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Voorwoord van de voorzitter  

Voor u ligt het eerste jaarverslag van het verlengde boekjaar 2020.  

Stichting Noodverband is gestart vanwege de discrepantie tussen verzekerde 

medische kosten en daadwerkelijke benodigde kosten. Op kleine en incidentele basis 

proberen wij hier hulp te bieden aan de verzoeken die de verschillende 

huisartspraktijken bereiken. Vanwege de Covid-19 pandemie heeft het bekendmaken 

van de stichting en de fondsenwerving enige vertraging opgelopen. Echter door 

dezelfde pandemie is ook het aantal verzoeken voor steun fors gedaald.  

Voor Stichting Noodverband zal 2021 dan ook in het teken staan van bekendmaking 

en verdere realisatie van onze doelen. 

 

De heer E.M.E. Brugman 

Voorzitter Stichting Noodverband 

 

Zevenaar, 5 mei 2021  

 

 

 

1. Verslag van het bestuur 

Stichting Noodverband is opgericht in 2019, het eerste boekjaar eindigde op 31 

december 2020.  

 

 

1.1 Doelen en Activiteiten 2019 en 2020 

De doelen voor 2019 bestonden uit: 

• Het op de hoogte brengen van alle huisartsenpraktijken, apothekers en 

alle thuiszorg organisaties in de gemeente Zevenaar. 

• Een inventarisatie maken van welke instellingen in de Liemers benaderd 

moeten worden om bekendheid te krijgen. 

• Kennisdeling; sociale media via het netwerk. 

 

De doelen voor 2020-2021 bestonden uit: 

• Het hebben van een club van donateurs die jaarlijks een bijdrage doen. 

• Dat 100% van de fondsen uitgegeven wordt. 

• Bekendheid verkrijgen in het hele verzorgingsgebied. 
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Gedurende het eerste verslag jaar van Stichting Noodverband is wereldwijd de 

Covid-19 pandemie uitgebroken, deze is helaas nog niet ten einde.  

De pandemie heeft de activiteiten van Stichting Noodverband beperkt, zowel 

op het gebied van de hulpvraag -ten gevolge van de druk op de eerstelijns 

zorg- als het initiëren van donaties om aan de hulpvraag te kunnen voldoen. 

 

 De volgende activiteiten zijn in 2019-2020 gerealiseerd: 

• Er is in 2019 een presentatie gehouden voor Rotary Club Zevenaar. 

• Er zijn een 15-tal houten spaarpotten gemaakt, deze zijn in 2020 verspreid 

onder de notarissen in Zevenaar en omgeving. Aan de  huisartsen van 

Huisartsengroep Zevenaar zijn deze vanwege Covid-19 nog niet verspreid. 

• Om donaties te verkrijgen heeft het bestuur zich in 2020 ingeschreven 

voor de Kiwinas pub-quiz, deze is vanwege Covid-19 geannuleerd.  

• Er is gestart met een inventarisatie om goede doelen te benaderen, ter 

verkrijging van donaties. 

 

 

1.2 Hulpvragen 2019 en 2020 

Er zijn diverse hulpvragen in het verslag jaar ondersteund door Stichting 

Noodverband, bestaande uit: 

• Rouw- en verlies begeleiding   

• Het verstrekken van medicijnen 

• Fysiotherapie behandelingen 

• Het verstrekken van een medische hulpmiddel 

 

 

2. Doelen 2021 

De doelen en activiteiten uit 2019 en 2020 zijn geëvalueerd, naar aanleiding 

hiervan zijn de volgende doelen voor 2021 geformuleerd.  

• De inventarisatie van welke instellingen in de Liemers benaderd moeten 

worden om bekendheid te krijgen verder uitwerken. 

• Onderzoek hoe we Stichting Noodverband via sociale media kenbaar 

kunnen maken. 

• Verdere bekendheid verkrijgen in het hele verzorgingsgebied. 

 

Gezien de nog voortdurende Covid-19 pandemie, kan de realisatie van 

bovenstaande doelen -noodzakelijkerewijs- beperkt worden uitgevoerd. 
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2.1 Activiteiten 2021 

Om de doelen in 2021 te bereiken worden de volgende activiteiten ontplooid: 

• Het benaderen van instellingen om in het verzorgingsgebied meer 

bekendheid te verkrijgen. 

• Het benaderen van service clubs om in het verzorgingsgebied 

presentaties te verzorgen, met als doel het verkrijgen van donaties. 

• Nagaan hoe we sociale media kunnen inzetten om naamsbekendheid te 

generen. 

 

 

3. Organisatie 

Stichting Noodverband is opgericht op18 juli 2019. Stichting Noodverband 

bestaat uit een bestuur met vier leden en wordt ondersteund door één 

operationeel manager voor dagelijkse gang van zaken.  

