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1. Inleiding 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE over de werkzaamheden 

in 2021. De stichting is 5 april 2017 officieel opgericht. Afgelopen jaar hadden we als stichting 

nogmaals een jaar te maken met Covid-19, waardoor er een aantal bijeenkomsten, waaronder onze 

jaarvergadering niet is doorgegaan. Het bestuur heeft daar een andere invulling aangegeven. Verder 

is er online overlegd. Er zijn minder hulpvragen gesteld dan verwacht, dit mogelijk vanwege het Covid virus. 

Toch hebben we op maatschappelijk en sociaal terrein onze bijdrage kunnen leveren.  Wij gaan ervanuit dat 

vanuit de samenleving steeds meer een beroep op ons zal worden gedaan maar dit moet nog wel 

groeien. Ook de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en de gemeente Nieuwkoop 

kan verder worden uitgebreid. Afgelopen jaar is er een begin gemaakt met de samenwerking met 

Schuldhulpmaatje Nederland.  

2. Missie en Visie  

Onze missie is om als gezamenlijke kerken in Nieuwkoop klaar te staan voor de medemens in nood 
uit een oogpunt van christelijke naastenliefde. We willen er zijn voor alle inwoners van de burgerlijke 
gemeente Nieuwkoop die in een acute noodsituatie verkeren of dreigen te raken. Als voorliggende 
voorzieningen niet toereikend zijn, bieden wij, binnen onze eigen grenzen, incidenteel materiële 
en/of immateriële hulp. 'Helpen waar geen helper is'. Daarnaast leveren wij een bijdrage om bij deze 
mensen, het leven structureel op orde te brengen. 

Visie:   

Wij willen mensen de helpende hand bieden zodat er iets in hun situatie verbetert. 

3. Doelstelling:  
De doelstelling van stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE is opgenomen in artikel 2 lid 1 van de 

statuten en luidt als volgt; Het incidenteel verlenen van materiële en/of immateriële hulp aan 

inwoners van de gemeente Nieuwkoop die in een acute noodsituatie verkeren of dreigen te raken, uit 

een oogpunt van christelijke naastenliefde, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn om hun leven ook structureel op orde te krijgen.  

4. Bestuur   
Het bestuur van de stichting bestond per 31 december 2021 uit:   

• F. de Bas, voorzitter 
• H. Brouwer, secretaris 
• H. den Hertog, penningmeester 
• A de Vink, lid van het bestuur 
• K. van Capelleveen, lid van het bestuur 

Wij mogen terugzien op een uitstekende sfeer en een heel goede onderlinge samenwerking.   

  



5. Deelnemende kerken/geloofsgemeenschappen per januari 2021 
De oprichting van de Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE is een samenwerking van de 
onderstaande kerken. Overige kerken uit de gemeente Nieuwkoop zijn van harte welkom om zich 
aan te sluiten bij het noodfonds. 

• Christelijk Gereformeerde kerk Nieuwkoop 
• Evangelische Gemeente de Brug 
• PKN Nieuwkoop (Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente) 
• Remonstrantse gemeente Nieuwkoop 
• Rooms Katholieke kerk Groene hart  
• Gereformeerde Kerk Ter Aar 
• Hervormde gemeente Ter Aar 
• Gereformeerde kerk Woerdense Verlaat 
• Protestantse gemeente PKN Zevenhoven 

 
Bovenstaande kerken hebben aangegeven het noodfonds te steunen en met ze samen te gaan 
werken.  

 

5.1 Toegetreden kerken/geloofsgemeenschappen per 31-12- 2021 
In de loop van 2021 zijn er geen kerken toegetreden als deelnemer. Het grootste deel van de 
geloofsgemeenschappen hebben zich bij ons al aangesloten.  

 

6. Vrijwilligers 
Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE wordt gedragen door haar vrijwilligers. Een groep mensen die 

zich inzet voor de samenleving. Als lid wil je meewerken en heb je de taak om bij te dragen aan het 

welzijn van die samenleving, je voelt je immers betrokken. Natuurlijk doet een ieder dat op zijn of 

haar manier, met zijn of haar eigen talenten en capaciteiten, maar wel binnen de gestelde kaders van 

het noodfonds. 

Het noodfonds bestaat per 31 december 2021 naast  de 5 bestuursleden uit nog ongeveer 12 

vrijwilligers. 

