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Voorwoord 
 
In ons Beleidsplan hebben we drie doelen geformuleerd: wij willen als Stichting Noodhulp Utrecht op 
de hoogte zijn van de acute financiële noodsituaties in de gemeente Utrecht, wij willen voldoende 
middelen hebben om in die situaties te kunnen optreden en we willen dat de sociale instellingen van 
Utrecht onze mogelijkheden kennen. Kortom wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn 
van de inwoners van onze stad die in problemen zijn. Een financiële bijdrage is natuurlijk onze 
‘binnenkomer’, maar dat is in onze ogen niet voldoende: we willen via die financiële bijdrage een steun 
in de rug geven voor hun leven, zodat ze weer verder kunnen. Uit onderzoek is bekend dat armoede 
meer is dan gebrek aan geld. Het kan het hele bestaan van mensen overschaduwen, het hele 
functioneren van mensen wordt erdoor beïnvloed, het verlamt. Armoede duwt mensen uit de 
samenleving. Maar niet alleen uit onderzoek is dit bekend, velen in onze stad weten dit helaas uit 
ervaring. 
 
Wij zijn daarom blij dat wij als Stichting Noodhulp Utrecht in staat zijn om mee te werken aan de 
bestrijding van die verlamming. Beter kan ik zeggen: hiertoe in staat gesteld worden. Ieder jaar krijgen 
we van een aantal fondsen weer voldoende geld om dit belangrijke werk te doen. Wij willen onze 
‘sponsoren’ daarom hartelijk danken voor hun bijdragen, ieder jaar weer, al sinds 2004. Ook willen wij 
de buurtteams en de mensen van de gemeente, onze ogen en oren in de stad, danken voor hun 
bijdrage aan ons werk. Zonder hen zou het niet gaan.  
 
In dit Jaarverslag kunt u lezen hoe we gefunctioneerd hebben in het afgelopen jaar. Hoeveel geld 
waarheen is gegaan. Dat wordt tamelijk abstract onder woorden gebracht. Daarom hebben we ook 
een aantal concrete, anonieme  casussen opgenomen. Daarmee laten we zien dat ons werk nog 
steeds noodzakelijk is en dat mensen in nood daadwerkelijk worden geholpen.  
 
Namens het Bestuur van de Stichting Noodhulp Utrecht, 
Harm Noordhof, voorzitter 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het Bestuur Stichting Noodhulp Utrecht  
(d.d. 31-12-2017) 
 

 

De heer H. (Harm) Noordhof, voorzitter   
De heer K.H.J. (Kees) Flink, penningmeester 
De heer A.J. (Jacob) Six, secretaris    
De heer P.H.B. (Peter) Pennekamp  
De heer M.M. (Mauk) van Heemstra 

Gemeente Utrecht Werk & Inkomen 
De heer J. (Jos) Linskens 
 
Ambtelijk secretaris  
De heer B.S. (Berent) Stapelkamp 
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Ontwikkelingen en activiteiten 2017 

 
Aanvragen 
 
Het aantal ingediende aanvragen is in 2017 met 237 vergelijkbaar met het aantal ingediende 
aanvragen in 2016 (234). In 2017 zijn 237 aanvragen gehonoreerd. De reden waarom alle aanvragen 
gehonoreerd zijn, houdt verband met de werkwijze van Stichting Noodhulp Utrecht (Stichting NU). De 
werkwijze wordt toegelicht op pagina 5. De aard en achtergrond van de aanvragen is hetzelfde 
gebleven. In 2017 is er € 247.953 aan giften besteed, marginaal minder dan de € 251.133 uit 2016. 
Het gaat vooral om aanvragen voor (duurzame) gebruiksgoederen.  

 
Beleidsplan 
 
Het beleidsplan is in 2017 geactualiseerd. Hierin wordt onder andere beschreven wat de missie en 
visie van de Stichting NU zijn, welke doelen de stichting heeft en hoe de stichting dit gaat 
verwezenlijken. Het heeft geresulteerd in een beknopt en overzichtelijk plan dat tot de kern komt en 
samenhang inzichtelijk maakt. Het beleidsplan biedt een goede basis en houvast. In 2017 heeft het 
bestuur tijdens de bestuursvergaderingen steeds de positionering van de stichting en de voortgang 
van de in het beleidsplan gestelde doelen gemonitord. Het beleidsplan is in te zien op de website van 
de Stichting NU. 
 
