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Kerncijfers

 2004 2003 

 € €

   
Baten en bestedingen   
  
Donaties 24.905 121.552 

Uitgaven aan doelstelling  6.781.672 79.250 

Kosten fondsenwerving  4.207 3.882 

Kosten fondsenwerving als % van de donaties  16,9% 3,1% 

Saldo van baten en lasten  (6.265.599) 353.952 

Vermogen   
  
Vrij besteedbaar vermogen  1.435.164 6.728.020 

Bestemmingsfondsen  2.642.013 1.789.280 

 4.077.177 8.517.300 
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Bestuursverslag 
2004 was een belangrijk jaar voor de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam. Misschien 
wel het belangrijkste jaar vanaf haar oprichting. Twee zaken stonden centraal:
-  de uitvoering van de definitieve Regeling Functionele Invaliditeit SSNV alsmede de daaraan 

gekoppelde Regeling Bonus PLOK SSNV;
-  de vaststellingsovereenkomst tussen de Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand 

Volendam (BSNV), de Gemeente Edam-Volendam en de heer J.N. Veerman.

Fondsenwerving
In 2004 was sprake van een begrijpelijke verder teruglopende aandacht voor de ramp. Toch wil 
ik niet ongenoemd laten dat er nog steeds acties plaatsvonden. Op giro 800 werd nog een mooi 
bedrag van € 24.905 bijgeschreven. Namens het bestuur van de SSNV wil ik onze donateurs harte-
lijk danken voor deze steun.

Regelingen SSNV
Zoals aangegeven in het jaarverslag 2003 zijn een tweetal regelingen ontwikkeld. In 2004 kon de 
uitvoering van deze regelingen aanvangen. Begin 2004 werden alle resultaten van de keuringen 
bekend en konden de vrijwilligers van de SSNV aan de slag met de uitvoering van de Regeling 
Functionele Invaliditeit SSNV. Met inachtneming van alle door PricewaterhouseCoopers ontwik-
kelde voorwaarden werden op een zeer zorgvuldige wijze 371 beslissingen voorbereid. Uiteindelijk 
is op basis van genoemde regeling en onder verrekening van de in eerdere jaren uitgekeerde voor-
schotten een bedrag van  € 6.558.628 aan de getroffenen uitbetaald. Geld dat beschikbaar is geko-
men van alle donateurs.
Om uitvoering te geven aan één van onze uitgangspunten, invulling geven aan de lange termijn, is 
tevens een tweede regeling ontwikkeld: de Regeling Bonus PLOK SSNV. Door deze regeling werden 
de getroffenen gestimuleerd om de door UPN en SSNV uitgekeerde gelden onder te brengen in een 
bancair product met als kenmerk het ondersteunen van de lange termijn behoefte. De SSNV is bij-
zonder tevreden over het resultaat. Ruim 71% van de gelden van UPN en SSNV - € 21.940.504 - zijn 
in een bancair product gestort. In totaal werd een bedrag van € 784.095 aan premie op basis van de 
Regeling Bonus PLOK SSNV uitgekeerd. De premie kon mede worden gefinancierd vanuit de rente 
die werd gegenereerd over de bedragen die door de Rijksoverheid op basis van het rapport van 
de Commissie Van Lidth de Jeude beschikbaar waren gesteld voor Volendam. Het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verleende de SSNV daarvoor toestemming.
Overigens verdienen de getroffenen zelf in deze de grootste waardering; zij besloten, zonder enige 
verplichting, massaal gebruik te maken van de mogelijkheid om de middelen voor de toekomst 
veilig te stellen. Voor inhoudelijke informatie over de beide regelingen verwijs ik naar www.ssnv.nl.

