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Voorwoord 

Wat is er voor de stichting Noodhulp nog te doen in een jaar waarin de werkloosheid op z’n 

laagst is en de regering met een begrotingsoverschot zit? We hebben het dus over 2019.  

Een voor de hand liggende vraag, maar het antwoord is: er zijn nog steeds mensen in nood, 

ook in Utrecht, een welvarende stad. Onze stichting bestaat sinds het begin van deze eeuw 

en we weten inmiddels dat er altijd mensen zijn die financieel in de problemen komen en 

lang niet altijd door eigen schuld. Je kunt nog steeds je werk kwijt raken en niet op tijd 

nieuw werk vinden, terwijl je kosten voor eten en je kinderen -school, sport, fiets, 

computer- gewoon doorgaan. Je kunt nog steeds een gehandicapt kind krijgen met wie je 

iedere dag naar therapie moet, je kunt nog steeds psychisch niet in staat zijn je leven op de 

rails te houden. Ook in onze welvaartstaat kun je voor kosten komen die niet door anderen 

worden vergoed. En voor je het weet ben je in financiële nood, waar je niet meer zonder hulp 

uit kunt komen. Het gebeurt nog steeds, ook bij mensen die dat nooit van zichzelf verwacht 

hadden.  

 

Gelukkig zijn we ook in het afgelopen jaar weer in staat geweest een aantal mensen in 

financiële nood te helpen. Vaak is er niet eens zoveel geld nodig om ze het zetje te geven 

dat het mogelijk maakt uit de acute problemen te komen. Gelukkig zijn er fondsen en 

kerken en andere instanties die bereid zijn ons van de nodige financiële middelen te 

voorzien. Gelukkig is de gemeente Utrecht bereid om een paar deskundige en betrokken 

medewerkers in te zetten voor ons werk. Gelukkig hebben die medewerkers in buurteams en 

hulpverlenende instellingen een fantastisch netwerk om de nood op te sporen en bij te 

dragen aan de oplossingen. 

 

Wij willen u die dit belangrijke werk mogelijk maakt, weer danken voor uw bijdragen en  

inzet in het afgelopen jaar en we hopen nog vele jaren een beroep op u te mogen blijven 

doen. 

 

Harm Noordhof,  

voorzitter Stichting Noodhulp Utrecht 
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Ontwikkelingen en activiteiten 

Aanvragen 

Het aantal ingediende aanvragen is in 2019 met 217 aanvragen licht gedaald vergeleken met 

het aantal ingediende aanvragen in 2018 (228). Alle aanvragen zijn gehonoreerd, wat komt 

doordat de werkwijze van Stichting NU is dat alle potentiële aanvragen eerst worden 

voorbesproken. De werkwijze wordt verder toegelicht op pagina 6. De aard en achtergrond 

van de aanvragen is hetzelfde gebleven. In 2019 is er € 195.505,42 euro aan giften besteed, 

ongeveer € 30.000 euro minder dan de € 227,655.13 euro uit 2018. 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 deze 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 2019 heeft het bestuur tijdens de 

bestuursvergaderingen het oude beleidsplan geactualiseerd.  

 

 

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 meer 

fondsen meerjarig in Stichting NU. 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 ingediend. Per cliënt kan eenmalig maximaal € 2.000,- 

worden verstrekt. Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Gemiddeld 
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ligt het toegekende bedrag op € 900,95 euro, bijna honderd euro minder dan in 2018. 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 van 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 bespreekt 

iedere vergadering de uitvoering door de medewerkers van de gemeente, want het is 

uiteindelijk verantwoordelijk voor de toegekende gelden. 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 2019 

doneerden tien fondsen: Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, K.F. Hein Fonds Studie 

en Individuele Noden, St. Het Evert Zoudenbalchhuis, Van Baaren Stichting, Katholieke 

Caritas Instelling der Stad Utrecht, St. Elise Mathilde Fonds, St. Beyers Kameren, De Winter-

Heijnsius Stichting, St. Eloyen Gasthuis, en de St. Sharing Arts Society. Vermogensgroei is 

geen doelstelling van de stichting en dat is net als voorgaande jaren ook in 2019 niet 

gebeurd. De stichting heeft een klein negatief eigen vermogen van € -4.334,95 euro. 

 

 

Bestuur  

Het bestuur bestaat ultimo 2019 uit zes personen. Op 24 juni 2019 nam mevrouw N. van 

Keulen-Saeger afscheid van het bestuur en is mevrouw P. Wijntuin toegetreden tot het 

bestuur. In 2019 vergaderde het bestuur in maart, juni, september en december, in totaal 

vier keer.  

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging noch vacatiegelden of een vergoeding voor 

gemaakte kosten.  

