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Kerncijfers

2001 2001

€ NLG

Baten en bestedingen

Donaties 6.879.173 15.159.702

Uitgaven aan doelstelling 1.149.903 2.534.053

Kosten fondsenwerving 467.216 1.029.609

Kosten fondsenwerving als % van de donaties 6,8% 6,8%

Saldo van baten en lasten 7.315.478 16.121.192

Vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 5.418.638 11.941.107

Bestemmingsfondsen 1.896.840 4.180.085

7.315.478 16.121.192



5

Bestuursverslag 
Op 1 januari 2001 werd Nederland opgeschrikt door de vreselijke brand in café ”Het Hemeltje” in
Volendam. Er vielen 14 dodelijke slachtoffers te betreuren, daarnaast waren er meer dan 300
gewonden. Een groot deel van de gewonden werd lange tijd verpleegd in binnenlandse en buiten-
landse ziekenhuizen.
In de dagen na de ramp werd een organisatie op poten gezet waarin fondsenwervende, medische,
financiële, fiscale, juridische, en verzekeringstechnische kennis aanwezig waren. Deze organisa-
tie - een initiatief van de bevolking en het bedrijfsleven van Volendam – werd vervolgens onderge-
bracht in de Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan Slachtoffers van de
Nieuwjaarsbrand in Volendam, zoals de stichting statutair voluit wordt genoemd. De statutaire
oprichting van deze Stichting Slachtoffers Nieuwjaarbrand Volendam, kortweg SSNV, was op 10
januari 2001 een feit. De doelstelling werd als volgt samengevat: de getroffenen de breedst moge-
lijke hulp bieden op de korte, maar vooral ook op de lange termijn. Dit alles om de slachtoffers te
helpen en de eerste stappen te zetten in de richting van een waardevol toekomstperspectief. 
De SSNV is een organisatie bestaande uit vrijwilligers. De Nederlandse Brandwondenstichting
treedt op als adviseur van de SSNV.
Bij beslissing van 11 januari 2001 ontving de SSNV van het Centraal Bureau Fondsenwerving een
verklaring van geen bezwaar, geregistreerd onder nummer 79, waarmee de SSNV onder meer in
staat werd gesteld om landelijk fondsenwervende activiteiten in gang te zetten.

Helpdesk
In de eerste weken na de ramp richtte de SSNV een Helpdesk op. In een door de woningbouwver-
eniging "De Vooruitgang" beschikbaar gesteld pand konden getroffenen en hun familieleden met
hun eerste vragen en problemen terecht. De vragen werden verzameld en zoveel mogelijk gegroe-
peerd. Waar mogelijk werd direct actie ondernomen. Zo werden afspraken gemaakt met locale
taxibedrijven over vervoer naar ziekenhuizen en werden regelingen getroffen met de ziekte-
kostenverzekeraars over de afwikkeling en financiering van vervoers- en verblijfkosten. Vanaf 1
maart 2001 is de Helpdesk onderdeel gaan uitmaken van het Advies- en Informatiecentrum AIC
‘Het Anker’. Een aantal vrijwilligers is in dienst getreden van Het Anker. Een groot aantal vrijwil-
ligers van de oorspronkelijke Helpdesk is ook na 1 maart 2001 actief gebleven.

Fondsenwerving
Direct na het beschikbaar komen van het bankrekeningnummer mocht de SSNV de eerste finan-
ciële steun vanuit Nederland ontvangen; een steun die gelukkig niet stokte. Om de fondsenwer-
ving beter te kunnen stroomlijnen werd giro 800 geopend. 
Tot driemaal toe werd Nederland door middel van een live uitzending geïnformeerd over de
nieuwjaarsbrand en de gevolgen daarvan. Op 12 januari 2001 vond de Stille Tocht plaats, onder
andere bijgewoond door premier Wim Kok, kroonprins Willem-Alexander en kardinaal Simonis.
Andere hoogtepunten van de landelijke acties vormden op 27 februari 2001 de Wedstrijd van
Verbondenheid en op 23 april 2001 de landelijke tv-actie ‘Hart voor Volendam’. De dagen na de
Stille Tocht verscheen de SSNV op de nationale TV met een spotje voor het goede doel, giro 800.
Het werd het begin van honderden acties, landelijk, lokaal en zelfs in het buitenland, waarin aan-
dacht werd gevraagd voor de gevolgen van de ramp in Volendam. Vele bekende Nederlanders
werkten belangeloos mee aan de fondsenwervende activiteiten ten behoeve van de SSNV.
Ook op kleinere schaal zetten de SSNV-leden en vrijwilligers zich uren, dagen, weken, maanden
in, voor de vele regionale en lokale acties die in heel het land plaatsvonden.
De solidariteit die Nederland massaal toonde met de getroffenen in Volendam was van ongeken-
de omvang. Op deze plaats wil de SSNV nogmaals uitdrukking geven aan haar grote dankbaar-
heid voor die solidariteit.