Contacten met de praktijk 
 
De uitvoerders van de stichting hebben ook in 2017 intensief contact gehad met hulpverleners. In 
2017 verliep de samenwerking met de buurtteams goed, wat onder andere komt doordat de 
uitvoerders het jaar daarvoor bij alle buurtteams zijn langsgegaan. Ook maatschappelijke organisaties 
worden actief benaderd. Het lijkt erop dat alle instanties inmiddels goed op de hoogte zijn van het 
bestaan van de Stichting NU. Omdat er altijd eerst telefonisch overlegd wordt voordat een aanvraag 
ingediend kan worden, zijn de lijntjes met de hulpverleners kort. In een gesprek wordt vaak nog 
bijgestuurd, advies gegeven en kunnen andere oplossingen aangedragen worden. Dit bespaart veel 
tijd, werkt voor beide partijen prettig. In 2017 hoefde door deze werkwijze geen enkele uiteindelijke 
aanvraag te worden geweigerd. Wel is het nodig door alle personele wisselingen in buurtteams te 
blijven investeren in het contact tussen stichting en hulpverleners.   
 
 

Oprichting 
 
De Stichting NU is op 15 maart 2004 opgericht. De stichting is opgericht door drie Utrechtse fondsen: 
De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en 
Stichting Het Evert Zoudenbalchhuis. Inmiddels participeren meerdere fondsen al meerjarig in 
Stichting NU. 
De Stichting NU is door de overheid als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend. 
 

 
Doelstelling 
 
In overeenstemming met de statuten en het Beleidsplan Stichting Noodhulp Utrecht heeft de stichting 
de volgende doelstelling: 
'Het verlenen van financiële steun bij materiële noden met een spoedeisend karakter op het gebied 
van het geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn van ingezetenen van de gemeente Utrecht, 
indien en voor zover in deze noden niet kan worden voorzien op grond van wettelijke regelingen en 
voorliggende voorzieningen.' 
 
 

Realisering van de doelstelling 
 
Voor het realiseren van de doelstelling ontvangt de stichting giften van fondsen. Alleen inwoners van 
de gemeente Utrecht komen in aanmerking voor financiële steun van de stichting. Een aanvraag bij de 
stichting kan alleen door een hulpverlener of hulpverlenende instantie namens een cliënt worden 
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ingediend. Per cliënt kan éénmalig maximaal € 2.000,- worden verstrekt. Slechts bij hoge uitzondering 
kan hiervan worden afgeweken. Gemiddeld ligt het toegekende bedrag op € 1.046,22. Door het 
verstrekken van de gift moet een bijdrage aan een structurele oplossing geboden worden. 
 
De uitvoering is ondergebracht bij Werk & Inkomen van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht 
stelt de stichting één fte beschikbaar plus overhead voor de administratieve ondersteuning om de 
gelden te beheren en voor de uitvoering (het beoordelen van de aanvragen en het verstrekken van de 
giften) namens het bestuur.  
Doordat de uitvoering bij de gemeente ligt worden aanvragen snel en consistent beoordeeld. 
Vergeleken met de werkwijze en situatie bij zusternoodfondsen in andere steden is het bestuur 
overtuigd van de effectiviteit en efficiëntie van deze werkwijze.   
 
 

Vermogen 
 
Het vermogen van de stichting wordt gevoed door bijdragen van diverse charitatieve (Utrechtse) 
fondsen. Het aantal donerende fondsen en hun giften varieert. In 2017 doneerden dertien fondsen: 
Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden, Stichting 
Het Evert Zoudenbalchhuis, Van Baaren Stichting, Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht, 
Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Beyers Kameren, Oude Roomsch-Katholieke 
Aalmoezenierskamer, St. Eloyen Gasthuis, De Winter-Heijnsius Stichting, Stichting Domtorentjes en 
de Diaconie Protestante Gemeente Utrecht. Vermogensgroei is geen doelstelling van de stichting en 
dat is net als voorgaande jaren ook in 2017 niet gebeurd.  
 
 

Bestuur 
 
Het bestuur bestaat ultimo 2017 uit vijfpersonen. Op 1 juli 2017 is de heer Flink herbenoemd als 
bestuurslid (statutaire titel penningmeester) voor een periode van drie jaar. De heer Stapelkamp heeft 
in oktober de werkzaamheden van mevrouw Sauren overgenomen als ambtelijk secretaris. 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging noch vacatiegelden of een vergoeding voor gemaakte 
kosten.  
In 2017 vergaderde het bestuur vier keer (in maart, juni, september en december). 
 
