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Jaarverslag 2018
Vastgesteld 24 juni 2019

Voorwoord
Jaarverslagen kijken terug. Voor velen een reden om ze ongelezen terzijde te leggen. Het
Jaarverslag van de Stichting Noodhulp Utrecht (Stichting NU) is echter het lezen waard.
Natuurlijk we kijken ook terug: hebben we gedaan waarvoor we er zijn en zijn we
verantwoord met ons (uw) geld omgegaan? Op deze vragen krijgt u antwoord en zo hoort
het ook. Maar u krijgt meer. We vertellen u in dit Jaarverslag weer verhalen uit de praktijk
van onze stichting, verhalen waar u misschien niet blij van wordt, die echter duidelijk maken
dat we helaas nog steeds een rol hebben te vervullen in onze stad.
Ons werk lijkt zo eenvoudig: financiële steun bieden aan wie in acute problemen is
gekomen. Maar het zijn vaak niet de financiën die een vrouw of een man of een gezin de das
omdoen. Niet te keren omstandigheden zoals werkeloosheid, ziekte en huwelijksproblemen
kunnen een vicieuze cirkel betekenen voor mensen waar ze niet zonder hulp aan kunnen
ontsnappen. We zijn daarom blij met de deskundige, bevlogen medewerkers van de
gemeente Utrecht die de nood tijdig –bij noodhulp geldt altijd: hoe eerder hoe beteropsporen, die in staat zijn om te zien wat er naast geld nog meer nodig is en die mensen
over de drempel van schaamte of onbekendheid met de bestaande hulpinstanties heen
kunnen helpen.
We zijn er afgelopen jaar weer in geslaagd om voldoende middelen te vergaren voor ons
werk. Onze stichting wordt door grote en kleine ‘sponsors’ ondersteund. Wij willen hen allen
hierbij danken voor hun steun en voor het vertrouwen dat ze in onze stichting met deze
steun stellen.
Harm Noordhof,
voorzitter van het bestuur van Stichting Noodhulp Utrecht.
Het Bestuur Stichting Noodhulp Utrecht
(d.d. 31-12-2018)
De heer H. (Harm) Noordhof, voorzitter
De heer K.H.J. (Kees) Flink, penningmeester
De heer A.J. (Jacob) Six, adviseur
De heer P.H.B. (Peter) Pennekamp
De heer M.M. (Mauk) van Heemstra
Mevrouw N. (Ninke) van Keulen-Saeger
De heer J.A. (Hans) Jansens van Gellicum
Gemeente Utrecht, Werk & Inkomen
De heer J. (Jos) Linskens
Ambtelijk secretaris
De heer B.S. (Berent) Stapelkamp
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Ontwikkelingen en activiteiten
Aanvragen
Het aantal ingediende aanvragen is in 2018 met 228 aanvragen licht gedaald vergeleken met
het aantal ingediende aanvragen in 2017 (237). Alle aanvragen zijn gehonoreerd, wat komt
doordat de werkwijze van Stichting NU is dat alle potentiele aanvragen eerst worden
voorbesproken. De werkwijze wordt verder toegelicht op pagina 5. De aard en achtergrond
van de aanvragen is hetzelfde gebleven. In 2018 is er € 227,655.13 euro aan giften besteed,
ongeveer € 20.000 euro minder dan de € 247.953 euro uit 2017. Het gaat in ruim de helft
van de gevallen om aanvragen voor (duurzame) gebruiksgoederen.

Beleidsplan
In het beleidsplan wordt onder andere beschreven wat de missie en visie van de Stichting NU
zijn, welke doelen de stichting heeft en hoe de stichting dezen gaat verwezenlijken. Het is
een beknopt en overzichtelijk plan dat tot de kern komt en samenhang inzichtelijk maakt.
Het beleidsplan biedt een goede basis en houvast. In 2018 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
In 2018 heeft het bestuur extra aandacht gegeven aan de contacten met de buurtteams en
de fondsen die zijn werk mogelijk maken. Door de vele personele wisselingen bij buurtteams
waren de contacten minder sterk geworden. Het bestuur heeft samen met de uitvoerders een
bijeenkomst gehad met leden van verschillende buurtteams. Meer buurtteamhulpverleners
weten Stichting NU weer te vinden. 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 2018
hoefde door deze werkwijze geen enkele uiteindelijke aanvraag te worden geweigerd.
Om een goede band te houden met de fondsen die het werk van Stichting NU mogelijk
maken, heeft het bestuur in 2018 een bijeenkomst georganiseerd voor bestuursleden van de
verschillende fondsen. Dit was een goede bijeenkomst, waar het doel en de werkwijze van de
stichting door het bestuur is zijn toegelicht en waar met de deelnemers gesproken is over
een efficiënte en effectieve samenwerking tussen de fondsen en Stichting NU.