Vaststellingsovereenkomst
In 2004 is een langdurig onderhandelingstraject, dat liep vanaf medio 2001, voor een vaststellings-
overeenkomst tussen de BSNV, Gemeente Edam-Volendam en de heer J.N. Veerman afgerond. De 
SSNV heeft veel energie gestoken in de bemiddeling tussen partijen en hun advocaten en adviseurs. 
Gedurende jaren is door de bemiddelaars van de SSNV intensief onderhandeld. De SSNV maakte 
daarbij gebruik van haar juridische adviseurs, zodat vanuit haar onafhankelijke positie en met 
ondersteuning van gekwalificeerde juristen een verdedigbaar resultaat kon worden bereikt. Het is 
een overeenkomst die uniek is te noemen. De overeenkomst heeft ertoe geleid dat alle juridische 
procedures die naar aanleiding van de Nieuwjaarsbrand zijn ontstaan konden worden beëindigd. 
Een resultaat waar wij als SSNV trots op mogen zijn. 

Sport medisch project
Het in juli 2002 ingezette sportproject is ook in 2004 voortgezet. Een groot aantal getroffenen 
sportte onder begeleiding en aan de hand van een op maat gemaakt programma. Eens per zes 
weken werden de getroffenen getest om na te gaan welke progressie werd gemaakt. De resultaten 
blijven verbluffend; de toename van spierkracht en zuurstofopname door de longen verbazen zelfs 
de medici. Geconstateerd kan worden dat de sportactiviteiten van grote waarde blijven voor het ver-
dere herstel van de jongeren. In 2005 zal dit project dan ook wederom worden gecontinueerd.
Genoemd sporttraject wordt mede mogelijk door de donateurs van de SSNV.
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Tot slot
In 2004 is nog steeds veelvuldig de steun van de SSNV gevraagd en heeft de SSNV haar coördine-
rende en uitvoerende rol uitgevoerd. Het bereiken van de vaststellingsovereenkomst is daarvan 
een goed voorbeeld. Met deze overeenkomst kan eindelijk een situatie van rust ontstaan en kan de 
focus worden gericht op de nazorg. Gelukkig zijn er nog steeds vele vrijwilligers binnen de SSNV 
bereid om activiteiten te ontplooien. In 2005 zal de SSNV zich bezinnen op de voortgang, de vorm 
en intensiteit van haar activiteiten. Terugblikkend op de bereikte resultaten in 2004 blijft het bijzon-
der om als voorzitter van deze Stichting te mogen fungeren. 

