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1.1 Naam en vestigingsplaats
De in 2007 opgerichte stichting draagt de naam “Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem 
en Omgeving” en is gevestigd in de gemeente Haarlem.

1.2 Doelstellingen van de stichting
De stichting heeft ten doel:
het voorzien in materiële noden van personen of groepen van personen, met name daar waar niet 
wordt voorzien door wettelijke regelingen en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords;
het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1.3 Uitvoering doelstellingen
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het samenwerken met vertegen-
woordigers uit de kring van lokale en regionale fondsen, uit de hulpverlenende organisaties en uit 
de kring van de maatschappelijke en levensbeschouwende organisaties.

1.4  Samenstelling bestuur per 31 december 2021
Dhr. H.G. Boreel . . . . . . . . . . . Heemstede  . . . . voorzitter
Dhr. G.S. van Krieken . . . . . . . Haarlem  . . . . . . vicevoorzitter
Dhr. W.J.M. Huurdeman . . . . . Haarlem  . . . . . . secretaris
Mw. R.A.M. Schermer . . . . . . . Overveen  . . . . . . penningmeester
Mw. A. Aukema . . . . . . . . . . . . Haarlem  . . . . . . bestuurslid
Dhr. E.P. van de Weijer . . . . . . Heemstede   . . . . bestuurslid 

Algemene gegevens 
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Balans  
per 31 December 2021

Activa   31-12-2021  31-12-2020 

Langlopende vorderingen 
Sociaal Leenfonds LT    9.546   4.926 
 
Kortlopende vorderingen 
Subsidies  2.000    5.700  
Vooruitbetaalde kosten  1.656    2.280
Bankrente  9   9
 _____  _____

   3.665    7.989

Liquide middelen
Rabo rek. 15.50.12.819  52.845    109.269
Rabo rek.3631.262.086  94.020     94.011
Rabo rek 34.86.63.463  14.462    18.980  
 _____  _____

  161.327   222.260
  _____  _____

   174.538   235.175
   ======   ======

Passiva   

Eigen vermogen            
Kapitaal   128.359   167.777

Voorzieningen
Voorziening bureaukosten   -    15.843

Langlopende schulden
Financiers Sociaal Leenfonds   24.000   24.000

Kortlopende Schulden
Nog te betalen kosten   22.179    27.555
  _____  _____

    174.538   235.175
   ======   ======
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Rekening van baten  
en lasten over 2021

Baten  2021   2020
  
Bijdrage Stichtingen,  
Instellingen en subsidies  233.755   284.152
Bijdrage in bureaukosten  77.500   74.000
Donaties  2.015   2.750
Ontvangen rente  9   9
 _____  _____

Totaal baten   313.279   360.911

Lasten

Ondersteuning cliënten  275.040   282.069 
Bureaukosten  93.500   74.622
 _____  _____

