over dat jaar niet
Omdat de registratie van hulpvragen op 1 april 2019 is gestart zijn de cijfers over dat jaar niet
helemaal vergelijkbaar. De cijfers van 2020 en 2021 laten een vergelijkbaar beeld zien als de cijfers
helemaal vergelijkbaar. De cijfers van 2020 en 2021 laten een vergelijkbaar beeld zien als de cijfers
van de aanvragen: een stijging van het aantal hulpvragen (+12%), een iets mindere stijging van het
van de aanvragen: een stijging van het aantal hulpvragen (+12%), een iets mindere stijging van het
aantal toegekende hulpvragen en een daling van het percentage toekenningen.
aantal toegekende hulpvragen en een daling van het percentage toekenningen.
Ontvangen donaties
Ontvangen donaties
De door FBNR verstrekte noodhulp is gefinancierd uit donaties van filantropische fondsen, de
De door FBNR verstrekte noodhulp is gefinancierd uit donaties van filantropische fondsen, de
gemeente Rotterdam, van maatschappelijke organisaties, van bedrijven en van een groot aantal
gemeente Rotterdam, van maatschappelijke organisaties, van bedrijven en van een groot aantal
particuliere donateurs. Het financiële fundament van het FBNR wordt breder. FBNR is blij met de
particuliere donateurs. Het financiële fundament van het FBNR wordt breder. FBNR is blij met de
ervaren steun en het vertrouwen van zoveel partijen in Rotterdam en daarbuiten die zich armoede in
ervaren steun en het vertrouwen van zoveel partijen in Rotterdam en daarbuiten die zich armoede in
de stad aantrekken en daar iets aan willen doen. Het aantal particuliere donaties blijft hoog, door
de stad aantrekken en daar iets aan willen doen. Het aantal particuliere donaties blijft hoog, door
acties van Stadsdelen, de Hogeschool van Rotterdam en door donaties van particulieren en bedrijven
acties van Stadsdelen, de Hogeschool van Rotterdam en door donaties van particulieren en bedrijven
via een schenkingsovereenkomst of via de donatiemogelijkheid op de website van FBNR. Dit jaar is
via een schenkingsovereenkomst of via de donatiemogelijkheid op de website van FBNR. Dit jaar is
een pilot gestart van twee jaar om te onderzoeken of particuliere donateurs en bedrijven duurzaam
een pilot gestart van twee jaar om te onderzoeken of particuliere donateurs en bedrijven duurzaam
aan FBNR verbonden kunnen worden. De gemeente Rotterdam heeft hiervoor een bijdrage
aan FBNR verbonden kunnen worden. De gemeente Rotterdam heeft hiervoor een bijdrage
beschikbaar gesteld, waarmee FBNR voor één dag in de week een projectleider particuliere
beschikbaar gesteld, waarmee FBNR voor één dag in de week een projectleider particuliere
fondswerving kon aanstellen.
fondswerving kon aanstellen.
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FBNR had in 2021 de volgende inkomsten:
Donaties van fondsen (regulier & extra, incl. bestemmingsfondsen)

€ 1.995.000

Bijdragen particulieren & bedrijven

€ 43.160

Bijdragen gemeente Rotterdam (bestemmingsfondsen)

€ 600.052

Totaal

€ 2.638.212

Daarnaast hebben drie filantropische fondsen een garantstelling afgegeven voor het geval FBNR in
2021 budget tekort zou komen. Dit telt op tot € 175.000. Door de extra donaties van deze fondsen en
de gemeente Rotterdam en door een iets teruglopend aantal aanvragen in de tweede helft van 2021
hoeft hier geen gebruik van gemaakt te worden.
Financieel sluiten we het jaar met een batig saldo af, dat komt volledig door enkele
bestemmingsfondsen. Het giftenbudget voor acute noodhulp is nagenoeg precies toereikend
geweest.
Het onderzoek naar de groei van aanvragen door bewindvoerders (gefinancierd door Adessium
Foundation, Stichting De Verre Bergen en het Elise Mathilde Fonds) is in 2021 afgerond en heeft
geleid tot de conclusie dat bewindvoerders een terechte en waardevolle aanvrager bij het FBNR zijn
en blijven. De resultaten van dit onderzoek zijn gedeeld met collega-noodhulpbureaus die zijn
aangesloten bij het Landelijk Beraad van noodhulpbureaus.
Bestemmingsfondsen
In 2021 heeft FBNR de uitvoering van vijf bestemmingsfondsen gecontinueerd en twee nieuwe
bestemmingsfondsen gestart.
Bestemmingsfondsen 2021
fonds

budget
2021

totaal
beschikbaar

aantal giften
2021

besteed in
2021

gemiddelde
gift

Restant
31/12/2021

Pilot schulden
Laurensfonds/Ontmoeting (reserve)
Rust en Vreugd (respijtuitjes - reserve)

