
Jaarrekening en Balans 2018 Noodfonds 
 

Bijgaand treft u de jaarrekening en de balans van het Noodfonds aan over het jaar 2018. 

 

Algemeen 

Het gaat goed met onze economie. Dat zou kunnen blijken uit het aantal aanvragen voor een 

financiële ondersteuning. Evenals 2017 zijn er het afgelopen jaar een beperkt aantal aanvragen om 

incidentele ondersteuning ontvangen en gehonoreerd.  

De eindejaar uitkeringen zijn in samenwerking met de gemeente alleen verstrekt aan degenen met 

een bijstandsuitkering. Vanwege de privacy wetgeving (Europese maatregel) kan en mag de 

gemeente geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, dus ook niet aan het Noodfonds. In 2017 

zijn de aanvragen/ verzoeken om voor de eindejaar uitkering in aanmerking te komen nog via de 

gemeente bij het Noodfonds ontvangen. Voor 2018 is dat ook uitgesloten en zijn de einde jaar 

uitkeringen via de gemeente verstrekt. Als peildatum is 1 november 2018 gekozen.  

 

Jaarrekening 

De jaarrekening 2018 sluit met een negatief exploitatie resultaat van € 2.191,42 Ten opzichte van het 

bij de begroting 2018 geraamde positieve resultaat van € 100, - een verschil van € 2.291,42. 

De oorzaak daarvan is een overschrijding van het budget financiële ondersteuning, de nagekomen 

eindejaar uitkeringen 2017 welke in 2018 zijn verantwoord en een tegenvallende opbrengst van de 

“overige giften”. 

 

Balans 

Het negatieve exploitatie resultaat wordt ten laste van het vermogen (Algemene Reserve) gebracht. 

De stand van de algemene reserve is vanwege het negatieve resultaat 2017 aanzienlijk geslonken en 

na verrekening van het resultaat 2018 is het algemene reserve (per 31 december 2018) bepaald op  

€ 3.606,32. Wij hebben de bestemmingsreserve Vluchtelingen opgeheven en het saldo overgeheveld 

naar de Algemene Reserve.   

In 2018 is een restant lening van € 100, - afgeschreven ten laste van het vermogen.  In de loop van 

2018 zijn er een twee geldleningen verstrekt welke afhankelijk van de hoogte van de geldlening in 

maandelijkse termijnen moet worden terugbetaald.   

 

Reservepositie 

Het aantal aanvragen om een eindejaar uitkering voor 2018 heeft zich beperkt tot alleen de 

bijstandsgerechtigden. Daarbij is het maximaal beschikbaar gestelde bedrag van € 20.000, - als 

bovengrens gehanteerd. De uitkeringen zijn via de gemeente verstrekt. Oer 2018 is een bedrag van   

€ 19.705, - uitgekeerd.  

Het weerstandsvermogen van het Noodfonds is € 3.606,32. In 2017 is afgesproken om een minimum 

grens van € 5.000, - te hanteren.  Daarmee ontstaat er een acceptabel weerstandvermogen en 

kunnen onvoorziene financiële tegenvallers worden opgevangen. 

Het huidige weerstandsvermogen is derhalve te laag en zal moeten worden aangevuld. 

Met het uittreden van LCI Akersloot en het beëindigen van de eindejaarsuitkering zal de bijdrage van 

de deelnemers veranderen, maar zal de te hanteren minimum grens van het weerstandsvermogen 

ook veranderen. 

 

 

 

 



Samenvattend: 

Doelstelling van het Noodfonds is onder andere in geval van noodsituaties aan inwoners van de 

gemeente Castricum een geldelijke bijdrage te verlenen in de vorm van een gift en/of lening. Met de 

door de gezamenlijke kerken beschikbaar gestelde middelen kunnen wij daaraan voldoen. 

Staande de vergadering zal er door de penningmeester op onderdelen een aanvullende toelichting 

worden gegeven. 

Wij stellen u voor om, nadat door de kascommissie een goedkeurende verklaring is afgegeven, in te 

stemmen met de jaarrekening en balans over het boekjaar 2018. 

 

 

Bestuur Noodfonds Castricum 

Ton Borst, voorzitter. 