Oprichting
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.
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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 ingediend. Per cliënt kan éénmalig maximaal € 2.000,worden verstrekt. Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Gemiddeld
ligt het toegekende bedrag op € 998,49 euro. Door het verstrekken van de gift moet een
bijdrage aan een structurele oplossing geboden worden.
De uitvoering is ondergebracht bij de afdeling 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 deskundige medewerkers de gemeente ligt, die overigens voor dit
deel van hun werk periodiek verantwoording afleggen aan het bestuur van de Stichting
Noodhulp Utrecht, worden aanvragen snel en consistent beoordeeld. Het bestuur is ervan
overtuigd dat vergeleken met de werkwijze en situatie bij zusternoodfondsen in andere
steden er sprake is van een effectieve en efficiënte 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 2018
doneerden tien 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,
St. Eloyen Gasthuis, en de Diaconie Protestante Gemeente Utrecht. Vermogensgroei is geen
doelstelling van de stichting en dat is net als voorgaande jaren ook in 2018 niet gebeurd, de
stichting heeft een eigen vermogen van minder dan € 2.000 euro.

Bestuur
Het bestuur bestaat ultimo 2018 uit zeven personen. Op 28 mei 2018 zijn mevrouw N. van
Keulen-Saeger en de heer J.A. Jansens van Gellicum zijn toegetreden tot het bestuur.
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De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging noch vacatiegelden of een vergoeding voor
gemaakte kosten.
In 2018 vergaderde het bestuur in maart, mei, september en november, in totaal vier keer.

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.
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Noodhulp in cijfers
Aantal aanvragen
Het aantal ingediende aanvragen is met 228 aanvragen iets lager dan in 2017 (237).
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
Gas & Electra

Goederen, 125

Goederen
Huur
Levensonderhoud
Maatschappelijke participatie
Medische kosten

Huur, 39

Schuld
Studie
Water

Gas & Electra, 12

Levensonderhoud, 31
Maatschappelijke
participatie, 1

Zorgpremie, 2
Water, 1

Zorgpremie

Medische kosten, 11
Schuld, 6

Studie, 0

Ruim de helft van de giften is 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. Het aantal aanvragen voor bijdragen voor levensonderhoud zijn
verdubbeld. Bij levensonderhoud gaat het om een overbrugging van een periode waarin er
even te weinig geld is voor bijvoorbeeld 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
Goederen,
€124,716.40

Gas & Electra
Goederen
Huur
Levensonderhoud
Maatschappelijke par

Huur, €57,283.57

Medische kosten
Schuld
Studie

Gas & Electra,
€11,588.96
Levensonderhoud,
€21,278.12
Maatschappelijke
par, €200.00
Medische kosten,
€5,520.25

Zorgpremie,
€738.90
Water, €320.65
Studie, €-

Water
Zorgpremie

Schuld, €6,008.32

De toegekende bedragen corresponderen met het diagram 'soort aanvragen'. Vooral de
bijdragen aan levensonderhoud zijn met een vervijfvoudiging hard gestegen.

Hoogte en soort inkomen

beneden sociaal
minimum
modaal

sociaal
minimum, 215

netto minimum loon
onbekend
sociaal minimum

beneden
sociaal
minimum, 3
onbekend, 1

modaal, 2
netto
minimum loon,
6
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AOW / OP, 7
inkomsten uit
arbeid, 13

ZW / WAO-AAW /,
104

AOW / OP
inkomsten uit
arbeid
NABW
NWW
onbekend
overig

WSF, 1
overig, 2
onbekend, 2

WSF
NABW, 97
NWW, 1

ZW / WAOAAW /

De meeste aanvragen worden ingediend voor mensen die in de ziektewet zitten, (deels)
arbeidsongeschikt is zijn, of in de algemene bijstand zitten.
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.