Volendam, 26 februari 2005

Erik Tuijp, Voorzitter SSNV

Verslag Jongeren BSNV
2004 is een belangrijk jaar geweest voor de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam. 
Wanneer men terugkijkt naar het afgelopen jaar kan gesteld worden dat er belangrijke bruggen zijn 
gebouwd op weg naar de toekomst.
Inmiddels is vrijwel duidelijk geworden welke gevolgen de Nieuwjaarsbrand heeft aangericht. Vele 
getroffenen hebben hun studie weer opgepakt of inmiddels afgerond. Voor de getroffenen die ten 
tijde van de ramp een baan hadden geldt eigenlijk hetzelfde: zij hebben het werk weer opgepakt of 
zijn omgeschoold. Toch zijn hiermee nog niet alle problemen uit de wereld geholpen: deskundigen 
stellen vast dat de jongeren rekening moeten houden met bepaalde terugslagen in het leven, zowel 
op somatisch als op psychisch gebied.
Het beleid van de SSNV is er dan ook op gericht jongeren een financiële bijdrage te leveren die bij-
draagt aan een zekere toekomst. Dan denken we met name aan medische ingrepen of aangeschafte 
hulpmiddelen die niet vergoed kunnen worden. 
In 2003 heeft de Commissie Van Lidth de Jeude een uitkering gedaan op basis van een percentage 
functionele invaliditeit. Op basis van het vastgestelde percentage F.I. is door de SSNV in 2004 nog-
maals een uitkering verstrekt van het geld dat zij door fondsenwerving hebben verzameld. Deze 
uitkeringen betekenen voor ons als getroffen jongeren een belangrijke stap om met een steun in de 
rug een  toekomst op te bouwen. Om te zorgen dat het uitgekeerde geld efficiënt word besteed is 
de SSNV gekomen met de Regeling Bonus PLOK SSNV. Door het uitgekeerde geld voor langere tijd 
vast te zetten bij een bank naar keuze, word je beloond met een eenmalige uitkering van 5% over het 
bedrag. Vooral door deze aanbieding hebben vele getroffenen de keuze gemaakt het geld voor lan-
gere tijd vast te zetten, waardoor financiële zekerheid in de toekomst grotendeels gewaarborgd is. 
De rol van de SSNV beperkt zich echter niet alleen tot de regelingen omtrent het uitkeren van de 
geworven gelden. De SSNV heeft een zeer belangrijke, bemiddelende en adviserende rol ingeno-
men gedurende het onderhandelingstraject tussen de BSNV, de gemeente Edam-Volendam en de 
heer J.N. Veerman. Door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst is een jarenlange juridische 
strijd uitgesloten. Met de gelden, voortkomend uit de schikking, is een stichting Nazorg opgericht 
waardoor nazorg tot in lengte van jaren zeker is gesteld. Tevens is een ideële stichting opgericht 
waarin het desbetreffende rampenpand is ondergebracht. Hierdoor is gegarandeerd dat in dit pand 
de eerste 50 jaar geen horeca-activiteiten meer zullen plaatsvinden. Dit doet recht aan de emoties 
van de nabestaanden en aan de jongeren die niet kunnen leven met het idee dat er op de plek des 
onheils weer feestgevierd zal worden.

Het bestuur van de Jongeren-BSNV kan concluderen dat door de deskundige inbreng op tal van 
gebieden prachtige resultaten zijn geboekt door de SSNV.  Zonder deze deskundigheid en inzet, 
geheel op vrijwillige basis, waren deze resultaten niet behaald. Het is werkelijk uniek wat er de 
afgelopen 4 jaar voor ons gerealiseerd is en dat is iets waar de SSNV heel trots op kan zijn. Wij als 
getroffenen zijn hier meer dan blij mee. Waarvoor onze grote dank!

Jaap Zwarthoed, voorzitter J-BSNV
Martin Binken, secretaris J-BSNV
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Balans per 31 december 2004
  
  2004  2003

 € € € €

Activa

Financiële vaste activa 
Aktes van cessie in het kader van de doelstelling  0  767.796
 
Vorderingen 
Te ontvangen rente   16.906  118.476
Overige vorderingen  191.106 208.012 314.955 433.431

 
Liquide middelen  3.912.320  7.759.132

Totaal Activa  4.120.332  8.960.359
      
  

  2004  2003

 € € € €

Passiva

Eigen vermogen 
 
- Besteedbaar vermogen   1.435.164  6.728.020
 
- Vastgelegd vermogen:   
Fonds beheergelden vaststellingsovereenkomst 1.825.472  0 
Fonds beheerkosten 810.853  1.002.173 
Fonds Sportactiviteiten  4.992  18.615 
Fonds activa doelstelling  0  767.796 
Fonds Gothenburg 696 2.642.013 696 1.789.280
    
Kortlopende schulden  
Overige schulden  43.155  443.059
     
  
Totaal Passiva  4.120.332  8.960.359
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Staat van Baten en Lasten 2004

Fondsenwerving  2004  2003

 € € € €

 

Baten uit eigen fondsenwerving 
Donaties, giften en schenkingen 24.905  121.552
Schenkingsrecht (993) 23.912 0 121.552
  
Kosten eigen fondsenwerving     

Verwervingskosten  (4.207)  (3.882) 
    
In % van baten uit eigen fondsenwerving  16,9%  3,1% 
 
Beschikbaar uit fondsenwerving  19.705  117.670
     
     
Uitkeringsgelden Stichting 010101 391.018  0 
Resultaat beleggingen  105.350 496.368 315.078 315.078
     