7. Pr en Promotie 
Om de plek van de stichting binnen de gemeente Nieuwkoop te verbeteren is Pr en promotie van 

belang. Het afgelopen jaar hebben we hier aandacht aan besteed door: 

• Flyers aan te vullen op diverse locaties in Nieuwkoop 

• Artikel te plaatsen in de omroeper 

• Artikel te plaatsen in Nieuwkoops Nieuws 

• Website te updaten 

  



8. Vergaderingen en werkzaamheden bestuur  
Het bestuur heeft in de loop van 2021 vijf keer vergaderd, voornamelijk digitaal. Helaas hebben we 

de ledenvergadering/ jaarvergadering ook moeten afzeggen. In eerste instantie hebben we deze 

verplaatst, maar uiteindelijk hebben we de leden de jaarstukken toegestuurd.  De vergaderingen 

worden gefaciliteerd door de deelnemende kerken en de gemeente Nieuwkoop, waardoor er geen 

kosten aan verbonden zijn voor het noodfonds. Wij zijn dankbaar dat deze mogelijkheid geboden 

wordt. 

9. Activiteiten 
Acties 

Datum actie resultaat 

November 2021 Actie Pepernoot 12 vouchers verdeeld 

December 2021 Kerstpakkettenactie  45 boodschappenpakketten, 
55 attentiepakketten verdeeld 

September 2021  Jumbo actie € 32.70  ontvangen 

 

Hulpvragen  

Datum Initialen Reden/ vraag Actie/vervolg 

Jan 2021 Fam. F Kledingpakketten aangeschaft  

Jan 2021 Mevr. H Problemen douchevloer. Er is 
iemand gevraagd om de klus op te 
knappen, kosten zijn voor 
noodfonds 

Afgerond   

Jan 2021 Mevr. C L Verzoek voor een bakfiets afgewezen 

Maart 2021 Fam M.C Boodschappen-bon en 4 
kledingpakketten verzorgd 

afgerond 

Sept 2021 Fam. F Bijdrage voor traject obesitas en 
budget voor kleding en voeding 

Doorverwezen.  

Dec 2021 Mevr vd W Geld geleend voor autoverzekering Nog niet volledig terugbetaald. 

 

10. Verkort financieel verslag  
Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE heeft een ANBI status. Het noodfonds heeft  financiële 

middelen ontvangen door giften van kerken en geloofsgemeenschappen. Maar ook van particuliere 

donaties.  

Ontvangsten  Uitgaven  

Donaties, giften kerken  654.60 Hulpvragen 1212.39 

Subsidie 1500,00 Organisatiekosten 138.46 

Giften particulieren 150,00 Bankkosten 114,00 

Alg inkomsten 32.70 Kerstpakkettenactie 2010,95 

    

Totaal 2362.30 Totaal 3475.80 

 



11. Ontwikkelingen /Speerpunten:  
We sluiten de achter ons liggende periode hiermee af.  Voor 2022 liggen er nieuwe uitdagingen en 

zaken die de aandacht verdienen. Het bestuur heeft voor 2022 de volgende ontwikkelingen/ 

speerpunten bepaald.  

• Samenwerking met schuldhulpmaatje Nederland. Schuldhulpmaatje Nieuwkoop zal onder 

gebracht worden bij het bestuur van Stichting Noodfonds ONE. De statuten worden door de 

notaris aangepast en het bestuur wordt met 2 mensen uitgebreid. Schuldhulpmaatje Nederland 

blijft ons voorlopig begeleiden. We hopen dat de samenwerking ervoor zorgt dat we onze 

doelstelling beter kunnen bereiken doordat de maatjes een signaalfunctie zullen krijgen. Zij 

kunnen mensen wijzen op het noodfonds. Op dit moment zitten we in de opstartfase. Er zijn 

gesprekken geweest met de Gemeente Nieuwkoop en  zijn we begonnen aan de zoektocht naar 

vrijwilligers en Maatjes.  

• Diaconale projecten zoals `kerstpakketten-actie`, `actie Pepernoot` voortzetten.   

• Mogelijk het starten van het project `boodschappenbonnen`. 

• Meer profilering van de stichting door PR activiteiten uit te breiden.  Gekozen is om dit te 

koppelen aan de publiciteit voor Schuldhulpmaatje 

• Zichtbaar en meer bereikbaar worden waardoor mensen de Stichting weten te vinden en 

hulpvragen gaan binnen komen.  

12.   Bijlage 
• Verslag kascommissie 

• beleidsplan 

 


