FBNA en ANBI
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA) wordt door de belastingdienst als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Hierna een overzicht van de hierop van toepassing zijnde
stukken.
Naam: 				

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA)

RSIN/fiscaal nummer:		

8160.46.748

Contactgegevens: 		
Postbus 17227
				
1001 JE Amsterdam
Telefoon: 			
020 420 19 84
E-mail: 			
info@fbna.nl
Website: 			www.fbna.nl
Doelstelling:			
				
				
				
				

De Stichting heeft ten doel het lenigen van materiële noden van personen of
groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelij
ke regelingen daarin niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien, alsmede het
verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling, namen bestuurders, beloningsbeleid:
Bestuursleden 							uit de kring van
				
Mevrouw mr. J.M.C. Sprenger, voorzitter
onafhankelijk
				
De heer M. Harman, penningmeester
onafhankelijk
				
Mevrouw P. de Soete, secretaris 		
overheid
				
De heer T.J.M. de Jong, vicevoorzitter
fondsen
				
Mevrouw J. van Vliet 				
fondsen
				
De heer J.G. Bulsing 				
fondsen
				
De heer R.J.R. Piera 				
overheid
				De heer B.A.H. Wilzing 			maatschappelijke organisaties
				
Mevrouw drs. A. van den Brink 		
dienst-/hulpverlening
Bestuursadviseurs
				
				
				
				
				
				

De heer C.M.L. Blaas 			
maatschappelijke organisaties
De heer W. Hagen 				
dienst-/hulpverlening
Mevrouw mr. E.H. de Jong- van Dooijeweert maatschappelijke organisaties
Mevrouw J.W. Rengenhart-Knijtijzer 		
fondsen
De heer drs. M.C. Ribbens 			
maatschappelijke organisaties
Mevrouw A. Kars 				
overheid

Beloningsbeleid bestuur
				
De functie van bestuurder is vrijwillig tegen een onkostenvergoeding.
Actuele beleidsplan:		

Een samenvatting van het beleidsplan 2016-2020 kunt u hier downloaden.

Verslag activiteiten:		

Het jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden

FBNA en ANBI
Financiële verantwoording:
* Balans 2015						* Balans 2014
* Staat van baten en lasten 2015			
* Staat van baten en lasten 2014
* Grondslagen financiële verslaglegging 2015
* Grondslagen financiële verslaglegging 2014

