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Kerncijfers

2002 2001

e e

Baten en bestedingen

Donaties 702.944 6.879.173

Uitgaven aan doelstelling 44.824 1.149.903

Kosten fondsenwerving 29.063 467.216

Kosten fondsenwerving als % van de donaties 4,1% 6,8%

Saldo van baten en lasten 847.871 7.315.478

Vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 6.298.273 5.418.638

Bestemmingsfondsen 1.865.075 1.896.840

8.163.348 7.315.478
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Bestuursverslag 

Twee jaar zijn verstreken na de vreselijke brand op 1 januari 2001 in café ”Het Hemeltje” in

Volendam. Ook in 2002 werden veel van de getroffenen opnieuw geconfronteerd met nieuwe

operaties en in sommige gevallen langdurig verblijf in een ziekenhuis. Daarnaast werden  steeds

meer getroffenen geconfronteerd met psychische problemen. Ook ontstonden  problemen op

diverse andere terreinen. Vaak kon voor deze problemen niet direct een adequate oplossing wor-

den gevonden. 

Duidelijk is dat de inzet van de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam in 2002 niet

kon afnemen. Op 10 januari 2001 formuleerde het bestuur een brede doelstelling, samengevat lui-

dend: de getroffenen de breedst mogelijke 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. 

In 2002 zijn door de SSNV grote stappen gezet om met name dat toekomstperspectief meer

waardevol te maken.

Het afgelopen jaar is de bestuurssamenstelling van de SSNV gewijzigd; een tweetal bestuursle-

den, de heren Kees Veerman en Jaap Bien, zijn afgetreden als bestuurslid. Hun inzet voor de

SSNV was van onschatbare waarde en gelukkig hebben beiden aangegeven als adviseur van de

SSNV betrokken te blijven bij het omvangrijke werk in de toekomst.

Fondsenwerving

Alhoewel er in 2002 geen landelijke acties en live uitzendingen plaats vonden nam de belangstel-

ling van Nederland gelukkig niet af. Ook het afgelopen jaar vonden in heel Nederland vele acties

plaats, waarin de aandacht werd gevraagd voor de gevolgen van de ramp in Volendam. Veelvuldig

werd het bestuur van de SSNV geconfronteerd met ideeën en verzoeken tot participatie in nieuwe

acties. SSNV-leden en vrijwilligers gingen daar graag op in en stelden onophoudelijk hun vrije

tijd beschikbaar om hun bijdrage te leveren.

De financiële steun vanuit heel Nederland leverde in 2002 op giro 800 het bijzonder hoge bedrag

van e 702.944 op. De solidariteit die Nederland massaal toonde met de getroffenen in Volendam

bleef ook in 2002 van ongekende omvang. Op deze plaats wil de SSNV nogmaals uitdrukking

geven aan haar grote dankbaarheid voor die solidariteit.

Coördinerende en/of uitvoerende rol

Het afgelopen jaar zijn door de SSNV op veel terreinen activiteiten ontplooid vanuit de coördine-

rende rol. Met name moet daarbij worden gedacht aan het traject van de Commissie Financiële

Afwikkeling II, waarover later meer, het overleg met de Stichting 010101 over de wijze van uitke-

ren van de verzekeringsgelden van het rampcafé aan de getroffenen en het stimuleren van overleg

met gemeente en de uitbater om jarenlange juridische procedures te voorkomen.

De uitvoerende rol probeert de SSNV zoveel mogelijk over te dragen aan de daarvoor opgerichte

instellingen. Toch werd in 2002 nog veelvuldig een beroep gedaan op de SSNV om de uitvoering

ter hand te nemen of daarin te participeren. Voorbeelden van deze projecten zijn: de uitgave van

de tweede herziene druk van het boek ‘Wolken boven Volendam’, de reis naar Lourdes, de her-

denkingsbijeenkomst en het sportmedisch project. 

Belangenvereniging

Het overleg met de Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (BSNV) is in

2002 verder geïntensiveerd. Rekening houdend met ieders eigen verantwoordelijkheid worden

zaken regelmatig met elkaar besproken en worden vergaderingen over en weer bijgewoond. De

BSNV vormt de zeer belangrijke verbinding met de getroffenen. Belangrijke onderwerpen worden

ook via de ledenvergadering van de BSNV gecommuniceerd.

Commissie Financiële Afwikkeling II

Op 4 juli 2002 werd het rapport van de Commissie Financiële Afwikkeling II, onder leiding van

de heer J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer gepresenteerd. De maanden daaraan

voorafgaand werd in stilte gewerkt aan een totaalpakket van voorzieningen voor de slachtoffers.