Coördinerende en/of uitvoerende rol
Om haar bovengenoemde doelstelling te kunnen realiseren heeft de SSNV op velerlei terreinen
een coördinerende en/of uitvoerende rol vervuld. Zo werd er onder meer contact gezocht met
politiek Den Haag; aan de vooravond van het debat over het rapport Alders op 3 oktober 2001
bood de SSNV de Tweede Kamer een petitie aan waarin werd herinnerd aan de letselschaderege-
ling die de Tweede Kamer de regering eerder had gevraagd voor de slachtoffers van de vuur-
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werkramp in Enschede. In overeenstemming met het verzoek van de SSNV heeft de Kamer de
regering vervolgens verzocht een soortgelijke regeling voor Volendam vast te stellen. Hierop werd
de Commissie Financiële Afwikkeling II voor Volendam ingesteld, onder voorzitterschap van de
heer Van Lidth de Jeude. Op verzoek van deze Commissie heeft de SSNV de rol van adviserend lid
aanvaard. 
In een poging de groep van getroffenen gezamenlijk te laten optreden hebben de juristen binnen
de SSNV het initiatief genomen tot vorming van een advocatencollectief voor de begeleiding van
juridische trajecten. Daartoe is al in een vroeg stadium na de ramp overleg gevoerd met deskundi-
gen op het gebied van letselschade. Dit heeft geleid tot de vorming van een advocatencollectief
onder leiding van mr. J.M. Beer. De SSNV beperkt zich in dit juridische traject tot haar coördine-
rende rol en is derhalve geen opdrachtgever of financier.
Verder zijn talloze projecten gerealiseerd, waaronder het herdenkingsboek ‘Wolken boven
Volendam’, het computerproject ten behoeve van getroffenen, het arbeidsconvenant van het
Industriele Bedrijvengroep Edam-Volendam (IBEV), het uitwisselingsprogramma met de brand-
wondenslachtoffers uit Zweden, de aircovoorzieningen … teveel om te noemen. 

Belangenvereniging
De communicatie met de getroffenen vormde voor de SSNV een zeer belangrijk thema. Vandaar
dat de SSNV bij de groep van getroffenen er op heeft aangedrongen een eigen belangenvereni-
ging op te richten. In april werd de Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam
(BSNV) officieel opgericht. Zij vormt sinds de oprichting een zeer belangrijke verbinding met de
getroffenen. Over en weer is er intensief overleg tussen SSNV en BSNV, waarbij de eigen verant-
woordelijkheid voorop blijft staan.

Uitkeringen
Een onderdeel van de activiteiten van de SSNV dat zeer grote zorgvuldigheid vraagt, vormt het
doen van uitkeringen aan de getroffenen. Bij de Nieuwjaarsbrand gaat het om een grote groep
getroffenen met zeer uiteenlopend letsel. Het kan nog geruime tijd duren voordat de individuele
letselschade in alle gevallen is vastgesteld en daarmee de definitieve aanspraak op middelen van
de stichting. Omdat al gauw na de ramp duidelijk werd dat de financiële nood van veel getroffe-
nen groot was, heeft de stichting in overleg met deskundigen op het gebied van financiën, fiscale
en juridische zaken regelingen ontwikkeld op basis waarvan onder meer financiële voorschotten
konden worden verstrekt. Alvorens daartoe over te gaan is door de SSNV zorgvuldig vastgesteld
wie tot de groep van slachtoffers behoorden:

Onder slachtoffer in de zin van de regeling wordt verstaan een persoon die op 1 januari 2001 tijdens de brand in

het pand aan de Haven 154 te Volendam aanwezig was, als direct of indirect gevolg van deze brand lichamelijk

dan wel psychisch letsel heeft opgelopen en daarvan een medische verklaring kan overleggen en zich tevens bij de

SSNV aanmeldt of heeft aangemeld als slachtoffer.