Aanvragende instanties (volgende pagina)
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. Elke
taartpunt staat voor een locatie of afdeling.
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Noodhulp in de praktijk
Casus 1
Cliënte is een 29-jarige vrouw met 3 minderjarige kinderen. Zij heeft een
bijstandstuitkering. Vanwege huiselijk geweld is zij in de opvang van Moviera gekomen. In
verband met schulden is zij aangemeld voor Schuldhulpverlening. Voor cliënte is een
urgentie aangevraagd voor een zorgwoning. Doordat zij op de zwarte lijst bij Mitros staat,
kan zij niet uitstromen. Mitros is alleen bereid cliënte van de zwarte lijst af te halen indien er
€ 2.000,00 wordt voldaan voor een huurschuld. Zodra zij van de zwarte lijst is gehaald, kan
zij uitstromen naar een woning. Wij hebben een gift van € 2.000,00 gegeven.

Casus 2
Patiënt is afgesloten van elektra , gas en water. 41- jarige man met terugkerende manisch
psychotische episodes waarin hij destructieve waandenkbeelden krijgt over elektriciteit.
Medicatie en zorg wordt door hem afgewezen. In zijn laatste psychotische toestand heeft hij
uit pure paniek, angst en verwardheid zijn elektriciteitsmeter vernield. Hierna is hij
gedwongen opgenomen en kreeg dwangmedicatie. Sinds zijn ontslag in december 2017 zit
hij zonder elektra.
Patiënt heeft nu ingezien dat hij eerder hulp moet toelaten en zijn medicatie moet innemen.
Patiënt wordt wekelijks bezocht, medicatie wordt uitgereikt en gemonitord en er is intensief
contact met de mantelzorger en bewindvoerder. Stedin is niet bereid om tot een schikking te
komen.
Wij hebben een gift van € 550,00 gegeven.

Casus 3
Cliënt is een 24-jarige alleenstaande man. Hij heeft een bijstandsuitkering. Cliënt is een
aantal jaren geleden, toen hij in het leger zat, ziek geworden. Hij heeft een chronische vorm
van de ziekte van Lyme en psychische klachten. In 2013 is PGB ontvangen voor de ontvangen
zorg die cliënt had ingekocht bij het zorgmeldpunt. De administratie van dit kantoor bleek
niet op orde en om deze reden zijn de kosten van de verleende zorg bij cliënt
teruggevorderd. Dit zorgt voor veel stress bij cliënt waardoor zijn klachten verergeren. Het
zorgkantoor gaat akkoord met een afkoop van de vordering. Wij hebben een gift van €
500,00 gegeven.

Casus 4
Het gaat om een complexe en schrijnende situatie. Meneer is ernstig ziek (HIV). Hij is erg
infectiegevoelig en daardoor heeft hij een herseninfectie opgelopen, waardoor hij links
gedeeltelijk verlamd is.
Hierdoor is hij werkeloos en dakloos geraakt. Op dit moment heeft hij zich gemeld bij het
Buurtteam. Kort daarna werd hij opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. kanker in zijn buik,
longen en hersenen. Daarna verbleef hij enige tijd in het UMC revalidatiecentrum.
Hij is onlangs ontslagen uit het UMC en nu is men opzoek naar een stabiele leefsituatie, er
zijn fors wat schulden. Hij heeft een ID-kaart nodig om zich bij de officiële instanties in te
schrijven gezien zijn situatie. Wij hebben een gift van € 56,80 gegeven.
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Casus 5
Cliënte is een 55-jarige alleenstaande vrouw. Zij heeft een bijstandsuitkering, zij zit in de
WSNP en staat onder bewind. Zij heeft problemen met haar ex-man die een straatverbod
negeert. Ook wordt zij lastig gevallen door dealers, terwijl zij al een jaar clean is. Victas vindt
het daarom wenselijk dat cliënte gaat verhuizen naar een seniorenwoning. Voor de inrichting
van haar nieuwe woning heeft zij echter niet de financiële middelen. Wij hebben een gift van
€ 1.000,00 gegeven.

Casus 6
Het gezin woonde bij (schoon)ouders die een plek voor hen hadden ingericht. Echter er
waren steeds ruzies met de (schoon)ouders, waardoor de situatie onhoudbaar werd, zeker
toen er een baby geboren werd. Moeder is bij haar moeder blijven wonen, omdat zij een
verstandelijke beperking heeft, daarnaast is zij aangemeld bij Amerpoort. Het gezin kan hier
onder begeleiding wonen.
Het gezin heeft schulden die het niet kan overzien. Omdat het gezin inwoonde, is er niet
gedacht aan sparen. Daarnaast waren er schulden waardoor het sparen ook niet mogelijk
was.
Het gezin krijgt nu structurele hulp vanuit Amerpoort en vanuit de gemeente door middel
van schuldhulpverlening en verzoekt hulp bij inrichting van het huis. Wij hebben een gift van
€ 900,00 gegeven.