 

Werkwijze 
 
De Stichting NU biedt hulp in de vorm van eenmalige giften. Bedragen worden uitsluitend 
overgemaakt op rekening van (hulpverlenende) instanties, niet rechtstreeks aan de cliënt zelf. De 
reden van de aanvraag moet liggen in de sfeer van de tegemoetkoming in noodzakelijke kosten van 
het bestaan en de aanvraag moet een spoedeisend karakter hebben.  
De Stichting NU kan een bijdrage verlenen voor onder andere: kosten in verband met ziekte, 
verzorging en scholing, aanschaf van noodzakelijke goederen en afbetaling van schulden (onder zeer 
specifieke voorwaarden). Bij schulden moet gedacht worden aan giften ter voorkoming van 
huisuitzetting of afsluiting van energie. 
 
Geen enkele aanvraag is hetzelfde. Daarom is het beoordelen van de aanvragen maatwerk. 
Gedurende de afgelopen jaren heeft de Stichting NU een werkwijze ontwikkeld waardoor voorkomen 
wordt dat aanvragers van financiële steun veel werk doen voor een aanvraag die niet gehonoreerd 
wordt. Hulpverleners bellen altijd eerst met een hulpvraag naar de Stichting NU en leggen de 
probleemcasus voor. Als de casus niet binnen de doelstelling van de stichting past, wordt er geen 
aanvraagformulier gestuurd en hoeft er dus ook geen besluit genomen te worden. Als de casus wel 
binnen de doelstelling past, kijkt de medewerker van Stichting NU meteen of er eventueel 
voorliggende voorzieningen zijn die nog benut kunnen worden. Voldoet de casus aan de voorwaarden 
van de stichting, dan wordt een aanvraagformulier per mail toegezonden. Deze snelle en efficiënte 
werkwijze levert (tijd)winst op voor de aanvrager én voor de Stichting NU, met name ook voor de 
termijn waarin beslist kan worden. Een aanvraag die ’s ochtends geheel compleet binnenkomt, kan 
binnen één dag toegekend worden. Het aantal afwijzingen is door deze werkwijze beperkt. 

  

http://noodhulputrecht.nl/site/aanvragen/
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Stichting Noodhulp Utrecht in cijfers 
 
 
Aantal aanvragen 
 
Het aantal ingediende aanvragen is met 237 nagenoeg gelijk gebleven aan het aantal in 2016 (234).  
Stichting NU is bekend bij de hulpverlenende instanties in Utrecht en de lijntjes zijn kort. Hulpverleners 
nemen altijd eerst telefonisch contact op met de medewerkers van de Stichting NU om een casus te 
bespreken. In dit gesprek wordt beoordeeld of een aanvraag kansrijk is. Als dat zo is, kan een 
aanvraag ingediend worden. Aanvragen die binnenkomen, zijn in principe al goedgekeurd. Daarom is 
er geen sprake van afwijzingen. Als een aanvraag niet aan de criteria voldoet, bekijkt de medewerker 
namens de stichting of er andere mogelijkheden zijn en geeft advies. 
 
 
Soort aanvragen 
 

 
 
De meeste giften zijn verstrekt ten behoeve van duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast, 
wasmachine of bed en matras. Naast goederen zijn er geregeld giften gedaan ten behoeve van huur. 
Dit gaat vaak om een bijdrage in de eerste maand huur of dubbele huur bij verhuizing. Bij 
levensonderhoud gaat het om een overbrugging van een periode waarin er even te weinig geld is voor 
bijv. boodschappen. Dit kan het geval zijn als een bijstandsuitkering is aangevraagd, maar nog niet in 
is gegaan of als plotseling een hoge rekening betaald moet worden waardoor iemand het even niet 
alleen redt. Voor alle giften geldt dat er zicht moet zijn op een structurele oplossing.  
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Toegekende bedragen 
 

 
 
De toegekende bedragen corresponderen met het diagram 'soort aanvragen'. 
 