     

Totaal beschikbaar voor doelstelling  516.073  432.748
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Besteed aan doelstelling   2004  2003

 € € € €

     

Definitieve Uitkeringsregeling SSNV   6.558.628  0

Kosten organisatie
Beheerskosten  191.320  61.693 
 
Bevorderen van communicatie 
Projecten in eigen beheer  16.311  2.547 

Sportactiviteiten  
Projecten in eigen beheer  13.621  14.556 
 
Overige projecten  
Actitiviteiten ouders getroffenen  1.792  0 
  
Totaal besteed aan doelstelling  6.781.673  78.796
     

(Tekort) Overschot   (6.265.599)  353.952
     

Overschot is toegevoegd/ (onttrokken) aan
Vastgelegd vermogen  (972.743)  (75.795)  

Besteedbaar vermogen  (5.292.856)  429.747
   (6.265.599)  353.952
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Bij het opmaken van de jaarrekening is de RJ Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen als uitgangspunt genomen.

Financiële vaste activa
Dit betreft verstrekte gelden uit hoofde van de voorschotregeling. Rechten op smartengeld op 
eventueel aansprakelijke partijen zijn door middel van een akte van cessie overgedragen aan de 
SSNV. In 2004 zijn deze gelden verrekend met de Definitieve Uitkeringsregeling.

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen zijn geplaatst 
op een kortlopende depositorekening. Tegoeden zijn direct opvraagbaar. 

Fonds Beheergelden vaststellingsovereenkomst J.N. Veerman
Dit betreft de gelden die per 3 december 2004 aan de SSNV zijn overgemaakt naar aanleiding van 
de vaststellingsovereenkomst tussen de heer J.N. Veerman en de getroffenen welke gesloten is 
per 1 november 2004. Omtrent de besteding van deze gelden zal in de toekomst tezamen met de 
Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (BSNV) worden besloten.

Fonds Beheerkosten 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2001 een eenmalige tegemoetkoming in toekom-
stige beheerkosten aan de SSNV verstrekt. Op die storting worden beheerkosten in mindering 
gebracht.  

Fonds Sportactiviteiten 
Deen Supermarkten heeft in 2001 aan de SSNV een geldsom gedoneerd. Die geldsom mag wor-
den gebruikt voor de financiering van sportieve activiteiten van getroffenen. Door een andere 
instantie is in 2002 het fonds verder aangevuld. 

Fonds Activa Doelstelling  
Alle activa die worden aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting zijn niet langer 
vrij besteedbaar. Dit vermogen wordt verantwoord in het Fonds Activa Doelstelling. 
Het gaat hier om het vermogen dat aangewend is voor de financiering van de aangeschafte lap-
tops en de voorschotregeling.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2004

Overige activa en passiva   2004 2003
   € €

     

Overige vorderingen 
Coöperatieve Rabobank Nederland    0 300.000
Voorfinanciering Foto expositie “Kracht van Volendam”    0 14.000
Vorderingen op leden BSNV u.h.v. IT project    0 378
Vordering op leden BSNV u.h.v. € 226 regeling   0 226
Gemeente Edam- Volendam i.v.m. Bonus Plok   190.106 0
Overige vorderingen   1.000 351
Saldo per 31 december    191.106 314.955
   
Liquide middelen 
Rabobank Edam-Volendam, nr. 3856.64.419    62.168 1.598.834
Rabobank deposito’s 1929.171.382   0 6.000.000
Rabobank 3856.34.579   0 112.555
Rabobank deposito 3156.28.324   2.500.000 0
Rabobank 3031.411.706   1.350.000 0
Giro 800    152 47.507
Kassen    0 236
Saldo per 31 december   3.912.320 7.759.132
   