    368.540   356.691
  _____  _____
  

 -55.261   4.220

Buitengewone baten     
  
Vrijval voorzienig bureaukosten   15.843   - 
  _____  _____

Saldo van baten en lasten   -39.418   4.220 
   =====   =====
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Baten 2021  2020 
Bijdrage Stichtingen, Instellingen en subsidies
Sint Jacobs Godshuis   30.000 *  20.000  *
Sint Jacobs Godshuis      5.000  **
Sint Jacobs Godshuis Fonds Coelombie   2.500   2.500 
Sint Jacobs Godshuis Stichting Nota 70   5.000 *  5.000 * 
Stichting Aviom    10.000   20.000 
Stichting Coelombie    2.000   2.000
Stichting I.S.C.C. Haarlem en omstreken    7.500   7.500 
Vincentius kledingmagazijn   2.000   1.000
Weeshuis Doopsgezinden    15.000   10.000 
Stichting Sluyterman van Loo       5.000 
Gereformeerd of Burgerweeshuis   7.500   7.500
Fonds Jac van Zanten   15.000    15.000
Stichting Fonds NN   10.000   10.000 
St. Ziekenverpleging Doopsgezinde Gemeente    10.000  10.000
JC Ruigrokstichting   15.000   15.000  
Hofje Codde Beresteyn    15.000   15.000   
Parochie Charitas Instellingen   2 000    2.000
Protestantse Gemeenten       1.200  
Stichting Dorodarte   15.000  15.000
Stichting Ondersteuning Algemeen    2.000   2.000
Stichting Hulpactie Haarlem   10.000  20.000
Stichting Hulpactie Haarlem      3.500 **
Stichting Zonnige Jeugd   7.500   7.500
Stichting Zonnige Jeugd     5.000  **
Stichting de Blok   2.500   5.000
Caritas Haarlem Stad  1.000   2.000
Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem   10.402  10.452
Diaconie Lutherse Gemeente Amsterdam   500
Het Heilig Kerstmisgilde   2.000
Maria Emalia Dorrepaal   10.000  10.000
W.M. de Hoop Stichting   10.000  10.000
A.A.C Lehmann Fonds  2.500   2.500
Stichting Kinderfonds van Dusseldorp      5.000  **
Stichting Kinderfonds van Dusseldorp   10.000
Stichting Sanctus Bavo     15.000
Bavo Stichting Heemstede  5.000
Anoniem fonds via SUN Nederland     14.000  
Stichting Boslainen     2.500
Gemeente Bloemendaal  5.000   5.000
Gemeente Heemstede  5.000   5.000
Gemeente Velsen    10.000  10.000
Gemeente Zandvoort  5.120   5.000
Gemeente Haarlem   49.233 *  50.000  *
Reguliere subsidie                                                   49.233                                                       50.000  
Bureaukosten                                                           42.500 *                                                    49.000 *    
Naar bijdragen in bureaukosten    -77.500 *  -74.000 *
Naar bijdragen in personeelskosten    _______   _______
Totaal   233.755  284.152
   ======   =======

Toelichting op de rekening  van baten en lasten 
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Uit deze bijdragen is bestemd voor bureaukosten *
Sint Jacobs Godshuis     30.000 *   20.000 *
Sint Jacobs Godshuis Stichting Nota 70    5.000  *   5.000  *
Gemeente Haarlem   42.500  *   49.000  *  
  _______  _______
Totaal   77.500   74.000  
   ======   ======

Bijdragen in “Project Haarlem College 50 laptops” ** 
Sint Jacobs Godshuis     5.000 
Stichting Hulpactie Haarlem    3.500
Stichting Zonnige Jeugd    5.000
Stichting Kinderfonds van Dusseldorp    5.000
    _______
      18.500
      =====

Lasten  2021 2020

Ondersteuning cliënten 
Cliënten   275.040   258.619
Project College Haarlem 50 laptops    -   23.450
  _______  _______
Totaal   275.040    282.609 
  =======   =======

Kosten Stichting 
Personeelskosten   61.436   59.554
Porti en Postbus    848    629
Bestuurskosten   978   737
Telefoon + internet    724    755
Website   -    508
Computerkosten + cartridges   345   359
Kantoorartikelen  247    452
Drukwerk   -     1.434
Jaarverslagen  2.064    1.958   
Accountants- en administratiekosten   4.453   3.328
Vrijwilligersvergoeding   4.500   4.500
Bankkosten   430   408
Belevingsonderzoek FUN   11.180
Automatiseringskosten Pivio  6.295 
  _______  _______ 
Totaal       93.500      74.622

Vrijval voorziening bureaukosten       15.843        -
  _______  _______
Totale bureaukosten       77.657      74.622
       =====  ===== 

Aantal werknemers 
Gedurende 2021 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 0,81 FTE (2020: 0,81).

Toelichting op de rekening  van baten en lasten 
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Toelichtingen behorende  
tot de jaarrekening 2021

Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat:
De activa en passiva worden gewaardeerd op hun nominale waarde en voor zover anders vermeld 
tegen door de stichting gekozen grondslagen.

Aan cliënten in bruikleen verstrekte goederen worden in het jaar van aanschaf rechtstreeks verant-
woord in de exploitatierekening ten laste van de post “Ondersteuning cliënten”.   