€ 4.198

€ 4.198

2

€ 4.198

€ 2.099

€0

€ 1.700

€ 1.700

3

€ 1.700

€ 567

€0

Tanden en kiezenfonds (reserve)

€ 127.278

€ 427.277

538

€ 292.235

€ 543

€ 135.042

Tanden en kiezenfonds (extra donatie)

€ 300.000
€ 1.556

€ 1.556

Nieuw: Enver/Laurensfonds
jongerenperspectieffonds
Nood+/perspectieffonds SDVB 2020
(reserve)
Nood+/perspectieffonds SDVB 2021
(toevoeging)
Nieuw: duurzaam witgoedfonds

€ 150.000

€ 150.000

1

€ 4.665

€ 4.665

€ 145.335

€ 24.891

€ 124.891

34

€ 53.997

€ 1.588

€ 70.894

€ 272.217

231

€ 102.366

€ 443

€ 169.851

Totaal bestemmingsfondsen 2021

€ 981.840

Pillen en Poederfonds

€ 1.556

€ 100.000
€ 272.217

€ 459.161

€ 522.679

1. Pilot schulden Laurensfonds/Ontmoeting
De pilot schulddienstverlening is een samenwerking tussen het Sint. Laurensfonds, Stichting
Ontmoeting en FBNR en is in 2021 gecontinueerd. Hiermee is voor een aantal cliënten van Stichting
Ontmoeting de schuldenproblematiek opgelost. De schulden worden gesaneerd en afgekocht. De
restschuld betaalt de client waar mogelijk in kleine bedragen terug aan Stichting Ontmoeting. In het
verslagjaar is dit fonds volledig besteed.
__________________________________________________________________________________________
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2. Rust & Vreugd: respijtuitjes
In samenspraak met Stichting Rust en Vreugd beheert FBNR een bestemmingsfonds om in
uitzonderlijke situaties de kosten van een gezinsuitje of korte vakantie in eigen land te kunnen
betalen. Dit geldt voor gezinnen/huishoudens die een emotioneel zware situatie achter de rug hebben
en op adem moeten komen. In 2021 is dit fonds volledig uitgeput. FBNR zal voor 2022 ev. opnieuw
budget aanvragen.
3. Tanden en kiezenfonds
Het Tanden en Kiezenfonds kon in 2021 gecontinueerd worden door extra bijdragen van de
gemeente Rotterdam. Dit bestemmingsfonds is bedoeld voor acute tandzorg voor mensen die niet of
onvoldoende verzekerd zijn en toch een noodzakelijke tandartsbehandeling moeten ondergaan. In
2021 zijn 538 hulpvragen gehonoreerd. Restantbudget is beschikbaar voor 2022.
4. Pillen en Poederfonds
Met het Pillen en Poederfonds financiert FBNR op verzoek van de gemeente Rotterdam de eigen
bijdragen van medicijnkosten voor onverzekerden in Rotterdam. Tot 2021 ontving FBNR hiervoor een
voorschot waarmee aanvragen gefinancierd konden worden. In 2021 werd geen voorschot meer
ontvangen, maar moest FBNR op factuurbasis de kosten declareren. Daarbovenop veranderden ook
de gecontracteerde apotheken hun werkwijze, waardoor de administratieve last voor FBNR toenam.
FBNR heeft daarom de gemeente verzocht deze taak vanaf 2022 weer zelf uit te voeren.
Voor het Pillen en Poederfonds is in het verslagjaar € 27.835 aan giften verstrekt; deze kosten zijn
volledig in rekening gebracht bij de gemeente Rotterdam.
5. Enver/Laurensfonds Jongerenperspectieffonds (nieuw)
Op verzoek van Stichting Enver en het Sint Laurensfonds beheert FBNR een
Jongerenperspectieffonds. Op aanvraag van Enver verstrekt FBNR vanuit dit fonds giften voor
jongeren die onder begeleiding staan van Enver en die met behulp van een gift zonder financiële
zorgen op eigen benen kunnen gaan staan. In het verslagjaar is hiervoor 1 gift verstrekt.
6. Nood+/perspectieffonds
In 2021 is ook het Nood+/perspectieffonds gecontinueerd, vanuit de donatie van Stichting De Verre
Bergen. FBNR kon hiermee in bijzondere situaties op eigen initiatief een iets hogere gift geven,
waarmee iemand schuldenvrij werd, of een financieel gezonde (door)start in werk of leven kon
maken. Het aantal cases dat hiervoor in aanmerking kwam (34) was in het verslagjaar beperkter. Met
SDVB zal worden overlegd over de bestemming van het restant.
7. Duurzaam witgoedfonds (nieuw)
Met een donatie van de gemeente Rotterdam heeft FBNR het Duurzaam Witgoedfonds gestart. De
gemeenteraad van Rotterdam had een budget gereserveerd voor een Duurzaam Witgoedfonds, met
als bedoeling dat Rotterdammers met een krappe beurs bij noodzakelijke vervanging van hun
koelkast of wasmachine een zo duurzaam mogelijk apparaat kunnen aanschaffen. Dat is beter voor
het milieu en de portemonnee (lager energieverbruik). De gemeente heeft dit budget gedoneerd aan
FBNR. FBNR heeft de principiële keuze gemaakt om duurzaamheid als criterium op te nemen bij het
verstrekken van witgoed. Bij aanvragen voor huishoudelijke apparatuur bij het fonds kan FBNR nu
een duurzaam apparaat leveren. FBNR werkt bij het leveren van huishoudelijke apparaten nog steeds
samen met Coolblue. In het verslagjaar zijn 231 hulpvragen voor witgoed – met in totaal 276
koelkasten, wasmachines en/of fornuizen - gehonoreerd met een duurzaam apparaat.