 

 

Contact met donerende fondsen 
De bestuursleden hebben individueel veel contacten met de donerende fondsen. Ze zijn in een aantal 

gevallen lid van het bestuur van die fondsen. In 2018 heeft het bestuur vertegenwoordigers van de 

donerende fondsen uitgenodigd voor een gesprek. Dat werd erg op prijs gesteld.  De deelnemers 

hebben toen afgesproken dat om de paar jaar te herhalen.  

 

 

http://noodhulputrecht.nl/site/aanvragen/
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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 217 aanvragen iets lager dan in 2018 (228).  

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 

 
Ruim de helft van de giften is 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 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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Gezinssituatie 

 
 

In 2019 ging van de 217 giften een groot deel naar alleenstaanden (189) en een klein deel 

naar (echt)paren (28). 34 keer betrof het giften aan huishoudens met één of meer kinderen. 

Het grootste deel van de giften ging naar mensen tot 65 jaar (209).  
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Toegekende bedragen 

 

 
 

De toegekende bedragen corresponderen met het diagram 'soort aanvragen'. De omvang van 

toegekende bedragen komt redelijk overeen met het aantal aanvragen per soort en 

vergeleken met 2018 waren er geen grote veranderingen.  

 

 

Hoogte en soort inkomen 
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De meeste aanvragen worden ingediend voor mensen die in de ziektewet zitten, (deels) 

arbeidsongeschikt 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 

Cliënt is een 63-jarige man met een bijstandsuitkering. Na het verlies van zijn laatste 

woning is hij bij zijn vriendin ingetrokken. Dit was voor beiden geen wenselijke situatie. Met 

woonbegeleiding van de Tussenvoorziening heeft hij een woning in Utrecht gekregen. Hij 

staat onder bewind en heeft zelf niet de financiële middelen om zijn woning in te richten. 

Hiervoor wordt een gift verzocht van € 1.250,00. 

 

Casus 2 

Cliënte is een 50-jarige vrouw met 3 minderjarige kinderen. Cliënte heeft besloten om te 

gaan verhuizen met haar kinderen, omdat haar oude woning te klein is voor het gezin. 

Cliënte heeft een urgentieverklaring toegewezen gekregen door het Vierde Huis. Naar 

aanleiding hiervan heeft cliënte een passende woning gevonden en toegewezen gekregen. 

Belanghebbende heeft bijzondere bijstand voor woninginrichting aangevraagd, maar deze is 

afgewezen, omdat cliënte in de afgelopen 10 jaar al bijzondere bijstand voor 

woninginrichting heeft ontvangen. Cliënte kan geen gebruik maken van haar oude inboedel, 

omdat deze allemaal oud en stuk zijn. Het oude inboedel van cliënte heeft cliënte bij een 

tweedehands winkel gekocht. Er is geen sprake van draagkracht uit inkomen en/of 

vermogen. Cliënte heeft een Anw-uitkering (en zit in de schuldentraject. Gezien de hoogte 

van het inkomen van cliënt en de schulden is er geen ruimte om te sparen. Er wordt een gift 

verzocht van € 2.000,00.  

 

Casus 3 

Cliënt is een 24-jarige man met een bijstandsuitkering. Meneer had last van bedwantsen. 

Deze zijn door de wooncorporatie verdelgd. Hierdoor moet hij van de wooncorporatie een 

nieuw bed, matras, beddengoed en gordijnen opnieuw aanschaffen. Hiervoor heeft hij zelf 

niet de financiële middelen. Hij zit in Budgetbeheer en wordt begeleid door 

schulddienstverlening. Hiervoor wordt een gift verzocht van € 500,00. 

 

Casus 4 

Cliënt is een 43-jarige alleenstaande man met een bijstandsuitkering. Meneer heeft een 

woning die heel erg warm wordt en hij heeft hernia klachten. Er wordt een gift verzocht van 

€ 600,00 voor een goed bed en verduisterende gordijnen. Hij heeft hiervoor zelf niet de 

financiële middelen. Cliënt staat onder bewind en er zijn schulden. 

