VERSLAG 2020

Inleiding

De Stichting Hulpfonds Heumen heeft tot doel het verlenen van
eenmalige materiële hulp aan inwoners van de gemeente Heumen die
in acute problemen zijn gekomen en daarvoor niet op reguliere
voorzieningen terug kunnen vallen.
De Stichting werkt met een jaarlijks budget dat wordt gefinancierd met
subsidies van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse
organisaties. De bestuursleden en medewerkers van het Hulpfonds zijn
vrijwilligers, die zich inzetten om de doelstelling van de Stichting te
realiseren.
De stichting is opgericht op 17 oktober 2016.
Het huidige bestuur wordt gevormd door:
Luuk de Blois, voorzitter
Jaap Vente, penningmeester
Ab de Groot, secretaris
Wim Buijzert, coördinator hulpvragen
Paul Akkermans, lid
De binnenkomende aanvragen worden behandeld door aan de
stichting verbonden vrijwillige veldwerkers, die het bestuur omtrent de
afwikkeling adviseren.
De huidige veldwerkers zijn:
Janneke Huits
Joep Bijlmer
Paul Akkermans (reserve veldwerker)
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Het jaarverslag bestaat uit 3 onderdelen:
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1. Sociaal Verslag 2020
BESTUURSACTIVITEITEN
Door het uitbreken van de coronapandemie was 2020 een vreemd jaar.
Het bestuur van de Stichting Hulpfonds Heumen heeft daardoor slechts 2
maal formeel vergaderd. De vergaderingen werden mede bijgewoond
door de veldwerkers en ad hoc -op uitnodiging van het bestuur- door
adviseurs (veelal ambtenaren van de gemeente).
Omdat de zittingsperiode van de eerste bestuursleden in oktober 2020
afliep is een rooster van aftreden vastgesteld. Op basis daarvan is de
penningmeester Herman Neijenhuis afgetreden en zijn 2 bestuursleden
herbenoemd. Per 17 oktober 2020 is Jaap Vente benoemd in de functie
van penningmeester.
Overigens is de bestuurssamenstelling -alsmede het team van
veldwerkers- is in 2020 niet gewijzigd.

AFWIKKELING AANVRAGEN
In totaal zijn het afgelopen jaar slechts 19 aanvragen binnengekomen
waarvan er 17 zijn gehonoreerd. Dit is ongeveer de helft van het aantal
aanvragen in 2019. De coronacrisis zal hier zeker mede aan ten grondslag
liggen.
Waar mogelijk is de hulp in materiële vorm verstrekt of zijn kosten
rechtstreeks betaald aan schuldeisers of leveranciers.
In totaal is er € 7.899,06 aan bijdragen verstrekt. Er zijn geen leningen
verstrekt.
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Ten aanzien van de kernactiviteit, het behandelen en afwikkelen van
aanvragen om hulp, is diverse malen de procedure van verwerking van
de hulpvragen en besluitvorming daarop, aan de orde geweest. Waar
aanvankelijk het mandaat geschrapt was en alle besluitvorming via het
dagelijks bestuur verliep, bleek dat in de praktijk soms toch moeilijk
werkbaar en is weer een mandaat bij de coördinator gelegd.
Ook is in het verslagjaar de regeling voor het verstrekken van laptops
definitief vastgesteld.
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Van de toegekende aanvragen wordt in de hiernavolgende grafieken
een aantal kenmerken weergegeven.
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KENMERKEN AANVRAGERS
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Nagenoeg alle aanvragen komen binnen via doorverwijzende instanties.
Deze instanties hebben dan zelf geen reguliere mogelijkheden (meer) om
materiele hulp te verlenen en melden de cliënt aan bij het hulpfonds. Hieronder
wordt een overzicht van deze doorverwijzende instanties gegeven:
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Het totaal aan uitgekeerde bijdragen van de 17 toegekende aanvragen bedraagt
€ 7.899.06.
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Per bijdragerubriek gaat het om de volgende verdelingen:
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ONTWIKKELING HULPVRAGEN
Vanaf 2017 (het eerste volledige werkingsjaar van het hulpfonds) was er een tot vorig
jaar een opgaande lijn in de aantallen hulpvragen en verstrekte bijdragen. In het
huidig verslagjaar buigt die lijn flink naar beneden af. De oorzaak is niet echt
duidelijk, maar de coronapandemie zal daar zeker mede aan ten grondslag liggen.

