Jaarverslag 2018
Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE
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1. Inleiding
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE over de werkzaamheden
in 2018. De stichting is 5 april 2017 officieel opgericht en het afgelopen jaar is er door de vrijwilligers
en het bestuur veel werk verricht. Op maatschappelijk en sociaal terrein was er voor de kerken en
geloofsgemeenschappen nog veel werk te doen. In de nabije toekomst zal dat waarschijnlijk ook zo
blijven. Wij gaan ervanuit dat vanuit de samenleving steeds meer een beroep op ons zal worden
gedaan. En we verwachten een uitbreiding van de samenwerking met de verschillende kerken en
geloofsgemeenschappen in de gemeente Nieuwkoop. Wij werken op dit moment al nauw samen met
het Sociaal Noodfonds Nieuwkoop, zij nemen de grotere financiële aanvragen in behandeling.

2. Missie en Visie
Als gezamenlijke kerken in Nieuwkoop klaar 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 2018 uit:
•
•
•
•
•

F. de Bas, voorzitter
H. Brouwer, secretaris
H. den Hertog, penningmeester
P. Langendoen, 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 2018
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 Nieuwkoop/ Noorden ( PCI de Mantel)
Rooms Katholieke kerk Langeraar ( PCI)
Gereformeerde Kerk Ter Aar
Hervormde gemeente Ter Aar
Gereformeerde kerk Woerdense Verlaat
Protestantse gemeente PKN Zevenhoven

5.1 Toegetreden kerken/geloofsgemeenschappen per 31-12- 2018
In de loop van 2018 zijn de volgende kerken toegetreden als deelnemer:
Bovenstaande kerken hebben aangegeven het noodfonds te steunen en met ze samen te gaan
werken.
• Rooms Katholieke kerk Nieuwveen (PCI)
• Rooms Katholieke kerk Zevenhoven (PCI)

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 2018 naast de 5 bestuursleden uit nog 8 vrijwilligers.

7. Vergaderingen en werkzaamheden bestuur
Het bestuur heeft in de loop van 2018 7 keer vergaderd. Er is daarvan 2 keer vergaderd met de hele
team van vrijwilligers. 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.

7.1 Activiteiten
Activiteit bestuur
VOG´s aangevraagd voor bestuursleden en actieve vrijwilligers
Leenovereenkomst gemaakt
AVG beleid opgesteld
Informatieboekje gemaakt
Info avond georganiseerd over Stichting Leergeld
Vrijwilligers gezocht voor onder andere Stichting Geldzorg. In 2019 volgen zij een opleiding voor
deze stichting
Pr activiteiten via media
Info avond georganiseerd voor deelnemende kerken met spreker van Noodfonds Delft
Noodfonds geprofileerd bij maatschappelijke instanties gemeente Nieuwkoop zoals:
• Tom in de Buurt
• Sociaal Noodfonds Nieuwkoop

Acties
Datum
September 2018
November 2018
December 2018

Actie
Jumbo spaaractie
Actie Pepernoot
Kerstpakkettenactie

resultaat
€ 167.25
42 speelgoed vouchers
52 pakketten en 80 attenties
uitgedeeld

Overige activiteiten
Datum
23-1-2018
Aug 2018
Dec 2018

Activiteit
Informatiebijeenkomst met spreker C vd Maas
Aanwezig bij werklunch de verbinding om kennis te maken
Aanwezig bij statushouders diner

Hulpvragen
Datum
Feb 2018
Feb 2018

door
Gezin uit Nieuwveen
Meneer uit
Noordeinde
Meneer uit Noorden

Reden/ vraag
Ontbreken kastruimte
Vervanging bed

Actie/vervolg
Kast gebracht
Bed gebracht

Vervanging Wasmachine

Aug 2018

Mevrouw uit
Noorden
Gezin uit Noorden

Sept 2018

Gezin uit Nieuwkoop

Financiële problemen, vraag om
kleding en geld
Kinderen wonen ver van school,
maar er is geen geld om overblijf te
betalen
Schulden.

Wasmachine
gebracht
kleding gebracht.

Sept 2018

Gezin uit Nieuwkoop

Schulden vanwege scheiding

Sept 2018

Financiële problemen

Okt 2018

Mevrouw uit
Nieuwkoop
Mevrouw uit Alphen

Okt 2018
Nov 2018

Gezin uit Langeraar
Gezin uit Nieuwkoop

Vervanging Bed
Financiële en medische problemen

Nov 2018

Gezin uit Langeraar

Bijdrage Zwemles zoon

Nov 2018

Gezin uit Nieuwkoop
via maatschappelijk
werk
Mevrouw uit ter Aar

Sinterklaascadeaus voor kinderen

Maart 2018
Aug 2018

Dec 2018

Vraag financiële bijdrage

Schulden

Doorverwezen naar
Sociaal noodfonds
Nieuwkoop.
Stichting leergeld
ingeschakeld voor
fietsen. Geld
geleend voor bril
mevrouw.
Nieuwe schutting
betaald door
noodfonds gemaakt
door klusteam. Bed
gebracht.
Aangemeld bij
stichting Leergeld.
Doorverwezen
noodfonds Alphen
Bed gebracht
Eigen bijdrage
vervoer betaald.
1 maand zwemles
geschonken
Vouchers bol.com
geregeld.
Doorverwezen naar
Sociaal noodfonds
Nieuwkoop

8. Verkort financieel verslag 2018
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
Donaties, giften kerken en particulieren
subsidie

€ 4939.98
€ 1798.50

Totaal

€ 6738,48

Uitgaven
Hulpvragen
Organisatiekosten
Bankkosten
Overige
Totaal

€ 2672,14
€ 414,61
€ 72,00
€ 15,50
€ 3174,25

9. Ontwikkelingen /Speerpunten:
We sluiten de achter ons liggende periode hiermee af. Voor 2019 liggen er nieuwe uitdagingen en
zaken die de aandacht verdienen. Het bestuur heeft voor 2019 de volgende ontwikkelingen/
speerpunten bepaald.
•
•

•
•
•
•

Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties zoals St. Geldzorg Alphen ad Rijn.
Samenwerking met gemeente Nieuwkoop en het sociaal noodfonds van gemeente Nieuwkoop.
Gezamenlijk een informatiebijeenkomst organiseren voor de betrokkenen in de gemeente
Nieuwkoop over de mogelijke hulpverlening.
Aanschrijven van Fondsen
Diaconale projecten zoals `kerstpakketten-actie`, `actie Pepernoot` voortzetten. Maar het
starten van het project `boodschappenbonnen`
Meer profilering van de stichting door PR activiteiten uit te breiden.
Zichtbaar en meer bereikbaar worden waardoor mensen de Stichting weten te vinden en
hulpvragen gaan binnen komen.

10. Bijlage
•
•

Verslag kascommissie
beleidsplan