Het afgelopen jaar zijn de volgende regelingen tot stand gekomen:

• regeling eenmalige uitkering;

• regeling aircoverstrekking;

• regeling budget kleine vergoedingen;

• regeling vergoeding voorzieningen, hulpmiddelen en overige verstrekkingen;

• regeling uitkering aan de ouder(s) van een overleden slachtoffer.

De beschikbaarstelling van financiële middelen aan de getroffenen is vooralsnog - in afwachting
van de vaststelling van de letselschade – gebaseerd op het aantal opnamedagen in ziekenhuis of
revalidatiecentrum. Dit criterium was objectief vast te stellen, werd door deskundigen als ‘second
best’ gekwalificeerd (bij gebreke van inzicht in de letselschade) en bood de SSNV de mogelijkheid
om de getroffenen al in een vroegtijdig stadium financieel te steunen. Alle financiële middelen
zijn uitgekeerd als voorschot waarbij een akte van cessie is opgemaakt. Eventuele toekomstige
uitkeringen kunnen op deze wijze worden verrekend met reeds gedane uitkeringen. Er zullen
echter geen bedragen worden teruggevorderd. 



Met betrekking tot toekomstige uitkeringen wordt thans gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in
de totale letselschade. De deskundigen binnen de SSNV zijn doende een raamwerk te ontwikke-
len op basis waarvan in de toekomst uitkeringen kunnen worden gedaan uit het vermogen van de
stichting. Daarnaast wordt natuurlijk met spanning afgewacht wat de rijksoverheid met de slacht-
offers voor heeft; in juni 2002 wordt de rapportage van de Commissie Financiële Afwikkeling II
voor Volendam verwacht. De SSNV hoopt op de financiële middelen om ook op lange termijn de
noden van de getroffenen te kunnen lenigen. Er zullen getroffenen zijn die, gezien de ernst van
hun handicaps, geen inkomen uit arbeid kunnen verwerven en zullen moeten leven van een mini-
mumuitkering. Hun inkomensperspectief is mede gezien de hoge kosten die met hun handicap
gepaard gaan zo laag dat het nog maar de vraag is of zij bijvoorbeeld zelfstandig kunnen wonen.
De SSNV hoopt op voldoende steun om deze getroffenen een redelijk bestaansniveau te kunnen
bieden.
Tevens zullen er - naar het voorbeeld van de aircoregeling – in de toekomst middelen worden
ingezet voor nadere projecten in het kader van de nazorg aan slachtoffers. 

Tot slot
In het afgelopen jaar hebben zich honderden vrijwilligers ingezet om de getroffenen van de
Nieuwjaarsbrand tot steun te zijn. Vele tientallen vrijwilligers boden die steun door middel van
werkzaamheden voor de SSNV, hetzij als bestuurder, commissielid, projectmedewerker, hetzij op
een andere wijze. Ik stond en sta versteld van de grote betrokkenheid, inzet en deskundigheid van
al deze vrijwilligers. Ik heb de samenwerking met deze vrijwilligers dan ook als een groot voor-
recht ervaren. Van harte hoop ik die samenwerking nog lange tijd te mogen voortzetten.