De SSNV trad op als adviseur van de Commissie en heeft in die rol steeds weer aangegeven met

welke specifieke situatie de getroffenen in Volendam worden geconfronteerd. Het was een zeer
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intensief traject met inhoudelijk complexe problemen. De deskundigheid binnen de SSNV moest

dan ook regelmatig van stal worden gehaald om de Commissie van het belang van specifieke

zaken te overtuigen. Daarbij was voor de SSNV de afstemming met de BSNV zeer belangrijk. Met

name in de laatste weken voor de rapportage vond er frequent uitvoerig – maar vooral ook con-

structief - overleg plaats tussen Commissie, BSNV en SSNV. Uiteindelijk ging het kabinet Kok op

28 juni 2002 akkoord met de door de Commissie voorgestelde maatregelen, waarvan de volgende

drie onderdelen de belangrijkste elementen vormen:

1. Een eenmalige tegemoetkoming op basis van functionele invaliditeit, met een maximale uitke-

ring van e 150.000 per getroffene

2.De omvorming van het Advies- en Informatiecentrum Het Anker tot een Centrum voor

Reïntegratie en Nazorg

3.Een regeling ter tegemoetkoming in de gemaakte kosten tot maximaal e 20.000 per getroffe-

ne, voor zover die niet door verzekeringen zijn vergoed.

In totaal stelde het kabinet Kok een bedrag van e 25,9 miljoen  beschikbaar voor de genoemde

regelingen.

Aansluitend aan het traject van de Commissie is een Stuurgroep gevormd onder leiding van de

heer Bulte, waarnemend burgemeester van Edam-Volendam. De SSNV was lid van deze stuur-

groep, die ervoor moest zorgen dat de beide financiële regelingen werden gereed gemaakt voor

uitvoering. Daarnaast werd een AMA-adviesgroep opgericht, bestaande uit medisch specialisten

en direct betrokkenen bij de uitvoering van de regeling. Deze adviesgroep, waarin ook de

medisch deskundige van de SSNV participeerde, ontwikkelde aanvullingen op de richtlijnen van

de AMA-guides, waarmee de medisch specialisten in staat zijn om het percentage functionele

invaliditeit ook in de specifieke situatie in Volendam, vast te stellen.

Het vorenstaande leidde eind december 2002 tot de oprichting van een onafhankelijke stichting,

de Stichting Uitvoeringsorganisatie Personenschade Nieuwjaarsbrand (UPN), onder leiding van

de heer J.F. Buurmeijer. Op voordracht van de SSNV is de heer E. Schokker, actuaris, toegetreden

tot het bestuur van UPN. UPN zal de beide financiële regelingen gaan uitvoeren. 

Inmiddels is in december een aanvang gemaakt met de keuringen van de getroffenen. Een groep

van medisch specialisten, onder leiding van revalidatiearts W. Blanken verricht deze keuringen

zoveel mogelijk in Volendam.

Beleidsplan

Nu de rapportage van de Commissie Financiële Afwikkeling II concreet is ingevuld en rekening

houdend met de genoemde resultaten hiervan voor de SSNV, is onlangs het beleidsplan van de

SSNV vastgesteld. Kernpunten hierbij zijn:

• De SSNV zal aansluiten bij de uitkomsten van  de Commissie Financiële Afwikkeling II. Dit

betekent dat in 2003 een substantieel deel van het vermogen van de SSNV zal worden uitge-

keerd aan de getroffenen. Door dit te combineren met het aanbod van een  financieel plan

meent de SSNV invulling te kunnen geven aan de behoefte  van financiële ondersteuning op

langere termijn;

• Nu voor de komende jaren de nazorgtaken primair zijn ondergebracht bij CRN ’t Anker zal de

rol van de SSNV afnemen waarna meer de nadruk zal worden gelegd op haar coördinerende

taak. Deze taak zal met name komen te liggen op het vlak van advisering in juridische trajecten

en vertegenwoordiging naar buiten toe in de ruimste zin van het woord; 

• In 2004 zal de SSNV haar rol verder evalueren. 

Inzake de uitkeringen zal de SSNV de criteria volgen zoals die zijn opgesteld door Commissie

Financiële Afwikkeling II. Hoewel altijd discussie mogelijk is over criteria die gehanteerd wor-
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den, meent de SSNV dat de bijdrage van landelijk vooraanstaande deskundigen voor de vaststel-

ling van de lichamelijke en psychische problemen van slachtoffers, van arbeidsmogelijkheden en

andere factoren, een goede basis vormen voor een rechtvaardige en eerlijke toekenning van een

uitkering.