Overige schulden
Stichting 010101 t.b.v. Definitieve Uitkeringsregeling SSNV   0 391.018
Te betalen doorbelaste kosten CRN het Anker    12.135 24.990
Te betalen accountantskosten    4.165 2.975
Toezegging derde i.h.k.v. activiteiten ‘het Anker’    9.326 9.326
Toezegging derde i.h.k.v. de Mediatheek   11.345 9.076
Te betalen schenkingsrecht   993 0
Overige    5.191 5.674
Saldo per 31 december    43.155 443.059
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Eigen  vermogen

- Besteedbaar vermogen    2004 2003 

   € € 
   
Saldo per 1 januari   6.728.020 6.298.273
Toevoeging u.h.v. verdeling saldo baten en lasten    (5.292.856) 429.747
Saldo per 31 december    1.435.164 6.728.020 

- Vastgelegd vermogen

Fonds Beheergelden
vaststellingsovereenkomst J.N. Veerman
  
Uitkering beheergelden   1.825.472 0
Saldo per 31 december   1.825.472 0 

Fonds beheerkosten
  
Saldo per 1 januari   1.002.173 1.063.866
Af: beheerkosten   (191.320) (61.693)
Saldo per 31 december   810.853 1.002.173 

Fonds Sportactiviteiten

Saldo per 1 januari   18.615 33.171
Af: sportmedische begeleiding   (13.623) (14.556)
Saldo per 31 december    4.992 18.615

Fonds Activa Doelstelling     
   
Saldo per 1 januari   767.796 767.342
Mutaties vastgelegd in akten van cessie   0 454
Af: verrekening voorschot met Definitieve
Uitkeringsregeling SSNV   (767.796) 0
Saldo per 31 december    0 767.796 

Fonds Gothenburg     
  
Saldo per 1 januari    696 696
Saldo per 31 december   696 696



Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten over 2004

Kosten eigen fondsenwerving

Verwervingskosten   2004 2003 
   € €

    
Overige publicitaire- en representatiekosten   4.207 3.882 
Totaal verwervingskosten    4.207 3.882 

Definitieve Uitkeringsregeling SSNV

Tijdens de bestuursvergadering van 12 januari 2004 is door het bestuur de Regeling Functionele 
Invaliditeit (“Definitieve uitkeringsregeling SSNV”) geaccordeerd. Als basis is hierbij genomen 
het keuringsraamwerk van uitkeringsinstantie UPN. De waarde per procent punt is door het 
bestuur vastgesteld op € 372,35.
In het voorjaar van 2004 zijn de uitkeringen verricht. De totale uitgaven bedroegen € 6.558.628. 
Na verrekening van eerdere voorschotten ad € 767.796 is feitelijk uitgekeerd € 5.790.832.
Hiervan is € 391.018 gefinancierd door de Stichting 010101 (restant verzekeringsuitkering J.N. 
Veerman). Het overige bedrag is ten laste van het besteedbaar vermogen gebracht.   

Kosten organisatie
 
Beheerkosten    2004 2003 
   € € 
    
Advieskosten t.b.v. ondersteuning SSNV Bestuur
bij totstandkoming vaststellingsovereenkomst    139.878 0 
Secretariële ondersteuning BSNV/ SSNV   21.836 24.990 
Advieskosten totstandkoming Definitieve
Uitkeringsregeling SSNV   0 11.900 
Onkostenvergoedingen bestuur en vrijwilligers
(telefoon, reiskosten, e.a.)   2.120 2.486 
Kantoorbenodigdheden    2.685 1.710 
Accountantskosten    7.140 2.975 
Kosten BSNV (vergaderkosten, onkosten)   10.843 14.423 
Kosten jaarverslag    4.207 2.672 
Overige kosten   2.611 537 
Totaal beheerkosten    191.320 61.693 

Bevordering van communicatie 

De bestedingen zijn als volgt te specificeren:  

   2004 2003 
   € € 
    
Overige kosten IT    0 2.547 
Project foto expositie “De Kracht van Volendam”   16.311 0 
Totaal bevordering van communicatie    16.311 2.547 
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Overige toelichtingen

Bezoldiging bestuurders
De beloning aan de bestuurders bedroeg in 2004 € 0,- (2003 € 0,-).