 
Hoogte en soort inkomen 
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De meeste aanvragen worden ingediend voor mensen die in de bijstand zitten. Het aantal mensen dat 
in de ziektewet zit/(deels) arbeidsongeschikt is, is aanzienlijk.  
De vermelding ‘onbekend’ heeft veelal betrekking op het niet geheel juist invullen van het formulier 
waardoor de verwerking administratief teveel inzet zou vergen. Voor de behandeling van de 
aanvragen zijn de inkomensgegevens wel bekend.  
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Aanvragende instanties 
 

 
 
Het bereik van Stichting NU is groot. Het aantal en soort instanties dat aanvragen indient is groot en 
divers. Een organisatie kan uit verschillende locaties en afdelingen bestaan. Elk taartpunt staat voor 
een locatie of afdeling. 
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Stichting Noodhulp Utrecht in de praktijk 
 
Bed en andere huisraad 
Bij cliënt is er sprake van een  pedagogische verwaarlozing. Hij verbleef in verscheidene  internaten 
en heeft geleerd dat hij met agressie enigszins regie heeft over zijn leven. Hij heeft een sterk 
normbesef en een internaliserende instelling. Hij heeft nu een eigen woning. Hij krijgt hierdoor meer 
rust en overzicht en hierdoor  slaapt hij ook beter. Bij patiënt is er sprake van een stoornis in de 
impulsbeheersing . Het contact van patiënt met zijn familieleden verloopt moeizaam. Zijn moeder is 
overleden. Hij denkt dat het verpleeghuis de schuld hieraan heeft en is hierdoor geobsedeerd. Hij 
slaapt op de grond en heeft geen inboedel.  
Gift € 1000,00 
 
Beperken geluidsoverlast  
Cliënten zijn een man en een vrouw van 49 jaar. Zij hebben een bijstandsuitkering. Zij hebben een 
meerderjarige verstandelijk gehandicapte zoon die functioneert op het niveau van een 4-jarige. 
Hierdoor is er sprake van geluidsoverlast en zijn er klachten van de benedenburen. Er ligt nu laminaat 
maar vanwege de geluidsoverlast moet er een geluiddempende vloer worden gelegd. Cliënten hebben 
hiervoor zelf niet de financiële middelen.  
Gift € 1000,00 
 
Voorkomen huurachterstand 
Het betreft  een man van 43 jaar en een vrouw van 35 jaar. Zij hebben 3 minderjarige kinderen. 
Meneer heeft een WIA-uitkering. Cliënten hebben budgetbeheer in verband met een huurschuld van 2 
maanden. Vanwege extra onverwachte onkosten hebben zij in de maand december niet genoeg geld 
om de huur en de zorgverzekering te kunnen betalen. 
Gift € 799,00 
 
Nieuwe koelkast en wasmachine 
Cliënte is een 69-jarige alleenstaande vrouw. Zij heeft een AOW-uitkering en werkt als vrijwilligster. 
Sinds haar scheiding jaren geleden, heeft zij veel last gehad van paniekaanvallen. Zij houdt 
maandelijks geen geld over voor grote uitgaven. Zij wordt begeleid door het buurtteam i.v.m. 
budgettering. Haar koelkast en wasmachine zijn kapot. Zij heeft zelf niet de financiële middelen om 
deze te vervangen. 
Gift € 580,00 
 
Woninginrichting 
Cliënt is een 31-jarige alleenstaande man. Hij heeft een bijstandsuitkering. Cliënt is in korte tijd 3 keer 
zijn woning kwijtgeraakt. Cliënt was opgenomen bij Altrecht. Hij heeft nu een woning toegewezen 
gekregen waarbij hij begeleiding zal krijgen. Cliënt beschikt zelf niet over de financiële middelen om 
zijn woning in te richten.  
Gift € 1500,00 
 
Medisch onderzoek 
Van Spaarne Gasthuis te Haarlem ontving cliënt  een rekening van € 272,33 betreffende een 
vruchtbaarheidsonderzoek uit 2016. De factuur wordt in juni 2017 ontvangen. Ze was in augustus 
getroffen door pijn in haar buik en ongewenste kinderloosheid. Door een toenmalige arts uit AZC 
Haarlem is zij doorverwezen naar het  Spaarne Gasthuis zonder dat de arts haar vertelde dat 
zorgverzekering  Menzis in principe de kosten niet zou vergoeden. Zij heeft het ziekenhuis gevraagd 
om een coulanceregeling te treffen. Zij kan dit bedrag niet betalen. Aangezien zij een asielzoekster  
was en op dat moment niet de Nederlandse taal  beheerste, kende zij het zorgsysteem niet. Zij heeft 
een bijstandsuitkering en om geen verdere schulden te laten ontstaan zijn de kosten vergoed. 
Gift € 272,33 
 