__________________________________________________________________________________________
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Samenwerking met het bedrijfsleven & particuliere donateurs
De samenwerking met Coolblue is in 2021 gecontinueerd. Coolblue heeft voor FBNR koelkasten,
wasmachines en fornuizen geleverd tegen een aanzienlijk gereduceerd tarief. Ook een aantal
particuliere donaties die FBNR heeft ontvangen zijn afkomstig van bedrijven uit het MKB. Met
Grandvision is eind 2021 verkend of er voor brillen een soortgelijke samenwerking kan ontstaan. In
2022 zal dat duidelijk worden.
In het verslagjaar heeft ook Stadsdelen een fondswervingsactie voor FBNR gevoerd en hebben veel
particuliere donateurs het fonds met een kleine of grote donatie ondersteund.
De gemeente Rotterdam heeft voor 2021 en 2022 projectbudget beschikbaar gesteld om verder te
exploreren hoe particuliere donateurs en Rotterdamse bedrijven duurzaam aan het fonds verbonden
kunnen worden.
Uitvoeringsorganisatie
De vaste uitvoeringsorganisatie van FBNR blijft klein van omvang (3,45 fte), te klein om de groei in
aanvragen van de afgelopen jaren op te kunnen vangen. Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
van de gemeente Rotterdam heeft tijdelijk extra capaciteit adviseur/toetser beschikbaar gesteld (1,6
fte). Daarmee is het gelukt om het reguliere werk gewoon door te laten gaan in 2021. Medio 2022 zal
dit teruglopen naar 0,9 fte. Een externe berekening van de noodzakelijke formatie van FBNR wijst
onomstotelijk uit dat FBNR structureel meer menskracht nodig heeft om het werk aan te kunnen.
FBNR blijft met de gemeente Rotterdam in gesprek over deze noodzakelijke structurele uitbreiding
van de werkorganisatie.

1.4 Toekomstparagraaf
Ontwikkeling aanvragen
Een financiële crisis als gevolg van de corona-pandemie lijkt uit te blijven, de economie blijft groeien.
Maar er zijn signalen dat de kloof tussen arm en rijk door corona verdiept. Daarom blijft FBNR
rekening houden met een (lichte) groei in het aantal aanvragen. Voor 2022 prognosticeert FBNR
4.000 aanvragen. In het verslagjaar is de samenwerking met de uitvoeringsorganisatie van de
gemeente Rotterdam voor Bijzondere Bijstand geïntensiveerd, dat is mede het gevolg van de brede
armoede- en schuldenaanpak die door de gemeente Rotterdam is ingezet. Hierdoor kunnen hopelijk
meer aanvragen worden door- of terugverwezen naar de gemeente Rotterdam.
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; en
Verbreding van de financiële basis van het FBNR, zowel bij nieuwe fondsen als bij
bedrijfsleven en particuliere donateurs.
Omdat het elk jaar onzeker is hoeveel bijdragen FBNR van de aangesloten fondsen, bedrijven en
particuliere ontvangt is de giftenbegroting voor 2022 iets behoudender opgesteld. Het
toekenningspercentage en de hoogte van de gemiddelde gift zijn iets naar beneden bijgesteld.
•
•

Het bestuur heeft de noodzakelijke omvang van de continuïteits-/liquiditeitsreserve van het FBNR
vastgesteld op € 500.000 (ca. 25% van het donatiebudget). Dit bedrag is minimaal noodzakelijk als
reserve, gelet op de doorlooptijd van de jaarlijkse fondswerving.

