Jaarverslag 2020
Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE

Inhoud
1.

Inleiding ...................................................................................................................................... 3

3.

Doelstelling: ............................................................................................................................... 3

4.

Bestuur ....................................................................................................................................... 3

5.

Deelnemende kerken/geloofsgemeenschappen per januari 2020 .......................................... 4
5.1

Toegetreden kerken/geloofsgemeenschappen per 31-12- 2020 ...................................... 4

6.

Vrijwilligers ................................................................................................................................ 4

7.

Pr en Promotie ........................................................................................................................... 4

8.

Vergaderingen en werkzaamheden bestuur............................................................................. 5
8.1

9.

Activiteiten .......................................................................................................................... 5

Verkort financieel verslag 2020 ................................................................................................. 6

10. Ontwikkelingen /Speerpunten: ................................................................................................. 6

1. Inleiding
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE over de werkzaamheden
in 2020. De stichting is 5 april 2017 officieel opgericht en het afgelopen jaar is er door de vrijwilligers
en het bestuur veel werk verricht. Het was een vreemd jaar. Door Covid-19 zijn er een aantal
bijeenkomsten, waaronder onze jaarvergadering niet doorgegaan. Het bestuur heeft daar een
andere invulling aangegeven. Verder is er online overlegd. Hoewel we door het Covid virus meer
hulpvragen verwacht hadden, hebben we toch op maatschappelijk en sociaal terrein onze bijdrage
kunnen leveren. Wij gaan ervanuit dat vanuit de samenleving steeds meer een beroep op ons zal
worden gedaan, maar dit moet nog wel groeien. Ook de samenwerking met andere
geloofsgemeenschappen en de gemeente Nieuwkoop moet verder worden uitgebreid. We hebben
afscheid genomen van een bestuurslid en een nieuwbestuurslid mogen verwelkomen.
2. Missie en Visie
Onze missie is om als gezamenlijke kerken in Nieuwkoop klaar te 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 2020 uit:
•
•
•
•
•

F. de Bas, voorzitter
H. Brouwer, secretaris
H. den Hertog, penningmeester
A de Vink, 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 2020
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
Rooms Katholieke kerk Nieuwveen (PCI)
Rooms Katholieke kerk Zevenhoven (PCI)
Rooms Katholieke kerk Aarlanderveen/ Ter aar (PCI)

Bovenstaande kerken hebben aangegeven het noodfonds te steunen en met ze samen te gaan
werken.

5.1 Toegetreden kerken/geloofsgemeenschappen per 31-12- 2020
In de loop van 2020 zijn er geen kerken toegetreden als deelnemer. Het grootste deel van de
geloofsgemeenschappen hebben zich bij ons al aangesloten. Wel zijn de diverse PCI-en van de Rooms
Katholieke kerken gefuseerd tot PCI van de H. Clara parochie.

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 2020 naast de 5 bestuursleden uit nog ongeveer 12
vrijwilligers.

7. Pr en Promotie
Om de plek van de stichting binnen de gemeente Nieuwkoop te verbeteren is Pr en promotie van
belang. Het afgelopen jaar hebben we hier aandacht aan besteed door:
•
•
•
•

Flyers aan te vullen op diverse locaties in Nieuwkoop
Artikel te plaatsen in de omroeper
Artikel te plaatsen in Nieuwkoops Nieuws
Website te updaten

8. Vergaderingen en werkzaamheden bestuur
Het bestuur heeft in de loop van 2020 vier keer vergaderd. Vanwege Covid-19 zijn er 2 vergaderingen
afgezegd en hebben we er 1 digitaal gehouden. Helaas hebben we de ledenvergadering/
jaarvergadering ook moeten afzeggen, In eerste instantie hebben we deze verplaatst, maar
uiteindelijk hebben we de leden de jaarstukken toegestuurd. 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.

8.1 Activiteiten
Acties
Datum
November
December

actie
Actie Pepernoot
Kerstpakkettenactie

Sept

Jumbo actie

resultaat
25 vouchers verdeeld
37 boodschappenpakketten,
72 attentiepakketten verdeeld
€ 40.75 ontvangen

Hulpvragen
Datum
Febr 2020
Maart 2020
April 2020

Initialen
Mevr. vd W
Mevr.
Men. N

Reden/ vraag
Lening borg huurhuis. € 500,Lening voor aanschaf ID bewijzen
Laptop geschonken door iemand in
Nieuwkoop
Kledingpakketten aangeschaft
Verzoek aanvulling op salaris

Actie/vervolg
Lening is terug betaald

April 2020
Juni 2020
Aug 2020

Fam. F
Men. uit
Ter Aar
Mevr. H

Problemen douchevloer. Er is
iemand gevraagd om de klus op te
knappen, kosten zijn voor
noodfonds
2 kledingpakketten verzorgd
3 kledingpakketten verzorgd
Aanvraag bijdrage in ouderbijdrage
voor een aangeboden vakantie van
het leger des Heils
Bijdrage premie zorgverzekering

Loopt nog

Sept 2020
Sept 2020
Sept 2020

Mevr. M G
Mevr. CH G
Fam. F

Sept 2020

Men. S

Nov 2020
Dec 2020
Dec 2020

Mevr H
Mevr. F
Mevr. L

3 kledingpakketten aangeschaft
2 Kledingpakketten aangeschaft
Financiële hulp voor een bakfiets
als enige vervoersmiddel

Dec 2020
2020

Men. D W

Bijdrage premie zorgverzekering
Diverse goederen geschonken,
zoals pannenset, dekens, kast,
stoel enz

Schenking particulier

afgewezen

Bijdrage aangevraagd via Kinderhulp
Nederland en ontvangen
Hulpvraag is opgepakt door PCI
Nieuwkoop/ Noorden

Hulp gevraagd bij noodfonds
gemeente Nieuwkoop. Hulpvraag
loopt nog.
Toegezegd schenking

9. Verkort financieel verslag 2020
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

Uitgaven

Donaties, giften kerken en particulieren
Subsidie

1320,97
1500,00

Hulpvragen
Organisatiekosten
Bankkosten
Kerstpakkettenactie

709,95
88,20
114,00
1695,20

Totaal

2820,97

Totaal

2607,35

10. Ontwikkelingen /Speerpunten:
We sluiten de achter ons liggende periode hiermee af. Voor 2021 liggen er nieuwe uitdagingen en
zaken die de aandacht verdienen. Het bestuur heeft voor 2021 de volgende ontwikkelingen/
speerpunten bepaald.
•
•
•
•
•

Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties zoals schuldhulpmaatje Nederland.
Samenwerking met gemeente Nieuwkoop en het sociaal noodfonds van gemeente Nieuwkoop.
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.