Nieuw matras 
Een gescheiden alleenstaande vrouw. Zij heeft  altijd gewerkt en  kwam in de ziektewet wegens 
psychische problemen. Na 1 jaar verviel ze naar 70% inkomen . Ze heeft  forse rugklachten en 
hiervoor  is een aanvraag ingediend voor de WIA . De ziektewet  is ongeveer € 808,00 euro netto 
aangevuld met bijstand. Er zijn langzaam groeiende schulden. Zij probeert het hoofd boven water te 
houden maar dit lukt niet meer. Zij heeft spullen uit haar huis verkocht om te blijven eten. Zij durft  
geen bezoek te ontvangen omdat zij dit niets kan aanbieden. Zij heeft schulden bij de Mitros , Eneco 
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en Zorgverzekering. Zij betaalt  maandelijks een bedrag terug om deze schulden af te lossen. 
Hierdoor heeft zij niet kunnen reserveren. Haar matras is aan vervanging toe mede doordat zij forse 
rugklachten heeft.  
Gift € 350,00 
 
Woninginrichting 
Cliënt is een alleenstaande vrouw van 25 jaar en ontvangt een bijstandsuitkering. De relatie met haar 
ouders is conflictueus, volgens cliënt dreigde zij uitgehuwelijkt te worden waardoor zij gedwongen 
werd het huis te verlaten. Cliënt was opgenomen bij Altrecht. Zij heeft nu een woning toegewezen 
gekregen. Cliënt heeft eindelijk rust. Cliënt beschikt zelf niet over financiële middelen om haar woning 
in te richten.  
Gift € 2000,00 
 
Huishoudelijke apparatuur 
Het ging niet goed met cliënt  in de thuissituatie door  gebruik van verdovende middelen, waarbij cliënt 
moest verhuizen i.v.m.  dreigende  thuissituatie. 
Door zijn leefwijze en psychiatrische problematiek heeft cliënt een woning via Plushome gekregen 
waar hij ambulante zorg krijgt. Hij moet echter zelf de huur betalen en de woning is kaal opgeleverd. 
Hij heeft schulden en loopt bij bewindvoering. Hij heeft geen geld voor een koelkast en wasmachine 
en overige spullen die betrekking hebben op de woning . Cliënt heeft het geld nodig om de 
basisvoorzieningen aan te schaffen. 
Gift € 1000,00 
 
Vaste lasten en primair levensonderhoud 
Cliënt is in de financiële zorgen gekomen doordat alle uitkeringen en toeslagen stopten na overlijden 
van de partner. Inmiddels zijn de uitkering en zorgverzekering hersteld, maar de toeslagen zijn nog 
steeds niet gerepareerd. Dit heeft de financiële middelen van meneer uitgeput en hij kan nu geen huur 
meer betalen alsmede primaire levensbehoeften. De steun is nodig om tijdelijk te kunnen voorzien in 
eerste levensbehoeften. De vooruitzichten zijn dat vanaf januari de toeslagen weer worden uitbetaald.  
Gift € 1196,00 
 
Inrichtingskosten 
Belanghebbende wordt begeleid door Altrecht. Hij is ook regelmatig opgenomen geweest en is door 
de huisarts doorverwezen i.v.m. toegenomen agressieproblematiek en onvermogen om zijn leven 
weer op de rails te krijgen na een traumatisch CVA. Hij moet met spoed verhuizen en heeft hiervoor 
geen middelen. 
Gift € 1000,00 
 
Huurachterstand 
Het betreft een gescheiden man van 57 jaar. Hij zou het huishouden delen met zijn zoon die tevens 
zou bijdragen in de kosten. Het samenwonen was niet van lange duur omdat  zijn zoon zich niet aan 
de gemaakte afspraken heeft gehouden. De zoon is sinds november niet meer inwonend en pas veel 
later uitgeschreven. De uitkering was echter nog verlaagd en alle toeslagen waren vervallen. Dit zorgt 
voor vertraging in het aanvragen van zowel de huurtoeslag als de aanpassing van zijn WIA-uitkering. 
Echter de zoon betaalde van april niet meer mee aan de vaste lasten waardoor er schulden zijn 
ontstaan. Er is nu een huurachterstand van drie maanden.  Belanghebbende is verbaal de taal niet 
machtig. Hij is aangemeld bij het buurtteam  en vervolgens  aangemeld voor Budgetbeheer bij de 
Gemeente Utrecht. 
Gift € 2000,00 
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BIJLAGE 1 
 

 
 

Stichting Noodhulp Utrecht 

Jaarrekening 2017 
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Vastgesteld 28 mei 2018 

 
 

 
* Op de balans ontbreken de secretariaatskosten van het vierde kwartaal. 