__________________________________________________________________________________________
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1.5 Risicoparagraaf
Het FBNR is een kleine fondsenwervende instelling. Het giftenbudget van FBNR wordt ingebracht
door vermogensfondsen en een groeiend aantal andere partijen, de gemeente draagt de
organisatiekosten (zodat elke ingelegde euro van de donateurs voor noodhulp kan worden ingezet),
aanvragen komen via 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
middelen 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, die bij tekorten in het donatiebudget soms ook
bereid zijn aanvullend te doneren. Daarnaast wordt actief gezocht naar nieuwe donateurs en
financieringsbronnen. Ook de gemeente toont zich een betrokken partner als er tekorten in het
donatiebudget optreden of wanneer specifieke aanvragen toenemen.
FBNR ziet twee risico’s:
a. het aantal aanvragen wordt hoger dan de organisatie qua menskracht en giftenbudget
aankan en
b. het risico van ‘institutionalisering’ van het fonds: reguliere voorzieningen gaan rekenen op een
oplossing door 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;
• maximeren van de hoogte van uit te keren bedragen (overall of per categorie)
• 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 problematieken
• signalering bij de gemeentelijke overheid van structurele omissies in het reguliere
gemeentelijke vangnet; structurele problematiek verdient een structurele oplossing
Hiermee hoopt FBNR onverkort te kunnen blijven werken aan zijn doelstelling: Rotterdammers die
nergens anders meer terecht kunnen bij urgente financiële nood die de basis aantast 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 2021
Balans per 31 december 2021 (na bestemming van het saldo van baten en lasten)
Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
Balans per 31 december 2021
Activa

31 december 2021

31 december 2020

Materiële vaste activa

1 €

-

€

-

Vorderingen en overlopende activa

2 €

26.057

€

41.816

Liquide middelen

3 €

1.009.405

€

627.496

€

1.035.462

€

669.312

Totaal
Passiva

31 december 2021

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteits-/liquiditeitsreserve
Fondsen
Pillen & poederfonds
Tanden en Kiezenfonds
Rust en Vreugd
Nood+/perspectieffonds SDVB
Jongerenperspectieffonds
Duurzaam witgoedfonds
Totaal reserves en fondsen

4

Kortlopende schulden en overlopende passiva

5 €

€

494.090

€

494.231

€
€
€
€
€
€
€

1.556
135.042
70.894
145.335
169.851
1.016.768

€
€
€
€
€
€
€

1.556
127.277
1.700
24.891
649.655

18.694 €

19.657

€

669.312

€

Totaal

31 december 2020

1.035.462

__________________________________________________________________________________________
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2.2 Staat van baten en lasten over 2021
Staat van baten en lasten 2021
Baten

Werkelijk
2021

Baten uit werving
Baten van organisaties zonder winststreven
Bijdragen van (subsidies van) overheden
Baten van bedrijven
Baten van particulieren
Som van de baten

7

Begroting
2021

Werkelijk
2020

€
€
€
€

1.995.000
600.052
1.000
23.466

€
€
€
€

2.335.000
-

€
€
€
€

1.783.806
252.082
11.000
45.828

€

2.619.518

€

2.335.000

€

2.092.716

Lasten

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

Doel geoormerkte kosten
Besteed aan doelstellingen

8 €

2.252.100

€

2.335.000

€

2.088.863

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

9 €

317

€

-

€

1.937

Som van de lasten

€

2.252.417

€

2.335.000

€

2.090.800

Saldo voor financiële baten en lasten

€

367.101

€

-

€

1.916

10 €

12

€

-

€

-1.916

€

367.113

€

-

€

-

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Batig saldo

Het saldo van baten en lasten is als volgt verwerkt:

Continuïteits-/liquiditeitsreserve

Werkelijk
2021
€
-141

Mutatie meerjarige bestemmingsfondsen:
Pillen & poederfonds
€
Tanden en Kiezenfonds
€
7.765
Rust en Vreugd
€
-1.700
Nood+/perspectieffonds SDVB
€
46.003
Jongerenperspectieffonds
€
145.335
Duurzaam witgoedfonds
€
169.851
€
367.113

Begroting
2021
€
-

Werkelijk
2020
€
-8.104

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

-

-41.133
26.696
-2.350
24.891
-
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2.3 Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Naam verslaggevende rechtspersoon: stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (“de stichting” of
“FBNR”), statutair gevestigd in Rotterdam.
De activiteiten van de stichting bestaan uit het financieel steunen van Rotterdamse huishoudens bij
urgente financiële problemen op aanvraag van hulpverlenende organisaties.
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.
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 heeft geen 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 van de vorderingen en overlopende activa is als volgt:

Omschrijving

31-12-2021

Nog te ontvangen baten:
> Toegezegde bijdragen
> Verrekening organisatiekosten
> Declaratie Pillen & poederfonds
Totaal vorderingen en overlopende activa

€
€
€
€

31-12-2020
€
€
€
€

7.500
14.110
4.447
26.057

34.556
7.260
41.816

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

Omschrijving

31-12-2021
€
€
€
€

Bestuurrekeningen
Vermogensspaarrekening
Charitas spaarrekeningen
Totaal liquide middelen