Bestedingen 2002

In afwachting van de uitkomsten van de Commissie Financiële Afwikkeling II en de totstandko-

ming van het beleidsplan zijn er in 2002 door de SSNV geen omvangrijke uitkeringen gedaan dan

wel substantiële projectbijdragen verricht.

Tot slot

Na het heftige jaar 2001 werd de verwachting uitgesproken dat in het jaar 2002 de inspanningen

zouden gaan afnemen. Dit bleek echter een verkeerde inschatting. Ook het afgelopen jaar boden

vele vrijwilligers hun steun aan 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. Wat zij doen voor de

getroffenen valt niet te beschrijven en het gaat ieders voorstellingsvermogen te boven. Als voor-

zitter van de SSNV hoop ik dat een ieder de kracht vindt en de waardering krijgt om het goede

maar ook belastende werk te mogen voortzetten.   

Volendam, 7 april 2003

Erik Tuijp,
Voorzitter SSNV
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Jaarrekening

• De balans per 31/12/2002

• De staat van baten en lasten over 2002

• Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

• Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2002

• Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten over 2002

• Overige toelichtingen

• Kasstroomoverzicht 
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Balans per 31 december 2002

2002 2001

e e e e

Activa

Materiële vaste activa

Laptops in gebruik voor de doelstelling 0 2.975

Financiële vaste activa

Aktes van cessie in het kader van de doelstelling 767.342 760.354

Vorderingen

Te ontvangen rente  155.396 51.945

Overige vorderingen 260.229 415.625 365.227 417.172

Liquide middelen 7.020.047 6.142.260

Totaal Activa 8.203.014 7.322.761

2002 2001

e e e e

Passiva

Eigen vermogen

- Besteedbaar vermogen 6.298.273 5.418.638

- Vastgelegd vermogen: 

Fonds beheerkosten 1.063.866 1.089.293

Fonds Sportactiviteiten 33.171 44.218

Fonds activa doelstelling 767.342 763.329

Fonds Gothenburg 696 1.865.075 0 1.896.840

Kortlopende schulden  

Overige schulden 39.666 7.283

Totaal Passiva 8.203.014 7.322.761
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Staat van Baten en Lasten 2002

Fondsenwerving
2002 2001

e e e e

Baten uit eigen fondsenwerving 

Donaties, giften en schenkingen 702.944 6.879.173

Kosten eigen fondsenwerving

Verwervingskosten 3.636 422.059

Beheerkosten 25.427 29.063 45.157 467.216

In % van baten uit eigen fondsenwerving 4,1% 6,8%

Beschikbaar uit fondsenwerving   673.881 6.411.957

Subsidies overheden 0 1.134.451

Resultaat beleggingen 211.826 211.826 158.619 1.293.070

Totaal beschikbaar voor doelstelling 885.707 7.705.027
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Besteed aan doelstelling
2002 2001

e e e e

Financiële bijstand 

Projecten in eigen beheer 2.412 165.199

Bevorderen van communicatie 

Projecten in eigen beheer 14.754 107.194

Verstrekte subsidies 0 113.445

Uitvoeringskosten 2.975 17.729 1.983 222.622

Geestelijke bijstand 

Projecten in eigen beheer 0 568

Uitvoeringskosten 0 0 0 568

Sportactiviteiten

Projecten in eigen beheer 17.695 1.160

Uitvoeringskosten 0 17.695 0 1.160

Totaal besteed aan doelstelling 37.836 389.549

Overschot 847.871 7.315.478

Overschot is toegevoegd/ (onttrokken aan) 

Vastgelegd vermogen -31.764 1.896.840

Besteedbaar vermogen 879.635 5.418.638

847.871 7.315.478
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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.

Materiële vaste activa

Dit betreft een drietal laptops. Deze laptops zijn in 2001 aangeschaft om ter beschikking te kun-

nen stellen aan getroffenen. De resterende boekwaarde van deze laptops is in 2002 geheel afge-

schreven.

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 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 2002

Overige activa en passiva 2002 2001

e e

Laptops in gebruik voor de doelstelling

Saldo per 1 januari 2.975 0

Investering 5 laptops 0 8.263

Desinvestering 2 laptops tegen nieuwprijs 0 -3.305

Afschrijving -2.975 -1.983

Saldo per 31 december 0 2.975

Overige vorderingen 

Coöperatieve Rabobank Nederland 259.625 363.025

Vorderingen op leden BSNV u.h.v. IT project 378 1.976

Vordering op leden BSNV u.h.v. e 226 regeling 226 226

Saldo per 31 december 260.229 365.227

Liquide middelen 

Rabobank Edam-Volendam, nr. 3856.64.419 888.928 5.964.137

Rabobank deposito’s 1929.171.382 6.000.000 0

Rabobank 3856.34.579 110.000 0

Rabobank 3856.75.526 3.876 0

Giro 800 17.039 178.121

Kassen 204 2

Saldo per 31 december 7.020.047 6.142.260

Overige schulden

Te betalen accountantskosten 3.570 2.950

Toezegging t.b.v. bevorderen van communicatie 0 2.269

Toezegging derde i.h.k.v. activiteiten ‘het Anker’ 9.326 2.042

Toezegging derde i.h.k.v. de Mediatheek 9.076 0

Overige 17.694 22

Saldo per 31 december 39.666 7.283
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Eigen vermogen