 
 
 
 
 
 

Balans Stichting Noodhulp Utrecht

31/12/2016 31/12/2017

Activa

Liquide middelen

Kas 0.00 0.00

Rekening-courant 5,324.59 28,332.91

Bestuurs Rekening-courant 42,988.48 3,171.28

Bestuursspaarrekening 20,502.91 25,042.06

Totaal liquide middelen 68,815.98 56,546.25

Vorderingen

Nog te ontvangen c.q. vooruit betaald 1,316.47 3,130.99

Totaal vorderingen 1,316.47 3,130.99

Totaal Activa 70,132.45 59,677.24

Passiva

Eigen vermogen

Reserve 8,475.86    7,188.85

Nog te bestemmen resultaat -1,287.01 -1,171.35

Totaal eigen vermogen 7,188.85 6,017.50

Schulden

Nog te betalen 111.77 115.15

Vooruitontvangen subsidies 62,831.83 53,544.59

Totaal schulden 62,943.60 53,659.74

Totaal Passiva 70,132.45 59,677.24

Vastgesteld dd:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester
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Toelichting op de balans Stichting Noodhulp Utrecht

31/12/2016 31/12/2017

Activa

Liquide middelen

Kas 0.00 0.00

Rekening-courant Rabobank, rekeningnummer 360258336 5,324.59 28,332.91

Bestuurs Rekening-courant rekeningnummer 576501107 42,988.48 3,171.28

Bestuurs Spaarrekening rekeningnummer 584193297 20,502.91 25,042.06

Totaal liquide middelen 68,815.98 56,546.25

Vorderingen

Nog te ontvangen c.q. vooruit betaald

Rente op spaarrekening 0.00 145.20

Nog terug te ontvangen noodfonds KBU 1,316.47 1,316.47

Verleende voorschotten -             1,669.32      

Totaal nog te ontvangen c.q. vooruit betaald 1,316.47 3,130.99

Totaal Activa 70,132.45 59,677.24

31/12/2016 31/12/2017

Passiva

Eigen vermogen

Reserve 8,475.86 6,017.50

Nog te bestemmen resultaat boekjaar -1,287.01

Totaal eigen vermogen 7,188.85 6,017.50

Schulden

Nog te betalen

Bankkosten 111.77 115.15

Totaal nog te betalen 111.77 115.15

Vooruitontvangen subsidies

Betreft subsidies die zijn ontvangen maar in het boekjaar nog niet volledig zijn besteed.

Overige ontvangen bijdragen 314,964.94 301,352.48

Verstrekte subsidie t.l.v. kalenderjaar 252,133.11 247,807.89

ALGEMEEN FONDS 62,831.83      53,544.59     

Totaal vooruitontvangen subsidies subsidiegevers 62,831.83 53,544.59

Totaal Passiva 70,132.45 59,677.24
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Exploitatierekening 2017 Stichting Noodhulp Utrecht

Baten

Rente 0.00 39.15

Bestede bijdrage stichtingen 250,133.11 247,953.09

Bijdrage Gemeente Utrecht in bemensing Stichting NU 67,000.00 67,000.00

Totaal Baten 317,133.11 314,992.24

Lasten

Personele kosten incl. overhead 67,000.00 67,000.00

Afschrijving en onderhoud softwarepakket -                -                

(Te financieren uit de algemene bijdragen) -                -                

Overige kosten 627.14          584.11          

Bankkosten 659.87 626.39

Giften tbv aanvragers 250,133.11 247,953.09

Totaal lasten 318,420.12 316,163.59

Nog te bestemmen resultaat (saldo baten en lasten) -1,287.01 -1,171.35

Vastgesteld dd:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester

2016 2017
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Toelichting op de Exploitatierekening 2017 Stichting NU

Baten

Rente 0.00 39.15

Bijdrage door Stichtingen 219,000.00 231,053.71

Correctie op bijdrage van stichtingen ivm afwijkende bestedingen 31,133.11 16,899.38

250,133.11 247,992.24

Bijdrage Gemeente Utrecht in bemensing Stichting NU 67,000.00 67,000.00

Totaal Baten 317,133.11 314,992.24

Lasten

Personele kosten incl. overhead 67,000.00 67,000.00

Afschrijving en onderhoud softwarepakket -               -               

(Te financieren uit de algemene bijdragen) -               -               

Overige Kosten 627.14          584.11          

Bankkosten 659.87 626.39

Giften tbv aanvragers 250,133.11 247,953.09

Totaal lasten 318,420.12 316,163.59

Nog te bestemmen resultaat (saldo baten en lasten) -1,287.01 -1,171.35

2016 2017


