
  STICHTING DIACONAAL NOODFONDS MAARSSEN 

Onderdeel van Platform Diakonaal Overleg Maarssen 
Opgericht 22 december 2006. 

 
JAARVERSLAG 2020 

 

 
FISCAAL NUMMER 

 
8173.99.823 

 

CONTACTGEGEVENS De stichting kan bereikt worden via telefoonnummer 0346 290710 van de 
receptie van Welzijn Stichtse Vecht 

 
BESTUUR Het bestuur van het noodfonds bestaat uit 4 personen, allen lid van het 

Platform Diaconaal Overleg Maarssen. Eind 2020 bestond het bestuur uit de 

volgende personen: 
voorzitter  : dhr. H. van der Wal 

secretaris  : dhr. M. Baar 
penningmeester : dhr. L.J. Maan 

lid   : dhr. D. Wijnsma 

 
BELEIDSPLAN Het onverminderd nastreven van de doelstelling door: 

1. Tenminste tweemaal per jaar alle uitgezette leningen te bespreken en te 
beoordelen op inbaarheid; 

2. Alle nieuwe aanvragen te beoordelen door persoonlijke gesprekken met de 
aanvragers; 

3. Deze gesprekken te evalueren met het gehele bestuur per telefoon of per 

e-mail; 
4. Een administratie bij te houden van alle leningen en giften; 

5. In contact te blijven met alle soorten hulpverleners op sociaal en 
maatschappelijk terrein; 

6. Door eventueel ook extern fondsen te verkrijgen voor aanvulling van het 

kapitaal. 
 

BELONINGSBELEID Bestuurders zijn vrijwilligers en worden geacht om alle kosten, die uit hun 
functie voortvloeien voor eigen rekening te nemen. 

 
DOELSTELLING Het bieden van financiële hulp aan natuurlijke personen, inwoners van de 

kernen Maarssen, Maarssenbroek, Tienhoven en Oud Zuilen, uit een oogpunt 

van christelijke naastenliefde. 
 

UITGEOEFENDE 
AKTIVITEITEN 

VERSLAGJAAR 

In 2020 werden 11 aanvragen ontvangen, waarvan in vier gevallen een 
renteloze lening werd verstrekt. In vier gevallen werd een schenking gegeven in 

geld en/of natura. De overige aanvragen konden niet worden afgerond of in 

behandeling genomen. In 2020 werden 69 kerstpakketten uitgedeeld. 
 

FINANCIËLE  
VERANTWOORDING 

 

Balans: Geldmiddelen  € 54.844 
 Uitstaande leningen  € 13.931 

 Overige vorderingen  € -  U 

 Totaal vermogen  € 68.775 

  
Exploitatierekening: Bijdragen diaconieën  € 6.500 

 Giften  € 5 
 Ontvangen WSNP  € 0 

 Schenkingen € 2.725 

 Afboeking leningen € 2.505 
 Kerstpakketten € 3.755 

 Beheerskosten € 320 
U   U€ 9.305  

  Saldo -/- € 2.800 

 
 


