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Naam:

Vereniging Nederlandse Centrale voor Praktische Hulpverlening (NCPH)

RSIN:

002970375

Contactgegevens:

Secretariaat Vereniging NCPH, p/a Kopseweg 19 6522 KB Nijmegen

Bestuur NCPH:

De NCPH is een vereniging met leden. Per 31 december 2017 bestond het
bestuur statutair uit:
Voorzitter:
de heer drs. J.G. de Hoog
Secretaris:
mevrouw drs. L.J.M. Nouwen
Penningmeester:
de heer ir. H.J. Lindenhovius

Doelstelling en beleid
De Vereniging Nederlandse Centrale voor Practische Hulpverlening (NCPH) verstrekt geldelijke steun
aan projecten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Er wordt geen
individuele ondersteuning gegeven.
Uitgangspunten beleid
De NCPH biedt afhankelijk van haar ter beschikking staande middelen, financiële ondersteuning bij
het realiseren van projecten die bijdragen aan een duurzame verbetering of ontwikkeling ten behoeve
van de doelgroep mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
De projectbijdragen hebben een tijdelijk karakter (maximaal drie achtereenvolgende jaren), maar de
beoogde verbetering of ontwikkeling dient duurzaam te zijn. Dit betekent dat de operationele kosten
van het gesubsidieerde initiatief na de implementatie van het project in de reguliere begroting moeten
zijn afgedekt.
Criteria
Om voor een bijdrage van de NCPH in aanmerking te komen moeten projecten voldoen aan de
volgende criteria:
- Het project moet gericht te zijn op welzijnsbevordering voor mensen met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking en heeft bij voorkeur een regionale en/of landelijke uitstraling.
- Het project kan niet of niet volledig op een andere manier worden gefinancierd (via een
voorliggende voorziening of overheidsfinanciering).
- Er moet voldoende draagvlak zijn voor en vertrouwen zijn in de totstandkoming of uitvoering
van een project.
- Het project is duidelijk afgebakend in de tijd en heeft een looptijd van maximaal drie jaar.
- Een bijdrage van de NCPH moet effectief en zinvol zijn. Daarom moet in de aanvraag en de
begroting een duidelijk doel en omvang worden aangegeven.
- Uit het dekkingsplan moet blijken dat er een daadwerkelijk tekort is. Ook moet worden
aangegeven hoe een eventuele bijdrage van de NCPH zich verhoudt tot de eigen bijdrage, de
bijdragen van andere financiers/fondsen/stichtingen en de eventuele bijdragen van andere
partijen.
- Projectbijdragen worden uitsluitend voor projecten in Nederland toegekend.
Voorwaarden
De NCPH hanteert de volgende voorwaarden:
- Het maximum dat aan één instelling wordt uitgekeerd bedraagt € 20.000 per jaar.
- Een instelling kan maximaal 3 jaar achter elkaar een aanvraag indienen.
- Aan conglomeraten van instellingen wordt maximaal € 40.000 per jaar uitgekeerd gedurende 3
op elkaar volgende jaren, onder de voorwaarde dat tenminste de helft van het te besteden
jaarbudget wordt besteed aan aanvragen van kleinschalige/zelfstandige
instellingen/organisaties.
- Verplichtingen die zijn aangegaan hebben een looptijd van één jaar. Indien verlenging
noodzakelijk blijkt zal de instelling een gemotiveerd verzoek hiertoe moeten indienen.
- Bij projecten boven € 10.000 is co- financiering een vereiste.