Volendam, 25 maart 2002

Erik Tuijp,

Voorzitter SSNV
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Jaarrekening

• De balans per 31/12/2001

• De staat van baten en lasten

• Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

• Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

• Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

• Overige toelichtingen

• Kasstroomoverzicht 



Balans per 31 december 2001

2001

€ €

Activa

Materiële vaste activa
Laptops in gebruik voor de doelstelling 2.975

Financiële vaste activa
Aktes van cessie in het kader van de doelstelling 760.354

Vorderingen
Te ontvangen rente  51.945
Overige vorderingen 365.227  417.172

Liquide middelen 6.142.260

Totaal Activa 7.322.761

2001

€ €

Passiva

Eigen vermogen

- Besteedbaar vermogen 5.418.638

- Vastgelegd vermogen: 
Fonds beheerkosten 1.089.293
Fonds Sportactiviteiten Deen 44.218
Fonds activa doelstelling 763.329 1.896.840

Kortlopende schulden  
Overige schulden 7.283

Totaal Passiva 7.322.761
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Staat van Baten en Lasten

Fondsenwerving 2001

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving 
Donaties, giften en schenkingen 6.879.173

Kosten eigen fondsenwerving
Verwervingskosten 422.059
Beheerkosten 45.157 467.216

In % van baten uit eigen fondsenwerving 6,8%

Beschikbaar uit fondsenwerving   6.411.957

Subsidies overheden 1.134.451

Resultaat beleggingen 158.619 1.293.070

Totaal beschikbaar voor doelstelling 7.705.027



Besteed aan doelstelling 2001

€ €

Financiële bijstand 
Projecten in eigen beheer 165.199
Uitvoeringskosten 0 165.199

Bevorderen van communicatie 
Projecten in eigen beheer 107.194
Verstrekte subsidies 113.445
Uitvoeringskosten 1.983 222.622

Geestelijke bijstand 

Projecten in eigen beheer 568 
Uitvoeringskosten 0 568

Sportactiviteiten

Projecten in eigen beheer 1.160
Uitvoeringskosten 0 1.160

Totaal besteed aan doelstelling 389.549

Overschot 7.315.478

Overschot is toegevoegd aan
Vastgelegd vermogen 1.896.840
Besteedbaar vermogen 5.418.638

7.315.478

11



12

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.

Materiële vaste activa
Dit betreft een drietal laptops. Deze laptops zijn aangeschaft om ter beschikking te kunnen stel-
len aan getroffenen. Deze laptops worden afgeschreven over de geschatte economische levens-
duur van 2,5 jaar. Tevens heeft de SSNV een 20 tal laptops geschonken gekregen van diverse
bedrijven welke in bruikleen zijn gegeven aan slachtoffers.

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. 

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

Fonds beheerkosten 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een eenmalige tegemoetkoming in toekomstige
beheerkosten aan de SSNV verstrekt. Op die storting worden beheerkosten in mindering
gebracht.  Het saldo van storting min beheerkosten is opgenomen in het fonds beheerkosten. 

Fonds Sportactiviteiten Deen  
Deen Supermarkten heeft aan de SSNV een geldsom gedoneerd. Die geldsom mag worden
gebruikt voor de financiering van sportieve activiteiten van getroffenen. Het verschil tussen het
gestorte bedrag en de bestedingen aan sportieve projecten is het Fonds Sportactiviteiten Deen.  

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.



13

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Overige activa en passiva 2001

€

Laptops in gebruik voor de doelstelling
Investering 5 laptops 8.263
Desinvestering 2 laptops tegen nieuwprijs -3.305
Afschrijving -1.983
Saldo per 31 december 2001 2.975

Overige vorderingen 
Coöperatieve Rabobank Nederland 363.025
Vorderingen op leden BSNV u.h.v. IT project 1.976
Vordering op leden BSNV u.h.v. f 500,- regeling 226
Saldo per 31 december 2001 365.227

Liquide middelen 
Rabobank Edam-Volendam, nr. 3856.64.419 5.964.137
Giro 800 178.121
Kas 2
Saldo per 31 december 2001 6.142.260

Overige schulden
Te betalen accountantskosten 2.950
Toezegging t.b.v. bevorderen van communicatie 2.269
Toezegging derde i.h.k.v. activiteiten ‘het Anker’ 2.042
Overige 22
Saldo per 31 december 2001 7.283
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Eigen vermogen

