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Bestuursverslag 2014 

 

Het Nationaal Rampenfonds, doel en werkwijze  

De stichting Het Nationaal Rampenfonds is opgericht op 9 juli 1935, als geïnstitutionaliseerde 

opvolger van het Nationaal Steuncomité Stormramp, dat ingesteld was naar aanleiding van de 

stormramp in Borculo in 1925.  

Het Nationaal Rampenfonds heeft volgens art. 2 van zijn statuten ten doel: 

“door het bijeenbrengen van gelden en goederen, mede te werken tot leniging van de noden, 

ontstaan door rampen, welke de bevolking van enig deel van het Koninkrijk der Nederlanden 

treffen en welke van zodanige aard en omvang zijn, dat zij, naar het oordeel van het bestuur, als 

nationale rampen moeten worden beschouwd, zulks met uitzondering van noden, ontstaan door 

oorlog, oorlogsomstandigheden, terrorisme of molest.”  

De bijeengebrachte gelden kunnen rechtstreeks door de stichting zelf, via een daartoe ingesteld ander 

lichaam en via de deelnemers van de stichting worden verstrekt aan de door de ramp getroffenen 

zowel ter leniging van noden, als in de vorm van materiële hulp in de persoonlijke sfeer tot herstel van 

het woon- en leefmilieu van de getroffenen. 

Voorts kan de stichting gelden verstrekken ter instandhouding en versterking van het algemeen nut 

beogende instellingen, die opereren op het gebied van de rampenhulpverlening.  

 

De door de stichting toegelaten deelnemers zijn: Het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis, 

Cordaid Mensen in Nood en Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Het bestuur 

Het bestuur van het Nationaal Rampenfond is in 2014 samengesteld als volgt: 

- Mevrouw drs. C.I.J.M. Ross - van Dorp, voorzitter; 

- De heer mr. H.C. Rademaker, vicevoorzitter;  

- De heer drs. L.P. van der Kroft, penningmeester, namens het Oranje Kruis; 

- Mevrouw S. Laszlo, secretaris, namens het Nederlandse Rode Kruis; 

- De heer H.L. van Eeghen BSc MBA, namens Cordaid Mensen in Nood; 

- De heer E.J. Hazeleger, bestuurslid, namens Protestantse Kerk in Nederland; 

- De heer drs. H. Hellegers, bestuurslid, namens Cordaid Mensen in Nood; 

- De heer dr. B.A.J. Jongejan, bestuurslid, namens het Oranje Kruis; 

- De heer drs. H. Lems, bestuurslid, namens Protestantse Kerk in Nederland 
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Het bestuur wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een ambtelijk secretaris, mevrouw mr. W.M. 

Ruedisulj (Het Nederlandse Rode Kruis), een administrateur, de heer P. Copier, en een adviseur, 

mevrouw mr. T. Novakovski (Pels Rijcken Droogleever Fortuijn).  

 

Activiteiten  

Het bestuur komt in 2014 twee maal in vergadering bijeen: op 27 juni en 10 oktober 2014. Het in 2012 

ingezette traject van herpositionering van het NRF krijgt steeds meer handen en voeten. Besloten is 

na vooronderzoek door voorzitter en penningmeester en de brainstorms in de beide vergaderingen om 

het werkveld van het NRF te verleggen van bijstand aan het individu naar bijstand aan 

hulporganisaties en burgerinitiatieven. Het bestuur vraagt oud-bestuurslid René Grotenhuis, voorzitter 

van de SHO, een voorzet te maken voor de inrichting en werkwijze van de nieuw in te stellen 

‘beoordelingscommissie’. Deze commissie zal de aanvragen voor bijstand uit het fonds gaan 

behandelen. Zijn eindrapportage wordt in het voorjaar van 2015 opgeleverd.  

Een andere uitkomst is de herinrichting van het bestuur van het NRF. Het bestuur besluit een 

onafhankelijk dagelijks bestuur in te stellen dat de lopende zaken zal behandelen en te gaan 

onderzoeken hoe het algemeen bestuur kan  worden samengesteld om het een afspiegeling te laten 

zijn van het maatschappelijke middenveld op het gebied van (rampen)hulpverlening. Dit vraagt in elk 

geval om een statutenwijziging. Deze zal in 2015 zijn beslag krijgen.  

   

Het NRF richt een website in. Onder meer om aan de ANBI-voorwaarden te blijven voldoen, maar ook 

om zichtbaar(der) te zijn voor het publiek. Het Nederlandse Rode Kruis host de website. Vanwege het 

structurele karakter van de ambtelijke ondersteuning, tot nu toe belangeloos door het Rode Kruis 

verricht, besluit het bestuur met het Rode Kruis een overeenkomst tot dienstverlening aan te gaan.   

 

Het bestuur voert het beleggingsbeleid van het fonds uit zoals vastgelegd in het beleggingsstatuut. 

Uitgangspunten zijn low risk, maatschappelijk verantwoord beleggen met spreiding over vastrentende 

en zakelijke waarden, liquiditeiten of deposito’s, met een streven van groei van het vermogen, 

minimaal ter compensatie van koopkrachtverlies. Vanwege de doelstelling van het fonds zal het 

vermogen te allen tijde belegd worden in liquide beleggingen (binnen vijf dagen te liquideren). 

 

Er doen zich in Nederland, inclusief de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk, in 2014 geen 

rampen voor, die tot nationale ramp worden verklaard. Het fonds ontplooit daarom in het verslagjaar 

geen activiteiten in het kader van zijn primaire doelstelling.  Wel ondersteunt het fonds ook dit 

verslagjaar de Reddingsbrigade Nederland en het Nederlandse Rode Kruis met een financiële 

bijdrage.  
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Ondertekening Jaarverslag 2014 Nationaal Rampenfonds 

 

Mevrouw drs. C.I.J.M. Ross–van Dorp 

Voorzitter 

 

 

De heer mr. H.C. Rademaker 

Vicevoorzitter 

 

Afgetreden op 23 maart 2014 

De heer drs. L.P. van der Kroft  

Penningmeester 

 

namens het Oranje Kruis 

 

Mevrouw S. Laszlo 

Secretaris 

 

namens Het Nederlandse Rode Kruis 

 

 

De heer H.L. van Eeghen, BSc, MBA 

Bestuurslid 

 

namens Cordaid Mensen in Nood 

 

De heer E.J. Hazeleger 

Bestuurslid 

 

namens Protestantse Kerk in Nederland 

 

De heer drs. H. Hellegers 

Bestuurslid 

 

namens Cordaid Mensen in Nood 

 

De heer dr. B.A.J. Jongejan 

Bestuurslid 

 

namens het Oranje Kruis 

 

De heer drs. H. Lems 

Bestuurslid 

 

namens Protestantse Kerk in Nederland 

 

 