31-12-2020
€
€
€
€

19.771
482.038
507.596
1.009.405

20.037
499.173
108.286
627.496

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

31-12-2021
€
€
€
€
€
€
€
€

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

494.090
1.556
135.042
70.894
145.335
169.851
1.016.768

31-12-2020
€
€
€
€
€
€
€
€

494.231
1.556
127.277
1.700
24.891
649.655

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 t/m 2021 gehandhaafd. Het bestuur heeft op 28 januari 2022 besloten deze reserve te verhogen
naar € 500.000 gelet op de groei van het donatiebudget.
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Het verloop van de continuïteits-/liquiditeitsreserve en bestemmingsfondsen is als volgt:

Omschrijving

1-1-2021

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

31-12-2021

Continuïteits-/liquiditeitsreserve

€

494.231

€

-141 €

-

€

494.090

Totaal reserves

€

494.231

€

-141 €

-

€

494.090

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

€
€
€
€
€
€

1.556
127.277
1.700
24.891
-

€
€
€
€
€
€

- €
7.765 €
-1.700 €
46.003 €
145.335 €
169.851 €

-

€
€
€
€
€
€

1.556
135.042
70.894
145.335
169.851

Totaal fondsen

€

155.424 €

367.254 €

-

€

522.678

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
Met het Pillen en Poederfonds financiert FBNR op verzoek van de gemeente Rotterdam de eigen
bijdragen van medicijnkosten voor onverzekerden in Rotterdam. Tot 2021 ontving FBNR hiervoor een
voorschot waarmee aanvragen gefinancierd konden worden. In 2021 werd geen voorschot meer
ontvangen, maar moest FBNR op factuurbasis de kosten declareren. Daarbovenop veranderden ook
de gecontracteerde apotheken hun werkwijze, waardoor de administratieve last voor FBNR toenam.
FBNR heeft daarom de gemeente verzocht deze taak vanaf 2022 weer zelf uit te voeren.
Voor het Pillen en Poederfonds is in het verslagjaar € 27.835 aan giften verstrekt; deze kosten zijn
volledig in rekening gebracht bij de gemeente Rotterdam.
Tanden en Kiezenfonds
Het Tanden en Kiezenfonds kon in 2021 gecontinueerd worden door extra bijdragen van de
gemeente Rotterdam. Dit bestemmingsfonds is bedoeld voor acute tandzorg voor mensen die niet of
onvoldoende verzekerd zijn en toch een noodzakelijke tandartsbehandeling moeten ondergaan. In
2021 zijn 538 hulpvragen gehonoreerd. Restantbudget is beschikbaar voor 2022. De bijdrage van €
300.000 is in 2021 ontvangen en verantwoord in de staat van baten en lasten. In 2021 is hiervan €
292.235 besteed.
Fonds Rust en Vreugd
In samenspraak met Stichting Rust en Vreugd beheert FBNR een bestemmingsfonds om in
uitzonderlijke situaties de kosten van een gezinsuitje of korte vakantie in eigen land 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 was in 2019 ontvangen en verantwoord in de
staat van baten en lasten. In 2019 en 2020 was hiervan € 6.300 al besteed. In 2021 is het restant, ad
€ 1.700, besteed. In 2021 is dit fonds dus volledig uitgeput. FBNR zal voor 2022 ev. opnieuw budget
aanvragen.
Nood+/perspectieffonds SDVB
In 2021 is ook het Nood+/perspectieffonds gecontinueerd, vanuit de donatie van Stichting De Verre
Bergen. FBNR kon hiermee in bijzondere situaties op eigen initiatief een iets hogere gift geven,
waarmee iemand schuldenvrij werd, of een financieel gezonde (door)start in werk of leven kon
maken. Het aantal cases dat hiervoor in aanmerking kwam (34) was in het verslagjaar beperkter.
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Met SDVB zal worden overlegd over de bestemming van het restant. Een bijdrage van € 100.000 is in
2021 ontvangen en verantwoord in de staat van baten en lasten. In 2021 is hiervan € 53.997 besteed.
Jongerenperspectieffonds
Op verzoek van Stichting Enver en het Sint Laurensfonds beheert FBNR een
Jongerenperspectieffonds. Op aanvraag van Enver verstrekt FBNR vanuit dit fonds giften voor
jongeren die onder begeleiding staan van Enver en die met behulp van een gift zonder financiële
zorgen op eigen benen kunnen gaan staan. Een bijdrage van € 150.000 is in 2021 ontvangen en
verantwoord in de staat van baten en lasten. In 2021 is hiervan € 4.665 (1 gift) besteed.
Duurzaam witgoedfonds
Met een donatie van de gemeente Rotterdam heeft FBNR het Duurzaam Witgoedfonds gestart. De
gemeenteraad van Rotterdam had een budget gereserveerd voor een Duurzaam Witgoedfonds, met
als bedoeling dat Rotterdammers met een krappe beurs bij noodzakelijke vervanging van hun
koelkast of wasmachine een zo duurzaam mogelijk apparaat kunnen aanschaffen. Dat is beter voor
het milieu en de portemonnee (lager energieverbruik). De gemeente heeft dit budget gedoneerd aan
FBNR. FBNR heeft de principiële keuze gemaakt om duurzaamheid als criterium op te nemen bij het
verstrekken van witgoed. Bij aanvragen voor huishoudelijke apparatuur bij het fonds kan FBNR nu
een duurzaam apparaat leveren. FBNR werkt bij het leveren van huishoudelijke apparaten nog steeds
samen met Coolblue. In het verslagjaar zijn 231 hulpvragen voor witgoed – met in totaal 276
koelkasten, wasmachines en/of fornuizen - gehonoreerd met een duurzaam apparaat. De bijdrage
van € 272.217 is in 2021 ontvangen en verantwoord in de staat van baten en lasten. In 2021 is
hiervan € 102.366 besteed.
(5) Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie van kortlopende schulden en overlopende passiva is als volgt:

Omschrijving

31-12-2021

Nog te besteden particuliere giften
Ontvangen bijdrage pilot schulddienstverlening
Ontvangen bijdrage onderzoek aanvragen bewindvoering
Nog te betalen lasten:
> Organisatiekosten
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2020

€
€
€

18.694
-

€
€
€

4.198
8.199

€
€

18.694

€
€

7.260
19.657

Nog te besteden particuliere giften
De totale baten van particulieren bedragen in 2021: € 42.160, zie (7). Hiervan is € 18.694 niet
besteed in 2021 en staat gereserveerd op de balans voor het komende jaar.
Ontvangen bijdrage pilot schulddienstverlening
De pilot schulddienstverlening is een samenwerking tussen het Sint. Laurensfonds, Stichting
Ontmoeting en FBNR en is in 2021 gecontinueerd. Hiermee is voor een aantal cliënten van Stichting
Ontmoeting de schuldenproblematiek opgelost. De schulden worden gesaneerd en afgekocht. De
restschuld betaalt de client waar mogelijk in kleine bedragen terug aan Stichting Ontmoeting. De
bijdrage van € 20.000 was in 2019 ontvangen en op de balans gepresenteerd. In 2020 is hiervan €
10.796 besteed, de rest is in 2021 besteed.
Ontvangen bijdrage onderzoek aanvragen bewindvoering
FBNR heeft onderzoek gedaan naar aanvragen door bewindvoerders, dit werd uitgevoerd door
Bureau Bartels. De bijdrage van € 18.000 is in 2020 ontvangen en op de balans gepresenteerd. In
2020 is hiervan € 9.801 en in 2021 het restant € 8.199 besteed.
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(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.

Baten
(7) Baten uit werving
De specificatie van baten uit werving luidt als volgt:

Baten van organisaties zonder winststreven
Baten van (subsidies van) overheden
Baten van bedrijven
Baten van particulieren
Totaal

2021
1.995.000
600.052
1.000
23.466
2.619.518

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

2020
1.783.806
252.082
11.000
45.828
2.092.716

De totale baten van particulieren bedragen in 2021: € 42.160. Hiervan is € 18.694 niet besteed in
2021 en staat gereserveerd op de balans voor het komende jaar. In 2020 waren daarentegen wel alle
baten van particulieren besteed.
Lasten
(8) Besteed aan doelstellingen
De samenstelling van de bestedingen is:
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+/perspecttieffonds
- Enver/St. Laurensfonds jongerenperspectieffonds
- Gem. Rotterdam: Duurzaam witgoedfonds
Besteding totaal
Retour onbekend /
voorgaande jaren
Totaal

2021
Aantal
toekenningen
2.218 €

Bedrag

2020
Aantal
toekenningen

Bedrag

1.841.802

2.296 €

1.786.094

€
€
€
€
€
€
€

27.835
292.235
1.700
53.997
4.665
102.366
2.324.600

30
409
8
35
2.778

€
€
€
€
€
€
€

41.133
223.304
2.350
75.109
2.127.990

€
3.046 €

-72.500
2.252.100

€
2.778 €

-39.127
2.088.863

6 €
2.784 €

10.796
2.099.659

21
538
3
34
1
231
828

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

2 €
3.048 €

4.198
2.256.298
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Totaal aantal
genoemd
in bestuursverslag:
3.027.
Dit is het totaal aantal toekenningen (3.048) exclusief die aan het Pillen & poederfonds (21).