Baten en lasten
Baten en lasten worden op basis van historische prijzen en met inachtneming van de hiervoor ver-
melde waarderingsgrondslagen toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 
Balans  31.12.2021 31.12.2020  

Langlopende vorderingen   
Sociaal leenfonds 9.546 4.926

Cliënten kunnen maximaal een bedrag van € 2.000 lenen, af te lossen in maximaal 36 maanden.

 Aantal verstrekt Verstrekking Afgelost Saldo
Stand per 1 januari 2021 5 5.496 570 4.926
Mutaties in boekjaar 10 12.069 7.449 4.620
Stand per 31 december 2021 15  17.565 8.019 9.546

De verwachte aflossingen in 2022 bedragen € 6.738.
  
Kapitaal
Per 1 januari  167.777      163.557
Resultaat boekjaar                         -39.417       4.220
  ______  ______
Saldo 31 december  128.359   167.777
                                                           ======          ======
Voorziening bureaukosten
Saldo 1 januari                                                 15.843           15.843
Dotatie                                                                                                                    
Onttrekking voor eenmalige kosten                       -15.843                        0 
  ______  ______
Saldo 31 december                                                                       0                       15.843
                                                                                              =====                        =====

Deze voorziening  is in 2021 gebruikt om eenmalige kosten op te vangen. Het betreft:
Belevingsonderzoek SFUN   11.180
Automatiseringsproject Pivio   6.295
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In 2021 is het verschil tussen de bijdragen bureaukosten en uitgaven bureaukosten ad € 657,- ten 
laste van de staat van baten en lasten gebracht en de voorziening is derhalve niet gemuteerd.
 
Langlopende schulden

Financiers Sociaal Leenfonds

Gemeente Haarlem            18.000
Gemeente Zandvoort  1.000
Fonds wijlen Dr Jacobus van Zanten            5.000 
  ______ 
            24.000 
            ====== 

Ten behoeve van de financiering van het Sociaal Leenfonds is € 24.000 ontvangen aan subsidies. 
Gedurende de looptijd van het Sociaal Leenfonds zullen deze gelden worden aangewend voor het 
uitgeven van leningen aan cliënten van het Sociaal Leenfonds. 

Te  betalen kosten 
Ondersteuning cliënten                                 12.957             16.124
Bankkosten                                                                           36                 34
Salaris                                                                                             - 42
Loonheffing                                                                             3.280                        3.937
Pensioenpremie                                                                             -              731   
Vakantiegeld  2.355          2.288
Telefoonkosten       24
Accountants- en administratiekosten  3.527         3.328
Drukwerk design flyers            -      1.071
  ______ ______
            22.179        27.555
            =====        =====
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving 

Verklaring over de jaarrekening 2021 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening  2021 van Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en 
Omgeving te Haarlem gecontroleerd.   

Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Fonds voor Urgente Noden 
voor Haarlem en Omgeving in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de 
door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening.  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021;
2. de rekening van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring 
Wij vestigen de aandacht op de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor financiële verslaggeving 
uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld voor donateurs van Stichting Fonds voor Urgente Noden voor 
Haarlem en Omgeving met als doel Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving in staat te 
stellen te verantwoording af te leggen over de besteding van de ontvangen middelen. Hierdoor is de jaarrekening 
mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.  

Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem 
en Omgeving en haar donateurs en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.  Ons 
oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.  
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de door de 
stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening.  In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht    
om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.  

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de vennootschap.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:    

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit1;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële
afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 25 april 2022 

RSM Netherlands Accountants N.V. 

w.g. 

Drs. S.F. Fokker RA

Colophon 

Tekst: RSM Netherlands Accountants N.V., drs. S.F. Fokker RA

Vormgeving: Sinas, Haarlem

Drukwerk: Drukkerij Damen Grafia, Haarlem



Stichting Fonds  
voor Urgente Noden voor  
Haarlem en Omgeving
Postbus 5236
2000 GE Haarlem

info@urgentenodenhaarlem.nl
www.urgentenodenhaarlem.nl
 


