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Jaarverslag Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds 2019-2020 

 

Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds,  

Leonard Springerlaan 27, 9727KB, Groningen 

secretariaatrvb@vnn.nl 

050-3648900 

KvK-nummer 41019419; RSIN: 808142744 

 

Bestuurders: 

Voorzitter:  dhr. G.G. Anthonio 

Penningmeester: dhr. H. Berkhof 

Secretaris:  mw. G.H.M.M. ten Horn 

Lid:   dhr. G. Niemeijer 

Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend. Uitsluitend in functie gemaakte en in 

redelijkheid gemaakte onkosten worden door de stichting aan de bestuurders vergoed, 

conform artikel 7.1 in de statuten van de stichting. 

De Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds (NHHF) heeft geen personeel in dienst. Zij heeft een 

Overeenkomst Administratieve dienstverlening met de Stichting Verslavingszorg Noord 

Nederland (VNN)ten behoeve van secretariële, administratieve en juridische ondersteuning 

en het verzorgen van communicatie rondom fondsenwerving en het Fonds Noodhulp 

 

Doelstelling:  

De Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds (NHHF) heeft ten doel het verlenen van financiële 

steun voor de verwezenlijking van de doeleinden van de Stichting Verslavingszorg Noor 

Nederland (VNN), niet zijnde de reguliere exploitatiekosten. Zij heeft mede ten doel het 

bevorderen van het persoonlijke, sociale en maatschappelijke welzijn van degenen die in die 

zin, al dan niet tijdelijk, onzelfstandig zijn doordat zij op enigerlei wijze kampen met 

verslavingsproblematiek, zulks in het bijzonder door het lenigen van acute financiële noden, 

conform het in de Statuten vastgelegde doel van de Stichting NHHF. 
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Hoofdlijnen van het Beleidsplan: 

Het bestuur van het NHHF wil de middelen die zij in het fonds beheert duurzaam gaan 

bestemmen. Om haar doelstellingen te bereiken zet zij een twee sporenbeleid uit. 

Enerzijds heeft zij het voornemen een Bijzondere Leerstoel Leefstijl en Verslaving te 

realiseren en vanuit het fonds te sponsoren. Een deel van het vrije vermogen van het NHHF 

kan hiervoor worden aangewend. Deze leerstoel zou zich kunnen richten op de doelgroep 

waarbij de problematiek het meest ernstig is en waarvoor nog onvoldoende of geen 

adequate zorg beschikbaar is. Zij draagt dan bij door het verder ontwikkelen van kennis, en 

verspreiding ervan, over het verslavingsgeneeskundig behandelen, en waar mogelijk 

voorkomen van verslaving- cq complexe leefstijlproblematiek, veelal in combinatie met 

andere chronische ziekten.  

Anderzijds zal zij het Fonds Noodhulp behartigen en benodigde middelen werven 

respectievelijk genereren. Dit Fonds Noodhulp VNN werd opgericht door de cliëntenraad van 

VNN om aan cliënten direct, indien nodig binnen 24 uur acute nood te ledigen. Betrokkenen 

krijgen geen geld, alleen de benodigde spullen of eten. Met een eigen rekening van het 

Fonds Noodhulp en heldere procedure voor afwegingen van toekenning van noodhulp 

maakte dit fonds eerder gebruik van de juridische entiteit VNN. Het bestuur van het NHHF 

heeft het voornemen het werk van dit Noodhulpfonds te borgen door onderbrenging ervan 

in haar stichting. 

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten: 

In 2019 werden de statuten van de stichting NHHF aangepast. In 2020 werd het bestuur 

vernieuwd en de governance met bijbehorende stukken vastgesteld.  

Het bestuur maakte een begin met de voorbereiding om een bijzonder hoogleraarschap aan 

te kunnen vragen. Gesprekken werden gevoerd met decanen en voorzitters van faculteiten 

van enkele universiteiten. Eerste contacten werden ook gelegd met ondermeer 

Verslavingskunde Nederland/GGZ Nederland en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde 

Nederland. Een eerste voorstel werd uitgewerkt waarop de leerstoel zich specifiek zal 

richten: het verder ontwikkelen van kennis en verspreiding ervan over het behandelen en 

het voorkomen van verslaving, met daarbij speciale aandacht voor de relatie met 

leefstijlproblematiek en intergenerationele overdracht. 

Met de uitvoerders van het Fonds Noodhulp werd kennis gemaakt. Zij hebben ruime 

ervaring met het reilen en zeilen van dit fonds. Er is een brochure van het Fonds Noodhulp 

VNN om bekendheid aan de mogelijkheden van het fonds te geven en om het onder de 

aandacht te brengen van potentiële donateurs. De werkwijze en procedure voor de 

noodhulp en een formulier waarmee een aanvraag kan worden ingediend, zijn voor 
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hulpverleners beschikbaar. Deze noodhulp wordt zo blijkt uit ervaring doelmatig en sober 

uitgevoerd. In goed overleg is daarom besloten qua werkwijze niets te veranderen. Ter 

onderbrenging van het Fonds Noodhulp in de stichting NHHF is begonnen met het 

overzetten van de bancaire zaken. 

 

Financiële verantwoording: 

Tot 2020 bestond het vermogen van het NHHF uit een vrij besteedbaar en een nog niet vrij 

besteedbaar deel. Daaraan is nu het derde deel ten behoeve van het Fonds Noodhulp 

toegevoegd. In de staat van baten en lasten en de balans zijn deze afzonderlijke onderdelen 

terug te vinden: 

Het Fonds Noodhulp heeft aan het einde van 2020 een saldo van € 25706,12. De inkomsten 

betreffen bijdragen van VNN (van personeel en organisatie) en bijdragen en giften van 

externe relaties van VNN, waaronder van (ex-)cliënten. Bij de uitgaven gaat het om bijdragen 

voor zaken als eten en drinken, kleding, schoeisel, bril of contactlenzen, incontinentie 

materiaal, tandarts, en voor tweedehands spullen zoals studiematerialen, huishoudelijke 

attributen, fiets ed. Een gering deel van de uitgaven betreft bankkosten van het Fonds 

Noodhulp. 

Het nog niet vrij besteedbare deel van het vermogen van NHHF bestaat uit een in 1990 

ontvangen nalatenschap met voorwaarde van vruchtgebruik gedurende het leven van de 

vruchtgebruikster.  

Het vrij besteedbaar deel van het vermogen van NHHF betrof aan het einde van 2020 

€ 286.657,-. 

Voor verdere financiële achtergrondinformatie wordt verwezen naar bijgaand overzicht van 

balans en exploitatie 2020. 