 

Casus 5 

Cliënte is een 51-jarige alleenstaande vrouw. Zij heeft inkomsten uit arbeid. Een aanvullende 

bijstandsuitkering is aangevraagd. Door ernstig psychisch trauma in haar jeugd is zij een 

periode niet in staat geweest de nodige zaken te regelen. Hierdoor zijn grote achterstanden 

ontstaan in de betaling van de hypotheek. Er is een executieveiling aangezegd. Om te 

voorkomen dat zij hierdoor uit haar woning wordt gezet is inmiddels bijzondere bijstand 

aangevraagd en wordt er voor het restant van het bedrag een gift verzocht van € 2.000,00. 
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Casus 6 

Cliënte is een alleenstaande vrouw die leeft van een Participatiewet-uitkering. Mevrouw heeft 

diverse lichamelijke beperkingen en heeft veel zorg nodig. (elektrische rolstoel, 

alarmeringssysteem e.d.). De beperkingen worden steeds erger waardoor mevrouw 

binnenkort moet verhuizen. Een verhuizing brengt kosten met zich mee. De wasmachine van 

mevrouw is plotseling stuk gegaan. Vanwege haar lichamelijke toestand kan mevrouw 

onmogelijk de was met de hand doen. 

 

Casus 7 

Cliënt is een 46-jarige alleenstaande man met een bijstandsuitkering. Cliënt moest 

noodgedwongen zijn vorige kamer verlaten omdat de verhuurder stopte. Hij heeft een 

medische aandoening aan zijn ogen waardoor hij heel erg beperkt is in zijn mogelijkheden. 

Van zijn huidige kamer is een huurachterstand ontstaan. Door beperkte financiële middelen 

kan hij deze niet zonder hulp inlopen. Hiervoor wordt een gift verzocht van € 500,00. 

 

Casus 8 

Cliënte is een 40-jarige vrouw met 3 inwonende minderjarige kinderen. Zij heeft een 

bijstandsuitkering. Via een minnelijke regeling is zij nu schuldenvrij, maar heeft zij 

onvoldoende kunnen sparen. Mevrouw gaat verhuizen en dacht aanspraak te kunnen maken 

op bijzondere bijstand. Dit blijkt niet zo te zijn. Er zijn onvoldoende reserves om de 

verhuiskosten, verf en laminaat te kunnen betalen. Hiervoor wordt een gift verzocht van € 

1.500,00. 

 

Casus 9 

Cliënt is door ziekte, zowel lichamelijk als psychisch zwaar in de war geraakt en uiteindelijk 

uit zijn woning uit gezet. Meneer is hierna verslaafd geraakt aan morfine en cocaïne. Daarna 

heeft meneer een periode van dakloosheid gehad en is later opgevangen door zijn vader. De 

situatie bij zijn vader was niet goed. Uiteindelijk heeft meneer een woning gevonden, Meneer 

komt niet in aanmerking voor bijzondere bijstand omdat hij niet tot de doelgroep behoort. 

Meneer is in behandeling bij Jellinek en heeft nauw contact met buurteam. Om meneer te 

ondersteunen dat hij nu e.e.a. op de rails kan zetten en van zijn verslavingsproblematiek kan 

afkomen, heeft de Noodfonds de gevraagde hulp toegewezen. 

 

Casus 10 

Cliënt is door een gecompliceerde scheiding in schulden gekomen en op straat geraakt. 

Meneer woont momenteel begeleid via de Tussenvoorziening. Meneer zal samen met zijn 

dochter een zelfstandige vierkamer woning gaan bewonen. De woning wordt kaal 

opgeleverd. Hiervoor is er een fonds verstrekt, woninginrichting.  
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Jaarrekening 2019 
Vastgesteld 24 juni 2020 
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Balans Stichting Noodhulp Utrecht 

          

  31/12/2018 31/12/2019 

          

Activa         
          

Liquide middelen         
          

Kas 0.00   0.00   
          

Rekening-courant 18,967.49   490.55   
          

Bestuurs Rekening-courant 30,702.77   386.45   
          

Bestuursspaarrekening 42.25   42.33   
          

Rekening-courant BNG 0.00   32,241.40   
          

Totaal liquide middelen   49,712.51   33,160.73 
          

Vorderingen         
          

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

Totaal vorderingen   1,316.47   1,316.47 
          

Totaal Activa   51,028.98   34,477.20 
          

Passiva         

          

Eigen vermogen         
          

Reserve 6,017.50   1,550.81   
          

Nog te bestemmen resultaat -4,466.69   -5,885.76   
          

Totaal eigen vermogen   1,550.81   -4,334.95 
          

Schulden         
          

Nog te betalen 109.18   0.00   
          

Vooruitontvangen subsidies 49,368.99   38,812.15   
          

Totaal schulden   49,478.17   38,812.15 
          

Totaal Passiva   51,028.98   34,477.20 
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Toelichting op de balans Stichting Noodhulp Utrecht 

          

  31/12/2018 31/12/2019 

          