- Stichting Rust en Vreugd: fonds Rust en Vreugd
- St. de Verre Bergen: Nood+/perspecttieffonds
- Enver/St. Laurensfonds jongerenperspectieffonds
- Gem. Rotterdam: Duurzaam witgoedfonds
Besteding totaal
Retour onbekend /
voorgaande jaren
Totaal

3
34
1
231
828

€
€
€
€
€

1.700
53.997
4.665
102.366
2.324.600

8
35
2.778

€
€
€
€
€

2.350
75.109
2.127.990

€
3.046 €

-72.500
2.252.100

€
2.778 €

-39.127
2.088.863

6 €
2.784 €

10.796
2.099.659

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

2 €
3.048 €

4.198
2.256.298

Totaal aantal toekenningen genoemd in bestuursverslag: 3.027.
Dit is het totaal aantal toekenningen (3.048) exclusief die aan het Pillen & poederfonds (21).
Bestedingspercentages
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in een percentage van het totaal van de
lasten bedraagt 100% (2020: 99,9%).
Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling (inclusief mutaties bestemmingsfondsen) uitgedrukt
in een percentage van het totaal van de baten uit werving bedraagt 99,9% (2020: 99,8%).

(9) Kosten van beheer en administratie
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Omschrijving
Diversen
Totaal

€
€

2021
317 €
317 €

2020
1.937
1.937

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
filantropische 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. In 2021 zijn door de Gemeente Rotterdam alle kosten
vergoed, inclusief bankkosten en rentelasten.
(10) Financiële baten en lasten
Omschrijving
Rente baten
Rente lasten / bankkosten
Totaal

€
€
€

2021
12 €
- €
12 €

2020
171
-2.087
-1.916

17

(11) Verantwoording in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in
de publieke en semipublieke sector 2021
De directeur is formeel in dienst van de gemeente Rotterdam, wordt bezoldigd door de gemeente
Rotterdam volgens de gemeentelijke cao en werkt inhoudelijk volledig onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur.
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar
2021 is als volgt:
Leidinggevende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam

Functie

A. Wissink

Directeur

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam
De heer R.G. Scalzo

Functie
Voorzitter Bestuur

Mevrouw A.C. van Seventer

Vicevoorzitter Bestuur

Mevrouw I.J.A. Franssen

Secretaris Bestuur

De heer B. Woudstra

Penningmeester Bestuur

De heer G. Neeleman

Lid Bestuur

De heer W.F.M. Vonk

Lid Bestuur

De heer H.J. Hodes

Lid Bestuur

Mevrouw B. Boudhan

Lid Bestuur

Mevrouw M. Amzaiab

Lid Bestuur

Mevrouw E.V. Delgado Silva-Fransman

Lid Bestuur

De heer M. van Leeuwen

Lid Bestuur

Mevrouw A.M.C. de Rotte

Lid Bestuur

Toelichting
Het bezoldigingsmaximum voor de directie bedraagt € 209.000. Dit maximum wordt niet
overschreden door de directeur.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van het bestuur bedraagt € 31.350 en voor
de overige leden van het bestuur € 20.900. Deze maxima worden niet overschreden.
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2.5 Gebeurtenissen na balansdatum
Ten gevolge van de coronacrisis is de continuïteit van de Stichting Fonds Bijzondere Noden
Rotterdam niet in het geding.
2.6 Ondertekening van de jaarrekening
Rotterdam, 25 maart 2022
De directie,
A. Wissink

Het bestuur,

Namens de particuliere fondsen:
I.J.A. Franssen (secretaris)
B. Woudstra (penningmeester)
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:
E. Delgado Silva
M. Amzaiab
Namens de gemeente Rotterdam:
G. Neeleman
M. van Leeuwen
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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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21

22

3
3
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
uit:
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
uit:
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
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlesprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controle- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
jaarrekening staan;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
jaarrekening staan;
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
continuïteit niet langer kan handhaven;
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toeToekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar
lichtingen; en
continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenis- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toesen.
lichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenisWij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
sen.
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben
tekortkomingen in de interne beheersing.
nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben
onafhankelijkheid te waarborgen.
nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze
onafhankelijkheid te waarborgen.
Dordrecht, 25 maart 2022
Dordrecht, 25 maart 2022
Verstegen accountants en adviseurs B.V.,
Verstegen accountants en adviseurs B.V.,
was getekend,
D. Vermaas RA
was getekend,
D. Vermaas RA
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Bijlage 1 Begroting 2022
De onderstaande (herziene) begroting 2022 is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van
24 september 2021:

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

2022
2.051.000
-

Begroting
2021
2020
€ 2.335.000 € 1.720.000
€
- €
15.000
€
- €
-

2019
€ 1.473.000
€
25.000
€
2.000

Som der baten

€

2.051.000

€ 2.335.000

€ 1.735.000

€ 1.500.000

Uitgaven Fin. hulpverlening
Som der lasten

€
€

2.051.000
2.051.000

€ 2.335.000
€ 2.335.000

€ 1.735.000
€ 1.735.000

€ 1.500.000
€ 1.500.000

Resultaat/onttrekking reserves en
fondsen

€

-

€

€

€

-

-

-

__________________________________________________________________________________________
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Bijlage 2 Overige functies in 2021 en rooster van aftreden bestuursleden
Overige functies van de bestuursleden in 2021:
Voorzitter: 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 Stichting Provinciaal Coördinatiepunt NAH Zuid-Holland
Lid Raad van Toezicht Digital Playground
Lid & vicevoorzitter: mw. A.C. (Ria) van Seventer
Overige functies:
Advocaat bij Meesters aan de Maas
Bestuurslid fondsDBL
Secretaris: mw. I.J.A. (Ignace) Franssen
Overige functies:
Medewerker Vluchtelingenwerk Stichting OMZO/Pauluskerk Rotterdam
Bestuurslid Stichting Bekker-La Bastide- Fonds
Penningmeester: dhr. B (Bas) Woudstra
Overige functies:
Programmamanager Stichting De Verre Bergen
Penningmeester Stichting Nieuw Vaarwater
Voorzitter Stichting Budgetmaatjes 010
Voorzitter Stichting Buzz010
Secretaris Stichting Maatschappelijke Makerspace
Penningmeester Stichting Je Goed Recht
Lid Audit Committee Stichting Rot punt Jong
Penningmeester VvE Rodenrijselaan
Lid: mw. M. (Mariam) Amzaiab
Overige functies:
Docent exacte vakken
Bestuurslid SPIOR (portefeuille P&O)
Lid: mw. B. (Btisame) Boudhan
Overige functies:
Directeur/bestuurder SOL Samen Ondernemend Leren
Lid RvC Dunya Zorg en Welzijn
Lid: mw. E. (Eneida) Delgado Silva
Overige functies:
Eigenaar/directeur Psychologenpraktijk Sane
Bestuurslid/secretaris Psyzorg Hoflanden
Jeugdleider Claypot Church International
Lid: Dhr. H.J. (Joachim) Hodes
Overige functies:
Product- & Partnermanager, Axoft IT & Telecom
Directeur/eigenaar Semicon B.V.
Secretaris Clemens Hodes Fonds
Secretaris Stichting Vincentius Rotterdam

__________________________________________________________________________________________
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Lid: dhr. M. (Marc) van Leeuwen (vanaf 6-12-2021)
Overige functies:
Directeur Projectmanagement & Engineering Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
Bestuurslid Stichting IJsselwerk
Lid: Dhr. G. (Gerard) Neeleman
Overige functies:
Hoofd Kredietbank Rotterdam
Lid: Dhr. W.F.M. (Willem) Vonk
Overige functies:
Lid Algemeen Bestuur Laurensfonds

__________________________________________________________________________________________
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27

fondsen

fondsen

Dhr. W.F.M. Vonk (Willem)

Dhr. J. Hodes (Joachim)

Mw. B. Boudham
(Btisame)
Mw. I.J.A. Franssen
(Ignace)
Dhr. B. Woudstra (Bas)

Onbepaalde tijd

6-12-2021

1e termijn

1-1-2020
1e termijn

1e termijn

1-1-2020

fondsen

1-1-2021

1e termijn

1-10-2019

levensbeschouwelijke
organisaties
Levensbeschouwelijke
organisaties
gemeente

1e termijn

11-1-2019

1e termijn

hulpverlenende
organisaties
fondsen

1-6-2018

2e termijn

1e termijn
herbenoembaar
1e termijn
herbenoembaar
onbepaalde tijd

bijzonderheden

lid

lid

lid

penningmeester

secretaris

lid

lid

lid

lid

vicevoorzitter

voorzitter

functie

x

31/12
2021
x

x

x

x

31/12
2022

x

x

x

31/12
2023

x

31/12
2024
x

31/12
2025
x

Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
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Uit de statuten (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.

Mw. E. Delgado Silva
(Eneida)
Dhr. M. van Leeuwen
(Marc)

Mw. M. Amzaiab (Mariem)

1-1-2008

gemeente

Mevr. A.C. van Seventer
(Ria)
Dhr. G. Neeleman (Gerard)
1-4-2014

1-12-2017

hulpverlenende
organisaties
fondsen

Dhr. R.G. Scalzo (Richard)

inschrijving
KvK per
1-12-2017

geleding

Naam

Rooster van aftreden Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam – januari 2022

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
Postadres: Postbus

4024,
3006 AA Rotterdam
Website: www.fbnr.nl
Email: info@fbnr.nl
Telefoon: (010) 498 19 31