Casus 7
Cliënt woonde eerst bij zijn zus en had een uitkering met kostendelersnorm, omdat hij in de
kosten kon delen met zijn zus. Sinds 5 maanden heeft hij een huurhuis maar geen
spaargeld om de inrichting te bekostigen. Het inrichten verloopt dermate traag dat cliënt
ontmoedigd wordt en hierdoor tot op heden zijn woning nog niet is ingetrokken. Meneer
heeft psychische klachten. De verwachting is dat als het huis is ingericht met een bed,
koelkast en fornuis, meneer weer invulling aan zijn leven kan geven en de psychische
klachten verminderen. Door de kostendelersnorm heeft hij weinig tot niets kunnen sparen.
Hij heeft alle betaalachterstanden ingelopen., Hij heeft een afspraak met het buurtteam om
zo mogelijk in Budgetbeheer te gaan. Wij hebben een gift van € 1.500,00 gegeven.

Casus 8
Op dit moment heeft cliënt geen inkomen, omdat zijn verblijfsvergunning verlopen is.,
waarHierdoor kan hij zich niet inschrijven op een school, waardoor hij vanaf 4 maart 2018
geen inkomen heeft.
Hij zat op het ROC deze wilde zijn opleiding niet verlengen, omdat hij geen
verblijfsvergunning had waardoor hij geen studiefinanciering meer ontving. Aanvankelijk zag
het ernaar uit dat hij snel een andere school kon vinden, maar dit lukte niet. Meneer heeft
zicht op een verblijfsvergunning, na verkrijgen kan hij weer naar school en een uitkering
aanvragen. Hij heeft contact met het buurtteam en met het team afspraken gemaakt over
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schulddienstverlening voor het aflossen van zijn schulden. Wij hebben een gift van € 401,00
gegeven.

Casus 9
Cliënte is een 34-jarige vrouw met een Wajong-uitkering. Er is sprake van psychiatrische
problematiek waardoor het cliënte niet lukte om haar huis op orde te houden. Hierdoor
verwaarloosde ze zich steeds meer. Hierdoor is er ook sprake van brandgevaar. Voor de
kosten van het leefbaar maken en de schoonmaak van de woning zoek de cliënte hulp. Wij
hebben een gift van € 600,00 gegeven.

Casus 10
Cliënte heeft straatvrees en woont naast haar ex-man die verslaafd is geweest. Ze zijn
elkaars mantelzorger, ze hebben samen twee kinderen. Cliënt zorgt voor zijn ex -vrouw en
regelt alle zaken buitenshuis.
Zij wonen naast elkaar zodat zij steun aan elkaar hebben. Als er meer rust en stabiliteit is
kan mevrouw aan haar angstfobie werken en mijnheer heeft minder spanning waardoor het
methadontraject betere kans van slagen heeft. Kinderen hebben meer rust en maken minder
ruzie mee. Doordat hij naast haar is gaan wonen en de spullen zijn verdeeld, heeft zij de
volgende spullen nodig: bedden, koelkast en bank. Wij hebben een gift van € 750,00
gegeven.
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Jaarrekening 2018
Vastgesteld 24 juni 2019
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Balans Stichting Noodhulp Utrecht
31/12/2017

31/12/2018

0.00

0.00

28,332.91

18,967.49

3,171.28

30,702.77

25,042.06

42.25

Activa
Liquide middelen
Kas
Rekening-courant
Bestuurs Rekening-courant
Bestuursspaarrekening
Totaal liquide middelen

56,546.25

49,712.51

Vorderingen
Nog te ontvangen c.q. vooruit betaald

3,130.99

Totaal vorderingen

Totaal Activa

1,316.47
3,130.99

1,316.47

59,677.24

51,028.98

Passiva
Eigen vermogen
Reserve
Nog te bestemmen resultaat

7,188.85

6,017.50

-1,171.35

-4,466.69

Totaal eigen vermogen

6,017.50

1,550.81

Schulden
Nog te betalen
Vooruitontvangen subsidies
Totaal schulden

Totaal Passiva

115.15

109.18

53,544.59

49,368.99
53,659.74

49,478.17

59,677.24

51,028.98
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Toelichting op de balans Stichting Noodhulp Utrecht
31/12/2017