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders  
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders.



Kasstroomoverzicht
       
 
  2004  2003
 € € € €

      
 
Donaties   24.905  121.552
      

Ontvangen Beheergelden 
vaststellingsovereenkomst  1.825.472  0
Ontvangen vordering Rabobank  300.000  0
Ontvangen rente-opbrengsten
voorfinanciering Bonus Plok Regeling SSNV  593.989  0
Ontvangen rente-opbrengsten   206.924  281.203
Ontvangen van Stichting 010101  0  391.018
Cash flow  2.951.290  793.773
      
 
      
  
Definitieve Uitkeringsregeling SSNV (5.790.832)  0  
Bonus Plok Regeling SSNV (784.095)  0  
Overige uitgaven aan doelstelling  (218.968)  (50.806)  
Verwervingskosten  (4.207) (6.798.102) (3.882) (54.688)
      
     
Netto kasstroom  (3.846.812)  739.085
      
  
Liquide middelen begin boekjaar  7.759.132  7.020.047
Liquide middelen einde boekjaar  3.912.320  7.759.132
Per saldo (afname)/ toename liquide middelen  (3.846.812)  739.085
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Overige gegevens

De omschrijving van de doelstelling 

Artikel 2 van de statuten

De stichting heeft ten doel:

1. a.  Het bevorderen van optimale hulpverlening en nazorg aan de slachtoffers van de brand die 
op 1 januari 2001 heeft plaatsgevonden aan de Haven 154 in Volendam. 
Tot de slachtoffers worden diegenen gerekend die als slachtoffer van de brand nu of in de 
toekomst lichamelijke, psychische en/of maatschappelijke gevolgen van gemelde brand 
(zullen) ondervinden, alsmede diegenen die door hun relatie tot een of meer van de slachtof-
fers, daarvan psychische gevolgen (zullen) ondervinden;

    b.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn  

2.      De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    a.  te bevorderen dat bestaande medische- en overige hulpverleningsinstanties en 

–organisaties beschikbare (financiële) middelen in voldoende mate zullen aanwenden;
    b.  te bevorderen dat de bestaande medische en overige hulpverleningsinstanties en 

–organisaties hun activiteiten optimaal afstemmen, zowel onderling, als gericht op deze 
specifieke situatie;

    c.  te bevorderen dat al datgene wordt gedaan om de wond die in de Volendamse gemeenschap 
is geslagen, te herstellen, in het bijzonder door te bevorderen dat de slachtoffers – na hun 
herstel- zo volwaardig mogelijk kunnen functioneren;

    d.  het, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden, bevorderen van een optimale 
informatievoorziening aan de slachtoffers en hun naasten, alsmede de overige leden van de 
Volendamse gemeenschap en het algemene publiek;

    e.  het ontwikkelen van die fondsenwervende activiteiten die nodig zijn om de doelstelling van 
de stichting te realiseren, alsmede het beheren van die fondsen. 

De samenstelling van het bestuur (per 26 februari 2005)

Mr. E.J.M. Tuijp - voorzitter
H.J.J. Molenaar - secretaris
Drs C.H.I. Binken RA - penningmeester
J.N.I. Keizer
J.C. Steur
A. de Jong MBA
H.J.M. Guijt - arts 
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Accountantsverklaring



 Postadres Postbus 1000
  1130 BA Volendam
 Kantooradres Julianaweg 192d
  1131 DL Volendam
 Telefoon 0299 411222
 Telefax 0299 411220
 Internet www.slachtoffersnieuwjaarsbrand.nl
  www.jongeren.volendam.nl
 E-mail info@slachtoffersnieuwjaarsbrand.nl

 Bankrekening 3856.64.419
 GIRO 800




