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Kerncijfers

2003 2002

€ €

Baten en bestedingen

Donaties 121.552 702.944

Uitgaven aan doelstelling 79.250 70.251

Kosten fondsenwerving 3.882 3.636

Kosten fondsenwerving als % van de donaties 3,1% 0,5%

Saldo van baten en lasten 353.952 847.871

Vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 6.728.020 6.298.273

Bestemmingsfondsen 1.789.280 1.865.075

8.517.300 8.163.348
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Bestuursverslag

In het derde jaar na de ramp is door de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam veel

energie gestoken in het ontwikkelen van haar definitieve uitkeringsregeling alsmede in het

ontwikkelen van een financieel product om invulling te geven aan de behoefte van financiële

ondersteuning op de langere termijn.

In 2003 konden nog geen uitkeringen aan getroffenen worden gedaan op basis van het oordeel

door de groep van medisch deskundigen. De keuringen onder regie van de Stichting

Uitvoeringsorganisatie Personenschade Nieuwjaarsbrand (UPN) bleken complex en vroegen

meer tijd. Inmiddels is het grootste deel van de percentages bekend en is begin 2004 een aanvang

gemaakt met de uitkeringen door de SSNV.

Fondsenwerving

In 2003 liep de aandacht voor de gevolgen van de ramp uiteraard terug. Toch wil ik niet onge-

noemd laten dat er nog steeds acties plaatsvonden. Op giro 800 werd het niet onaanzienlijke

bedrag van EUR 121.552 bijgeschreven. Namens het bestuur van de SSNV wil ik onze donateurs

hartelijk danken voor deze steun.

Regelingen SSNV

Zoals aangegeven zijn het afgelopen jaar een tweetal regelingen ontwikkeld. Vanwege het com-

plexe karakter is daarbij gebruik gemaakt van de deskundigheid van PricewaterhouseCoopers. 

Het bestuur van de SSNV heeft bij de Regeling Functionele Invaliditeit SSNV de resultaten van de

keuringen van UPN als basis genomen. Uiteraard is dit gebeurd in goed overleg met UPN en zijn

daarbij alle privacyregels in acht genomen. De belangrijkste argumenten om voor genoemde

basis te kiezen vormen:

• De deskundigheid van de bij de keuring betrokken medici;

• De gehanteerde AMA-Guide, aangepast voor de specifieke situatie in Volendam;

• Het gegeven dat de keuringen zich richten op de verschillende lichamelijke en psychische

factoren en derhalve een goed beeld geven van de situatie van de getroffene.

Omdat de SSNV steeds heeft aangegeven dat de beschikbare middelen vooral op lange termijn

benut moeten kunnen worden is er een regeling ontwikkeld: De Regeling Bonus PLOK SSNV.

Door deze regeling wordt het onderbrengen van de middelen van UPN en SSNV in een bancair

product gestimuleerd. Storting in het product levert een extra premie op.

Voor informatie over de beide regelingen verwijs ik naar www.ssnv.nl.

Sport medisch project

Vanaf juli 2002 is een groot aantal jongeren doende om hun conditie te verbeteren. Dit gebeurt

onder begeleiding van medici en aan de hand van een op maat gemaakt programma. Eens per zes

weken werden de getroffenen getest om na te gaan welke progressie er werd gemaakt. De resul-

taten zijn werkelijk verbluffend; de toename van spierkracht benadert in enkele gevallen de 80%.

Geconstateerd kan worden dat de sportactiviteiten van grote waarde zijn voor het verdere herstel.

Het sporttraject wordt mede mogelijk gemaakt door de donateurs van de SSNV.

Bezoek aan Gotenburg

In september bracht een groep getroffenen een bezoek aan de slachtoffers van de discobrand in

Gotenburg, Zweden. Het bezoek was financieel mogelijk gemaakt door de Rotaryclub

Purmerend-Waterland. Doel van dit bezoek was te komen tot een bestendiging van de contacten

tussen Volendam en Gotenburg. Getuige de reacties is dit zeker gelukt. Onder meer de inrichting

van de ruimte waar in 1998 de ramp plaatsvond, maakte veel indruk en kan mogelijk ook voor

Volendam een voorbeeld zijn. 

Expositie

Fotografe Suzan van de Roemer kwam met het idee om de 27 getroffen jongeren, die zij leerde
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kennen tijdens een wintersportvakantie, te portretteren. Ze wilde de positieve instelling en

levenslust waarvan ze onder de indruk was geraakt, verbeelden in een expositie. Laten zien dat

de getroffen jongeren de draad weer oppakken. Dat ze vooruit kijken, op weg naar een waardevol

toekomstperspectief. Daar zijn ook de inspanningen van de SSNV uiteindelijk op gericht.