Beloningsbeleid
De vereniging verstrekt geen beloningen aan de bestuursleden en gewone leden

Verslag van de activiteiten in 2017
In het jaar 2017 werden 30 verzoeken voor projectbijdragen ontvangen en behandeld. Hiervan werden
20 verzoeken gehonoreerd. Alle aanvragen boven de € 5000 werden door het bestuur ter advies
voorgelegd aan de Bestedingscommissie (3 leden van de Vereniging). Het bestuur kwam in 2017
vijfmaal bijeen. De Algemene Ledenvergadering kwam eenmaal bijeen.
Financiële verantwoording
In 2017 is ten laste van het budget 2017 een bedrag van € 109.726 uitgekeerd aan de doelstelling.
Omdat de NCPH geen fondsen werft en haar vermogen en de opbrengsten daaruit nagenoeg
uitsluitend besteed aan de doelstelling, mag zij (als “zuiver vermogensfonds”) volstaan met een
beperkte financiële verantwoording.
Staat van baten en lasten over 2017 (verkort)
Opbrengst beleggingen:
€ 164.424
Kosten:
- €
34.714
-------------Beschikbaar voor giften:
€ 129.718
Uitgaven t.b.v. de doelstelling:
- € 109.726
-------------Saldo
€ 19.984
Toevoeging aan bestemmingsreserve - € 59.082
-------------Totaal resultaat :
-/- € 39.098

De kosten bestaan uit:
- Kosten van bank en vermogensbeheer
- Secretariaat en administratie
- Overige bestuurskosten

De activiteiten in 2016 en 2015 zijn op de volgende pagina weergegeven.

Verslag van de activiteiten in 2016
In het jaar 2016 werden 32 verzoeken voor projectbijdragen ontvangen en behandeld. Hiervan werden
22 verzoeken gehonoreerd. Alle aanvragen boven de € 5000 werden door het bestuur ter advies
voorgelegd aan de Bestedingscommissie (3 leden van de Vereniging). Het bestuur kwam in 2016
vijfmaal bijeen. De Algemene Ledenvergadering kwam eenmaal bijeen.
Financiële verantwoording
In 2016 is ten laste van het budget 2016 een bedrag van € 134.910 uitgekeerd aan de doelstelling.
Omdat de NCPH geen fondsen werft en haar vermogen en de opbrengsten daaruit nagenoeg
uitsluitend besteed aan de doelstelling, mag zij (als “zuiver vermogensfonds”) volstaan met een
beperkte financiële verantwoording.
Staat van baten en lasten over 2016 (verkort)
Opbrengst beleggingen:
€ 221.955
Kosten:
- €
30.237
-------------Beschikbaar voor giften:
€ 191.718
Uitgaven t.b.v. de doelstelling:
- € 134.910
-------------Saldo
€ 56.808
Toevoeging aan bestemmingsreserve - € 18.024
-------------Totaal resultaat :
€ 38.784

De kosten bestaan uit:
- Kosten van bank en vermogensbeheer
- Secretariaat en administratie
- Overige bestuurskosten

Verslag van de activiteiten in 2015
In het jaar 2015 werden 36 verzoeken voor projectbijdragen ontvangen en behandeld. Hiervan werden
22 verzoeken gehonoreerd. Alle aanvragen boven de € 5000 werden door het bestuur ter advies
voorgelegd aan de Bestedingscommissie (3 leden van de Vereniging). Het bestuur kwam in 2015
viermaal bijeen. De Algemene Ledenvergadering kwam eenmaal bijeen.
Financiële verantwoording
In 2015 is ten laste van het budget 2015 een bedrag van € 114.032 uitgekeerd aan de doelstelling.
Omdat de NCPH geen fondsen werft en haar vermogen en de opbrengsten daaruit nagenoeg
uitsluitend besteed aan de doelstelling, mag zij (als “zuiver vermogensfonds”) volstaan met een
beperkte financiële verantwoording.
Staat van baten en lasten over 2015 (verkort)
Opbrengst beleggingen:
€ 228.817
Kosten:
-€
31.562
-------------Beschikbaar voor giften:
€ 197.255
Uitgaven t.b.v. de doelstelling:
- € 114.032
-------------Saldo
€
83.223
Toevoeging aan bestemmingsreserve - €
26.697
-------------Totaal resultaat :
€
56.526

De kosten bestaan uit:
- Kosten van bank en vermogensbeheer
- Secretariaat en administratie
- Overige bestuurskosten

