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Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is een stichting welke mede tot stand 
is gekomen op initiatief van het sociaal team en de Gemeente Nieuwkoop. 
Dit leidde tot de officiële oprichting van de Stichting en noodfonds op 21 december 
2015 met als doel:  
 

"Het bieden van financiële en materiele hulp aan inwoners van de Gemeente 
Nieuwkoop, die om welke reden dan ook in een noodsituatie terecht zijn gekomen 
en voor wie (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer beschikbaar zijn". 

 
Onze werkwijze 
Aanvragen komen binnen op het Gemeentehuis van de Gemeente Nieuwkoop en de 
Stichting heeft dus geen eigen kantoorruimte. In die hoedanigheid mag de Stichting 
wel gebruik maken van alle faciliteiten en het postadres van het Gemeentehuis. 
 
Net als in 2019 hadden we in 2020 een flexplek op de Achterweg 2B in Nieuwkoop 
vlakbij de Verbinding. In het gebouw “de Verbinding” zitten alle maatschappelijke 
partners bij elkaar en weten hulpverleners nu ook makkelijker het noodfonds te 
vinden.  
 
Aanvragen worden behandeld door het bestuur. Aanvragen kunnen alleen door 
hulpverleners ingediend worden. In het gebouw “de verbinding” zitten de volgende 
maatschappelijke samenwerkingspartners 
 

➢ Gemeente Nieuwkoop           
➢ WMO Nieuwkoop 
➢ MEE Zuid Holland Noord 
➢ Kwadraad 
➢ Kwintes 
➢ Tom in de Buurt 
➢ CJG (Centrum Jeugd en Gezin) 
➢ Vluchtelingenwerk  
➢ Wijkagent 
➢ Jeugdverpleegkundige 
➢ Team Statushouders 
➢ Halt 

 
 
 

Het bestuur van Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is onafhankelijk. 
Het bestuur beslist uiteindelijk over de aanvraag. 
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Aanvragen 2020 
 
De doelstelling van het Sociaal Noodfonds was om in 2020, 20 aanvragen te 
honoreren. Die doelstelling hebben we gehaald. Het aantal totale aanvragen was wel 
extreem hoog dit jaar. Totaal kregen we maar liefst 80 aanvragen.  
 
Hiervan zijn er 20 toegewezen en 60 afgewezen. Totaal is er € 13.090 besteed aan 
donaties/doelstelling. Gemiddeld ging het om € 625 per aanvraag 
 
De aanvragen die zijn afgewezen gingen of het budget ver te boven, brachten geen 
perspectief of waren erg extreem. Bijzonder was ook het aantal aanvragen uit de ons 
omliggende Gemeente als Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Woerden en 
Hoofddorp. 
 
Ook werden hulpverleners 55 x gewezen op voorliggende voorzieningen. Vooral 
aanvragen rondom kinderen bleven we hulpverleners door verwijzen naar fondsen 
als Kinderhulp, Stichting Leergeld. Het ging dan metname om aanvragen als laptops 
i.v.m. de pandemie. 
 
============================================================== 
 

Mevrouw met posttraumatische dystrofie, volledig rolstoelafhankelijk. Heeft daarnaast 
allerlei aandoeningen, zoals stemverlies en slecht zien. Heeft een zeer beperkte 
financiële ruimte, maar ziet kans om toch aan al haar verplichtingen te voldoen. Haar 
wasmachine is nu stuk en ze heeft geen recht op bijzondere bijstand. Ook heeft ze 
nog een heel oude, kleine tv. Sociaal noodfonds Nieuwkoop verstrekt een gift voor 
een nieuwe wasmachine en tv.  
 
================================================================ 

 

Moeder en dochter wonen in een woning met behoorlijke vochtproblemen. Er is een 
nieuwe woning beschikbaar. Moeder leeft van een AOW en dochter heeft vanwege 
beperkingen geen inkomen en krijgt geen bijstand omdat moeder inkomen heeft. 
Sociaal Noodfonds Nieuwkoop levert een bijdrage in de aanschaf van een sta-op 
stoel. 
 
================================================================  
 

Meisje van 21 heeft dagbesteding in een van de ander dorpen gekregen maar geen 
elektrische fiets om er naar toe te gaan. Ook dient ze meer te bewegen en 
verkeersveilig te worden. Samen met een vrijwilliger fietsen ze nu samen naar de 
dagbesteding. Sociaal Noodfonds Nieuwkoop leverde ism met andere fondsen een 
bijdrage in de aanschaf van de elektrische fiets. 
 

================================================================  
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Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 64794571  
 
Bij de belastingdienst kunt u ons vinden onder RSIN nummer: 
RSIN  8558.49.617 en SBI Code: 94993 

De stichting beschikt over een ANBI-verklaring. Dat wil zeggen dat de belastingdienst 
de stichting heeft erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor giften 
aan de stichting voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn. 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden: 
 

➢ Voorzitter:    
mw. Moira Bakker – werkzaam in het Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis 
 

➢ Penningmeester:  
dhr. Johnny Versteeg – werkzaam bij MEE Zuid Holland Noord 
 

➢ Secretaris:    
mw. Paula Schonewille – werkzaam in verpleeghuis Oudshoorn 

 

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en krijgen geen financiële vergoeding 
voor hun werkzaamheden. In 2020 is het bestuur ongewijzigd gebleven.  
 
Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop heeft geen werknemers in dienst. 
 
Post en bezoek adres:                                                             Flexplek: 
Teylersplein 1                                                                             Achterweg 2B 
2441 LE Nieuwveen                                                                   2441 EA Nieuwkoop 
Tel: 06-10734375   
info@noodfondsnieuwkoop.nl 
www.noodfondsnieuwkoop.nl  

mailto:info@noodfondsnieuwkoop.nl
http://www.noodfondsnieuwkoop.nl/


Jaarrekening 2020

Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop

2019 2020

Inkomsten

Inkomsten uit fondsenwerving 15.000,00€       12.000,00€        

Inkomsten gezamenlijke acties -€                 -€                   

Inkomsten acties van derden -€                 790,00€             

Inkomsten uit subsidies -€                 -€                   

Inkomsten uit beleggingen -€                 -€                   

Overige inkomsten/donaties 100,00€           300,00€             

Totale inkomsten 15.100,00€       13.090,00€        

Bestedingen

Kosten werving baten 199,00€           99,00€               

Kosten beheer/administratie/bestuur 370,00€           227,02€             

Besteed aan doelstelling 14.431,00€       12.763,98€        

Toevoeging aan reserves -€                 -€                   

Onttrekking aan reserves -€                 -€                   

Totale kosten/bestedingen 15.000,00€       13.090,00€        

Activa

Immateriële vaste activa -€                 -€                   

Materiele vaste activa -€                 -€                   

Vorderingen en overlopende activa 3.960,80€         

Liquide middelen 539,20€           256,54€             

Totale activa 4.500,00€         256,54€             

Passiva

Reserves en fondsen 4.500,00€         256,54€             

Langlopende schulden -€                 -€                   

Kortlopende schulden -€                 -€                   

Totale passiva 4.500,00€         256,54€             