Vandaar ook dat de SSNV betrokken raakte bij de organisatie en deze expositie financieel

ondersteunde. 

Tot slot

Mocht u thans tot de conclusie komen dat de werkzaamheden van de SSNV aflopen, niets is

minder waar. Nog veelvuldig wordt de steun van de SSNV gevraagd en voert de SSNV haar

coördinerende en uitvoerende rol uit. Gelukkig zijn er nog steeds vele vrijwilligers binnen de

SSNV bereid om activiteiten voor de getroffenen te ontplooien. 

Het blijft bijzonder om als voorzitter van deze Stichting te mogen fungeren.

Volendam, 26 April 2004

Erik Tuijp,
Voorzitter SSNV
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Jaarrekening

• De balans per 31 december 2003

• De staat van Baten en Lasten over 2003

• Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

• Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2003

• Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten over 2003

• Overige toelichtingen

• Kasstroomoverzicht
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Balans per 31 december 2003

2003 2002

€ € € €

Activa

Financiële vaste activa

Aktes van cessie in het kader van de doelstelling 767.796 767.342

Vorderingen

Te ontvangen rente  118.476 155.396

Overige vorderingen 314.955 433.431 260.229 415.625

Liquide middelen 7.759.132 7.020.047

Totaal Activa 8.960.359 8.203.014

2003 2002

€ € € €

Passiva

Eigen vermogen

- Besteedbaar vermogen 6.728.020 6.298.273

- Vastgelegd vermogen: 

Fonds beheerkosten 1.002.173 1.063.866

Fonds Sportactiviteiten 18.615 33.171

Fonds activa doelstelling 767.796 767.342

Fonds Gothenburg 696 1.789.280 696 1.865.075

Kortlopende schulden  

Overige schulden 443.059 39.666

Totaal Passiva 8.960.359 8.203.014
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Staat van Baten en Lasten 2003

Fondsenwerving
2003 2002

€ € € €

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties, giften en schenkingen 121.552 702.944

Kosten eigen fondsenwerving

Verwervingskosten 3.882 3.636

In % van baten uit eigen fondsenwerving 3,1% 0,5%

Beschikbaar uit fondsenwerving 117.670 699.308

Resultaat beleggingen 315.078 211.826

Totaal beschikbaar voor doelstelling 432.748 911.134
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Besteed aan doelstelling 
2003 2002

€ € € €

Financiële bijstand 

Projecten in eigen beheer 0 2.412

Kosten organisatie

Beheerskosten 61.693 25.427

Bevorderen van communicatie 

Projecten in eigen beheer 2.547 14.754

Uitvoeringskosten 0 2.547 2.975 17.729

Sportactiviteiten 

Projecten in eigen beheer 14.556 17.695

Uitvoeringskosten 0 14.556 0 17.695

Totaal besteed aan doelstelling 78.796 63.263

Overschot 353.952 847.871

Overschot is toegevoegd/ (onttrokken) aan

Vastgelegd vermogen -75.795 -31.764

Besteedbaar vermogen 429.747 879.635

353.952 847.871
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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.

De beheerskosten die in 2002 zijn gepresenteerd als kosten uit eigen fondsenwerving zijn

geherclassificeerd naar doelstellingsbesteding zijnde de kosten van de eigen organisatie. Deze

herclassificatie is doorgevoerd omdat de SSNV geen actief fondsenwervingsbeleid meer voert.

De beheerskosten hebben onder meer betrekking op de ondersteuning van de definitieve

uitkeringsregeling en de werkzaamheden van de BSNV. 

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

laptops en de voorschotregeling.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2003

Overige activa en passiva 2003 2002

€ €

Overige vorderingen 

Coöperatieve Rabobank Nederland* 300.000 259.625

Voorfinanciering Foto expositie “Kracht van Volendam” 14.000 0

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

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

Overige vorderingen 351 0

Saldo per 31 december 314.955 260.229

* De vordering op de Rabobank is verhoogd nadat in maart 2004 duidelijkheid is gekomen over de rente
aanwas op de nominale vordering over de periode 2001-2003. Deze rente aanwas is toegerekend.