- Besteedbaar vermogen 2002 2001

e e

Saldo per 1 januari 5.418.638 0

Toevoeging u.h.v. verdeling saldo baten en lasten 879.635 5.418.638

Saldo per 31 december 6.298.273 5.418.638

- Vastgelegd vermogen

Fonds beheerkosten 2002 2001

e e

Saldo per 1 januari 1.089.293 0

Toekenning door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 0 1.134.450

Af: beheerkosten -25.427 -45.157

Saldo per 31 december 1.063.866 1.089.293

Fonds Sportactiviteiten 2002 2001

e e

Saldo per 1 januari 44.218 0

Toekenningen 6.648 45.378

Af: sportmedische begeleiding -17.695 -1.160

Saldo per 31 december 33.171 44.218

Fonds Activa Doelstelling 2002 2001

e e

Saldo per 1 januari 763.329 0

Mutatie vastgelegd vermogen in aktes van cessie 6.988 760.354

Mutatie vastgelegd vermogen in laptops -2.975 2.975

Saldo per 31 december 767.342 763.329

Fonds Gothenburg 2002 2001

e e

Toekenningen 696 0

Saldo per 31 december 696 0
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten over 2002

Verwervingskosten 2002 2001

e e

Kosten fondsenwerving 0 402.455

Overige publicitaire- en representatiekosten 3.636 19.604

Totaal verwervingskosten 3.636 422.059

Beheerkosten 2002 2001

e e

Secretariële ondersteuning SSNV 0 30.806

Onkostenvergoedingen bestuur en vrijwilligers

(telefoon, reiskosten, e.a.) 6.417 5.213

Kantoorbenodigdheden 2.867 4.066

Accountantskosten 3.595 2.950

Kosten BSNV (vergaderkosten, onkosten) 7.555 1.855

Kosten jaarverslag 2002 2.696 0

Overige kosten 2.297 267

Totaal beheerkosten 25.247 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 en 2002 kunnen als volgt worden 

gespecificeerd:

2002 2001

e e

Tegemoetkomingen ouders overleden kinderen 0 117.983

e 227 regeling (eenmalige uitkeringen) 1.361 44.107

Regeling  e 45 per dag (overledenen) 0 2.768

Aanvullende kostenregeling 597 0

Overig 454 341

Totaal financiële bijstand 2.412 165.199

Verder zijn in 2002 voorschotten op eventuele uitkeringen in het kader van letselschade verstrekt

voor in totaal  e 6.988 onder akte van cessie. Enerzijds kwam dit voort uit heropnames ander-

zijds uit enkele nagekomen aanmeldingen. Deze bedragen zijn niet opgenomen in de staat van

baten en lasten. 

Bevordering van communicatie 

De bestedingen zijn als volgt te specificeren:  

2002 2001

e e

Subsidies aanschaf computers 0 96.541

Overige kosten IT 1.786 10.653

Projectbijdrage de Nederlandse Brandwondenstichting 0 113.445

Project “Wolken boven Volendam” 12.968 0

Afschrijving laptops 2.975 1.983

Totaal bevordering van communicatie 17.729 222.622
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Overige toelichtingen

Bezoldiging bestuurders

De beloning aan de bestuurders bedroeg in 2002 e 0,-.

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders  

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

Kasstroomoverzicht

2002 2001

e e e e

Donaties 806.344 6.516.148

Verstrekking ministerie van binnenlandse zaken 0 1.134.451

Ontvangen renteopbrengsten 119.069 106.674

Cash flow 925.413 7.757.273

Uitgaven aan doelstelling -22.158 -1.150.747 

Verwervingskosten -3.636 -422.059

Beheerkosten -21.832 -47.626 -42.207 -1.615.013

Netto kasstroom 877.787 6.142.260

Liquide middelen begin boekjaar 6.142.260 0

Liquide middelen einde boekjaar 7.020.047 6.142.260

Per saldo toename liquide middelen 877.787 6.142.260
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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 (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 7 april 2003)

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
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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