31/12/2018

0.00

0.00

28,332.91

18,967.49

3,171.28

30,702.77

25,042.06

42.25

Activa
Liquide middelen
Kas
Rekening-courant Rabobank, rekeningnummer 360258336
Bestuurs Rekening-courant rekeningnummer 576501107
Bestuurs Spaarrekening rekeningnummer 584193297
Totaal liquide middelen

56,546.25

49,712.51

Vorderingen
Nog te ontvangen c.q. vooruit betaald
Rente op spaarrekening
Nog terug te ontvangen noodfonds KBU
Verleende voorschotten

145.20

0.00

1,316.47

0.00

1,669.32

1,316.47

Totaal nog te ontvangen c.q. vooruit betaald

Totaal Activa

3,130.99

1,316.47

59,677.24

51,028.98

31/12/2017

31/12/2018

Passiva
Eigen vermogen
Reserve

6,017.50

6,017.50

Nog te bestemmen resultaat boekjaar

-4,466.69

Totaal eigen vermogen

6,017.50

1,550.81

Schulden
Nog te betalen
Bankkosten

115.15

Totaal nog te betalen

109.18
115.15

109.18

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

301,352.48

277,024.12

Verstrekte subsidie t.l.v. kalenderjaar

247,807.89

227,655.13

ALGEMEEN FONDS

53,544.59

49,368.99

Totaal vooruitontvangen subsidies subsidiegevers

53,544.59

49,368.99

Totaal Passiva

59,677.24

51,028.98
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Exploitatierekening 2018 Stichting Noodhulp Utrecht
2017

2018

Baten
Rente
Bestede bijdrage stichtingen

39.15

0.19

247,953.09

227,655.13

67,000.00

67,000.00

314,992.24

294,655.32

67,000.00

67,000.00

Bijdrage Gemeente Utrecht in bemensing Stichting NU

Totaal Baten
Lasten
Personele kosten incl. overhead
Afschrijving en onderhoud softwarepakket

-

-

(Te financieren uit de algemene bijdragen)

-

-

Overige kosten

584.11

Bankkosten
Giften tbv aanvragers

Totaal lasten

3,969.72

626.39

497.16

247,953.09

227,655.13

316,163.59

299,122.01

-1,171.35

-4,466.69

Nog te bestemmen resultaat (saldo baten en lasten)

Toelichting op de Exploitatierekening 2018 Stichting NU
2017

2018

Baten
Rente
Bijdrage door Stichtingen
Correctie op bijdrage van stichtingen ivm afwijkende bestedingen

Bijdrage Gemeente Utrecht in bemensing Stichting NU

Totaal Baten

39.15

0.19

231,053.71

218,000.00

16,899.38

9,655.13
247,992.24

227,655.32

67,000.00

67,000.00

314,992.24

294,655.32

67,000.00

67,000.00

Lasten
Personele kosten incl. overhead
Afschrijving en onderhoud softwarepakket

-

-

(Te financieren uit de algemene bijdragen)

-

-

Overige Kosten
Bankkosten
Giften tbv aanvragers

Totaal lasten
Nog te bestemmen resultaat (saldo baten en lasten)

584.11

3,969.72

626.39

497.16

247,953.09

227,655.13

316,163.59

299,122.01

-1,171.35

-4,466.69
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Kosten- en opbrengstenverdeelstaat 2018 Stichting Noodhulp
Utrecht
Omschrijving

Algemeen ALGEMEEN
FONDS

Totaal

Baten
Rente

0.19

0.19

Bijdrage door Stichtingen

277,024.12

277,024.12

Correctie op bijdrage van stichtingen ivm afwijkende bestedingen

-49,368.99

-49,368.99

Bijdrage Gemeente Utrecht in bemensing Stichting NU

67,000.00

Totaal Baten

67,000.19

67,000.00
227,655.13

294,655.32

Lasten
Personele kosten incl. overhead

67,000.00

67,000.00

Afschrijving en onderhoud softwarepakket

0.00

(Te financieren uit de algemene bijdragen)

Overige kosten
Bankkosten

3,969.72

3,969.72

497.16

497.16

Giften t.b.v. aanvragers
Totaal Lasten

71,466.88

Nog te bestemmen resultaat (saldo lasten en baten)

-4,466.69

227,655.13

227,655.13

227,655.13

299,122.01

0.00

-4,466.69
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