Liquide middelen 

Rabobank Edam-Volendam, nr. 3856.64.419 1.598.834 888.928

Rabobank deposito’s 1929.171.382 6.000.000 6.000.000

Rabobank 3856.34.579 112.555 110.000

Rabobank 3856.75.526 0 3.876

Giro 800 47.507 17.039

Kassen 236 204

Saldo per 31 december 7.759.132 7.020.047

Overige schulden

Stichting 010101 t.b.v. Definitieve Uitkeringsregeling SSNV 391.018 0

Te betalen doorbelaste secretariële werkzaamheden  BSNV/ SSNV 24.990 0

Te betalen accountantskosten 2.975 3.570

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

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

Overige 5.674 17.694

Saldo per 31 december 443.059 39.666
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Eigen vermogen

- Besteedbaar vermogen
2003 2002

€ €

Saldo per 1 januari 6.298.273 5.418.638

Toevoeging u.h.v. verdeling saldo baten en lasten 429.747 879.635

Saldo per 31 december 6.728.020 6.298.273

- Vastgelegd vermogen

Fonds beheerkosten

Saldo per 1 januari 1.063.866 1.089.293

Af: beheerkosten - 61.693 -25.427

Saldo per 31 december 1.002.173 1.063.866

Fonds Sportactiviteiten

Saldo per 1 januari 33.171 44.218

Toekenningen 0 6.648

Af: sportmedische begeleiding -14.556 -17.695

Saldo per 31 december 18.615 33.171

Fonds Activa Doelstelling

Saldo per 1 januari 767.342 763.329

Mutaties vastgelegd in akten van cessie 454 6.988

Mutatie vastgelegd vermogen in laptops 0 -2.975

Saldo per 31 december 767.796 767.342

Fonds Gothenburg

Saldo per 1 januari 696 0

Toekenningen 0 696

Saldo per 31 december 696 696
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten over 2003

Verwervingskosten 2003 2002

€ €

Overige publicitaire- en representatiekosten 3.882 3.636

Totaal verwervingskosten 3.882 3.636

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 2002 en 2003 kunnen als volgt worden

gespecificeerd:

2003 2002

€ €

€ 227 regeling (eenmalige uitkeringen) 0 1.361

Aanvullende kostenregeling 0 597

Overig 0 454

Totaal financiële bijstand 0 2.412

Verder is in 2003 één voorschot op eventuele uitkeringen in het kader van letselschade verstrekt

voor in totaal  € 454 onder akte van cessie. Dit kwam voort uit een nagekomen aanmelding. Dit

bedrag is niet opgenomen in de staat van baten en lasten. 

Beheerkosten 2003 2002

€ €

Secretariële ondersteuning BSNV/ SSNV 24.990 0

Advieskosten totstandkoming Definitieve Uitkeringsregeling SSNV 11.900 0

Onkostenvergoedingen bestuur en vrijwilligers

(telefoon, reiskosten, e.a.) 2.486 6.417

Kantoorbenodigdheden 1.710 2.867

Accountantskosten 2.975 3.595

Kosten BSNV (vergaderkosten, onkosten) 14.423 7.555

Kosten jaarverslag 2.672 2.696

Overige kosten 537 2.297

Totaal beheerkosten 61.693 25.247

Bevordering van communicatie 

De bestedingen zijn als volgt te specificeren:  

2003 2002

€ €

Overige kosten IT 2.547 1.786

Project “Wolken boven Volendam” 0 12.968

Afschrijving laptops 0 2.975

Totaal bevordering van communicatie 2.547 17.729
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Overige toelichtingen

Bezoldiging bestuurders

De beloning aan de bestuurders bedroeg in 2003 € 0,-.

Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders  

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

Kasstroomoverzicht

2003 2002

€ € € €

Donaties 121.552 806.344

Ontvangen van Stichting 010101 391.018 0

Ontvangen renteopbrengsten 281.203 119.069

Cash flow 793.773 925.413

Uitgaven aan doelstelling -50.806 -43.990

Verwervingskosten -3.882 -54.688 -3.636 -47.626

Netto kasstroom 739.085 877.787

Liquide middelen begin boekjaar 7.020.047 6.142.260

Liquide middelen einde boekjaar 7.759.132 7.020.047

Per saldo toename liquide middelen 739.085 877.787
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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

–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. 

Gebeurtenissen na balansdatum

Regeling Functionele Invaliditeit SSNV

Tijdens de bestuursvergadering van 12 januari 2004 is de Regeling Functionele Invaliditeit SSNV

(Definitieve Uitkeringsregeling) door het Bestuur geaccordeerd. De waarde per procent punt is

vastgesteld op € 372,35.

Een bedrag van circa  € 5.800.000 (na verrekening van voorschotten) zal in het eerste halfjaar

van 2004 aan de getroffenen worden uitgekeerd. Inmiddels is per 26 april 2004  uitgekeerd een

bedrag van € 5.678.910 (na verrekening van voorschotten). 

De samenstelling van het bestuur (per 26 april 2004)

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