VERSLAG 2 0 2 0

Hieronder een weergave van de trends.
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2. Financieel Verslag 2020

Balans per 31 december
Bezittingen

2020

2019

Vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

€ 3.250

€ 2.971

Liquide middelen

€ 22.399

€ 16.631

Totaal

€ 25.649

€ 19.602

Schulden

2020

2019

Eigen vermogen
€
Algemene reserve

Nog te besteden subsidie Hulpfonds

€ 6.050

5.000

€ 18.574

€ 13.602

€ 1.000

€ 1.000

Kortlopende schulden
Nog te betalen

Restitutie te veel afgelost

Totaal

€ 25

€ 25.649

€ 19.602
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Vooruitontvangen bedragen
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Exploitatierekening

Begroting

Realisatie

Verschil t.o.v

Realisatie

Omschrijving

2020

2020

de begroting

2019

Totaal baten

€ 16.100

€ 16.050

€ 50

€ 19.637

Totaal lasten

€ 16.100

€ 10.028

€ 6.072

€ 19.491

€
Resultaat 2020

€0

€ 6.022

6.022

€ 146

Malden, maart 2021

L. de Blois, voorzitter

A. de Groot, secretaris

J.P. Vente, penningmeester

W. A. Buijzert
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P.A. Akkermans,
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Grondslagen
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon
Naam
Stichting Hulpfonds Heumen
Rechtsvorm
Stichting
Zetel
Gemeente Heumen
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel
67214703
Activiteiten
De Stichting Hulpfonds Heumen heeft als activiteit het verlenen van materiële hulp aan ingezetenen
van de gemeente Heumen die die hulp niet via reguliere kanalen kunnen krijgen; incidentele hulp,
hobbels wegnemen zodat ze daarna zelf weer verder kunnen.
Vestigingsadres
Broekkant 16
6581 AE Malden

Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van
waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder
aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid.
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Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
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Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming
en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.

Reserves
Algemene reserve
De algemene reserve betreft de in het verleden toegerekende resultaat, welke ter vrije beschikking
staan aan het bestuur.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten
hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale
waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Onder baten wordt verstaan de ontvangen subsidie en donaties die in het betreffende jaar zijn
ontvangen.

Directe lasten
Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen verbruikte materialen,
kosten van derden, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. De directe lasten
worden toegerekend aan de periode waarop zij aan de hulpvragen zijn toegezegd.

Overige bedrijfskosten
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De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Toelichting op de Balans

2020

2019

Vorderingen en overlopende
activa

€ 3.250

€ 2.971

€ 22.399

€
16.631

Stand 1 januari

€
5.000

€ 3.800

Resultaat

€
6.022

€ 146

Nog te besteden subsidie
Hulpfonds

€ -4.972

€ 1.054

€ 6.050

€ 5.000

€ 13.602

€
14.656

€ 4.972

€ -1.054

Overlopende activa

Liquide middelen

RABO-bank

Eigen vermogen

Stand 31 december

Nog te besteden subsidie
Hulpfonds

Stand 1 januari
Toevoeging nog te besteden
subsidie
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Algemene reserve
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Stand 31 december

€ 18.574

€
13.602

Kortlopende schulden

Accountantskosten

€
1.000

€
1.000

€
1.000

€
1.000

Vooruitontvangen bedragen
Restitutie teveel afgelost

€ 25

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft voorgesteld om het resultaat ad € 6.022 toe te voegen aan de algemene
reserve.

In 2020 zijn er minder kosten gemaakt dan er aan subsidie is ontvangen. Dit overschot is
toegevoegd aan de “nog te besteden subsidie”.
Er is in 2020 voor € 1.050 aan donaties ontvangen. Dit zijn vrij te besteden reserve.
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Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het bestuur is dit voorstel in de
jaarrekening verwerkt.
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Toelichting op de Exploitatierekening
Omschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil t.o.v

Realisatie

2020

2020

de begroting

2019

€ 15.000

€ 15.000

€0

€ 18.437

€ 1.100

€ 1.050

€ 50

€ 1.200

€ 16.050

€ 50

€ 19.637

Baten
Stand 1 januari

Resultaat
€ 16.1000
Totaal baten

Directe lasten
Personen
ondersteuning

€
13.000

€7.899

€ 5.101

€ 17.271

€0

€0

€0

€ 0

€ 13.000

€ 7.899

€ 5.101

€ 100

€0

€ 100

€0

€ 1.500

€ 1.372

€ 128

€ 1.530

€ 300

€ 24

€ 276

€0

€ 400

€ 309

€ 91

€ 304

€ 300

€ 265

€ 35

€ 254

€ 300

€ 36

€ 264

€ 23

€ 200

€ 123

€ 77

€ 109

€ 3.100

€ 2.129

€ 971

€ 2.220

€ 16.100

€ 10.028

€ 6.072

€ 19.491

€0

€ 6.022

€ 6.022

€ 146

Voorziening leningen
€ 17.271

Overige bedrijfskosten
Algemene kosten
Reiskostenvergoeding
Accountantsadministratiekosten
Bestuurskosten
Telefoonkosten
Contributies &
abonnement

Bankkosten

Totaal lasten

Resultaat 2020
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Informatiekosten
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3. Goedkeurende verklaring

Aan: het bestuur van de
Stichting Hulpfonds Heumen
Postbus 14
6580 AA Malden

Malden, 26 maart 2021

De jaarrekening van Stichting Hulpfonds Heumen te Malden is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de
staat van baten en lasten over 2020.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze
kennis
van
Stichting
Hulpfonds
Heumen.
Wij
hebben
geen
controleof
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

BESgroep Accountants en Belastingadviseurs BV

C. Peterse Msc RA
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Malden,
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