- Besteedbaar vermogen 2001

€

Toevoeging u.h.v. verdeling saldo baten en lasten 5.418.638

- Vastgelegd vermogen

Fonds beheerkosten 2001

€

Toekenning door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 1.134.450
Af: beheerkosten -45.157
Saldo per 31 december 2001 1.089.293

Fonds Sportactiviteiten Deen

Toekenning door Deen Supermarkten 45.378
Af: project Zwemmen -1.160
Saldo per 31 december 2001 44.218

Fonds Activa Doelstelling

Vastgelegd vermogen in aktes van cessie 760.354
Vastgelegd vermogen in laptops 2.975
Saldo per 31 december 2001 763.329
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Verwervingskosten 2001

€

Kosten fondsenwerving 402.455
Overige publicitaire- en representatiekosten 19.604
Totaal verwervingskosten 422.059

Beheerkosten 2001

€

Secretariële ondersteuning SSNV 30.806
Onkostenvergoedingen bestuur en vrijwilligers
(telefoon, reiskosten, e.a.) 5.213
Kantoorbenodigdheden 4.066
Accountantskosten 2.950
Kosten BSNV (vergaderkosten, onkosten) 1.855
Overige kosten 267
Totaal beheerkosten 45.157

Financiële bijstand

De projecten in het kader van financiële bijstand hebben het doel gehad om in acute financiële
tegenslagen tegemoet te komen. De bestedingen in 2001 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2001

€

Tegemoetkomingen ouders overleden kinderen 117.983
F 500,- regeling (eenmalige uitkeringen) 44.107
Regeling f 100 gulden per dag (overledenen) 2.768
Overig 341
Totaal financiële bijstand 165.199

Verder zijn in 2001 voorschotten op eventuele uitkeringen in het kader van letselschade verstrekt voor
in totaal €760.354 onder akte van cessie. Deze zijn niet opgenomen in de staat van baten en lasten. 

Bevordering van communicatie
De SSNV acht het wenselijk dat de onderlinge communicatie tussen getroffenen en met de bui-
tenwereld wordt gestimuleerd. In het kader daarvan zijn in dit boekjaar IT middelen gesubsidi-
eerd. Tevens zijn aan de Nederlandse Brandwondenstichting (hierna: NBS) projectsubsidies ver-
strekt. Dit vloeit voort uit afspraken die gemaakt zijn in verband met de bijdrage van de NBS aan
de tv-actie. De betreffende projectensubsidies zijn verstrekt ten behoeve van (medisch) weten-
schappelijk onderzoek en –voorlichting die ook de getroffenen in Volendam ten goede zullen
komen. De bestedingen zijn als volgt te specificeren:  

2001

€

Subsidies aanschaf computers 96.541
Overige kosten IT 10.653
Projectbijdrage de Nederlandse Brandwondenstichting 113.445
Afschrijving laptops 1.983
Totaal kosten bevordering van communicatie 222.622
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Overige toelichtingen

Bezoldiging bestuurders
De beloning aan de bestuurders bedroeg in 2001 € 0,-.

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders  

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

Niet uit de balans blijkende vorderingen

In 2001 hebben er een aantal acties plaatsgevonden waarvan de ontvangsten door de SSNV pas in
2002 verwacht worden.  Het gaat hier om een bedrag van ongeveer € 300.000.

Kasstroomoverzicht

2001

€ €

Donaties 6.516.148
Verstrekking Ministerie van Binnenlandse Zaken 1.134.451
Ontvangen renteopbrengsten 106.674
Ontvangsten 7.757.273

Uitgaven aan doelstelling -1.150.747 
Verwervingskosten -422.059
Beheerkosten -42.207 -1.615.013

Netto kasstroom 6.142.260

Liquide middelen begin boekjaar 0
Liquide middelen einde boekjaar 6.142.260
Per saldo toename liquide middelen 6.142.260



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 (zul-
len) ondervinden, alsmede diegenen die door hun relatie tot een of meer van de slachtoffers,
daarvan psychische gevolgen (zullen) ondervinden;

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin ver-
band 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 –organisa-

ties 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 25 maart 2002)

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



Postadres Postbus 1000
1130 BA Volendam

Kantooradres Heideweg 4a
1132 DB 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