 

De activiteit van Stichting Noodverband bestaat uit het incidenteel 

ondersteunen, middels aanschaf van goederen en/of (het verstrekken van) 

diensten, van patiënten, woonachtig in het verzorgingsgebied van de 

Huisartsengroep (HAGRO) Zevenaar; die hun eigen medische kosten niet kunnen 

betalen en waar geen overige subsidie dekkend is, teneinde maximale kwaliteit 

van zorg te kunnen bieden; het voorkomen van bedoelde schulden van, of het 

niet krijgen van optimale therapie/zorg voor deze patiënten door het verstrekken 

van de hiervoor bedoelde goederen en /of diensten.  

 

Stichting Noodverband is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 

nummer 75407043. 

 

Sinds 1 november 2019 beschikt Stichting Noodverband over de ANBI-status, en 

Algemeen Nut Beogende instelling, het RSIN of fiscaalnummer is: 8602.71.304.  

 

Stichting Noodverband heeft een bankrekening bij Rabobank Arnhem en 

Omstreken onder nummer NL14 RABO 0346 0914 38. 

 

Behoeftigen kunnen zelf contact opnemen via de huisartsen van Huisartsen-

groep Zevenaar  of rechtstreeks Stichting Noodverband benaderen. 
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3.1 Bestuur 

Vanaf de start in 2019 tot en met heden bestaat het bestuur uit: 

 

Voorzitter:   De heer E.M.E. Brugman 

Penningmeester: De heer H.J.M. Span 

Secretaris:  De heer D. Vermeer 

Bestuurslid:  De heer G.P. Korte 

 

Er zijn de afgelopen jaren geen wisselingen geweest in het bestuur. Het bestuur 

wordt voor dagelijkse gang van zaken bijgestaan door mevrouw J.E. Voet. 

 

Een hulpvraag met medische noodzaak tot een bedrag van € 500,= per 

aanvraag wordt door de voorzitter beoordeeld, de overige bestuursleden 

worden hier nadien in een bestuursvergadering van in kennis gesteld. Bij een 

hulpvraag van meer dan € 500,= per aanvraag, beslist het bestuur. 

 

Het bestuur en mevrouw J.E. Voet voeren de werkzaamheden onbezoldigd uit, 

zij genieten géén beloning voor hun werkzaamheden en hebben eveneens 

geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten.  

 

Stichting Noodverband heeft geen medewerkers in dienst. 
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4. Jaarrekening 2019-2020 

 

Balans             

             

Activa       Passiva      

 18-7-2019  31-12-2020   18-7-2019  31-12-2020 

Immateriële             Continuïteitsreserve €       -      €       -     

vaste activa €       -      €       -      Bestemmingsreserve €       -      €       -     

Materiele vaste activa €       -      €       -      Herwaarderingsreserve €       -      €       -     

Financiële vaste activa €       -      €       -      Overige reserves €       -         €  3.783      

  €       -      €       -       €       -      €  3.783  

             

Voorraden  €       -      €       -     Bestemmingsfondsen  €       -      €       -    

Vorderingen &        Voorzieningen  €       -      €       -    

overlopende activa  €       -      €       -     Langlopende schulden  €       -      €       -    

Effecten  €       -      €       -     Kortlopende schulden  €       -      €       -    

Liquide middelen  €       -      €  3.783               

                

Totaal  €       -      €  3.783   Totaal  €       -      €  3.783  
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Staat van baten en lasten           

             

Baten        18-7-2019  31-12-2020 

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)  €       -          €       -     

Subsidies van overheden       €       -      €       -     

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven    €       -       €       -     

Overige subsidies        €       -      €       -     

Baten van subsidies       €       -      €       -     

             

Baten sponsorbijdragen       €       -      €       -     

Giften en donaties van particulieren      €       -      €  4.285   

Nalatenschappen        €       -      €       -     

Bijdragen van loterijinstellingen      €       -      €       -     

Overige giften        €       -      €       -     

Giften        €       -      €  4.285   

             

Som van de baten        €       -      €  4.285   

             

Lasten              

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)   €       -      €       -     

Verstrekte subsidies & giften       €       -      €     327   

Aankopen en verwervingen       €       -      €       -     

Communicatie kosten       €       -      €       -     

Personeelskosten        €       -      €       -     

Huisvestingskosten        €       -      €       -     

Afschrijvingen        €       -      €       -     

Financiële lasten        €       -      €     175   

Overige lasten        €       -      €       -     

             

Som van de lasten         €       -      €     502   

             

Saldo van baten en lasten        €       -      €  3.783   
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5. Begroting 2021 

Stichting Noodverband is volledig afhankelijk van donaties. 

 

Per 1 januari 2021 is het vermogen van Stichting Noodverband groot  € 3.783=. 

 

Voor 2021 worden de inkomsten begroot op € 4.000,= en de uitgaven op € 

5.000,=. 

 

 

 

 