Activa         
          

Liquide middelen         
          

Kas 0.00   0.00   
          
Rekening-courant Rabobank, rekeningnummer 
360258336 18,967.49   490.55   
          
Bestuurs Rekening-courant rekeningnummer 
576501107 30,702.77   386.45   
          
Bestuurs Spaarrekening rekeningnummer 
584193297 42.25   42.33   
          
Rekening-courant BNG rekeningnummer 
NL02BNGH0285177699 42.25   32,241.40   
          

Totaal liquide middelen   49,712.51   33,160.73 

          

Vorderingen         
          

Nog te ontvangen c.q. vooruit betaald         
          

Rente op spaarrekening 0.00   0.00   
          

Nog terug te ontvangen noodfonds KBU 0.00   0.00   
          

Verleende voorschotten 
     
1,316.47    

     
1,316.47    

          

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

Totaal Activa   51,028.98   34,477.20 
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Toelichting op de balans Stichting Noodhulp Utrecht 
          

  31/12/2018 31/12/2019 

          

Passiva         

          

Eigen vermogen         

          

Reserve 6,017.50   1,550.81   

          

Nog te bestemmen resultaat boekjaar -4,466.69   -5,885.76   

          

          

Totaal eigen vermogen   1,550.81   -4,334.95 

          

Schulden         

          

Nog te betalen         

          

Bankkosten  109.18   0.00   

          

Totaal nog te betalen   109.18   0.00 

          

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

          

Overige ontvangen bijdragen 277,024.12   234,317.57   

          

Verstrekte subsidie t.l.v. kalenderjaar 227,655.13   195,505.42   

          

ALGEMEEN FONDS   
      
49,368.99    

     
38,812.15  

          

          
Totaal vooruitontvangen subsidies 
subsidiegevers   49,368.99   38,812.15 

          

Totaal Passiva   51,028.98   34,477.20 
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Exploitatierekening 2019 Stichting Noodhulp Utrecht 

          

  2018 2019 

          

Baten         

          

Rente   0.19   0.08 
          

Bestede bijdrage stichtingen   227,655.13   195,505.42 
          

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

Totaal Baten   294,655.32   262,505.50 

          

Lasten         

          
Personele kosten incl. overhead gemeente 
Utrecht   67,000.00   67,000.00 
          

Afschrijving en onderhoud softwarepakket                    -                       -    
          

(Te financieren uit de algemene bijdragen)                    -                       -    
          

Overige kosten          3,969.72    
        
5,488.35  

          

Bankkosten   497.16   397.49 
          

Giften tbv aanvragers   227,655.13   195,505.42 
          

Totaal lasten   299,122.01   268,391.26 
          

Nog te bestemmen resultaat (saldo baten en lasten) -4,466.69   -5,885.76 
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Toelichting op de Exploitatierekening 2019 Stichting NU 

          
  2018 2019 

          

Baten         

          

Rente   0.19   0.08 

          

          

Bijdrage door Stichtingen 218,000.00   177,809.00   

          
Correctie op bijdrage van stichtingen ivm 
afwijkende bestedingen 9,655.13   17,696.42   

          

    227,655.32   195,505.42 

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

          

Totaal Baten   294,655.32   262,505.50 
          

Lasten         

          

Personele kosten incl. overhead   67,000.00   67,000.00 

          

Afschrijving en onderhoud softwarepakket                    -                       -    
          

(Te financieren uit de algemene bijdragen)                    -                       -    
          

Overige Kosten          3,969.72           5,488.35  

          

Bankkosten   497.16   397.49 

          

Giften tbv aanvragers   227,655.13   195,505.42 

          

          

          

Totaal lasten   299,122.01   268,391.26 
          
Nog te bestemmen resultaat (saldo 
baten en lasten)   -4,466.69   -5,885.76 
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Kosten- en opbrengstenverdeelstaat 2019 Stichting 
Noodhulp Utrecht 

        
Omschrijving Algemeen ALGEMEEN 

FONDS 
Totaal 

        

        

Baten       
        

Rente 0.08   0.08 
        

Bijdrage door Stichtingen   177,809.00 177,809.00 
        
Correctie op bijdrage van stichtingen ivm afwijkende 
bestedingen   17,696.42 17,696.42 
        

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

Totaal Baten 67,000.08 195,505.42 262,505.50 

        

Lasten       
        

Personele kosten incl. overhead 67,000.00   67,000.00 
        

Afschrijving en onderhoud softwarepakket     0.00 
      

(Te financieren uit de algemene bijdragen)     0.00 
      
Overige kosten 5,488.35   5,488.35 
        

Bankkosten 397.49   397.49 
        

Giften t.b.v. aanvragers   195,505.42 195,505.42 
        

Totaal Lasten 72,885.84 195,505.42 268,391.26 
        

Nog te bestemmen resultaat (saldo lasten en baten) -5,885.76 0.00  -5,885.76 

 

 

 

 

 


