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Actueel

N I E U W S B R I E F

Fonds Bijzondere Noden
Amsterdam

In het eerste halfjaar van 2013 kwamen er bij het Fonds Bijzondere Noden
Amsterdam ruim 10% meer aanvragen binnen voor noodhulp, dan in de
eerste zes maanden van 2012. Opnieuw is er een stijging van het aantal
aanvragen betreffende jongeren (t/m 27 jaar).
De trend dat relatief lagere bedragen worden gevraagd zet zich voort.

sinds 1936

FBNA bureau: nieuw gezicht

Aanvragen van
hulpverleners
blijven welkom

Op de foto van links naar rechts: Frank Berkhout, Ger den Heijer en Truus Cloudt.

Enkele voorliggende voorzieningen
voor schoolgaande jongeren

• Jongerenloket (www.amsterdam.nl/werk-inkomen/jongerenloket/)
• De scholierenvergoeding en PC-regeling (www.dwi.amsterdam.nl)
• Pluspunt Individu voor jongeren tussen 16 en 28 jaar (www.studiefondsplus.nl)

• Nationaal Fonds Kinderhulp
(www.kinderhulp.nl)
• De Wet Tegemoetkoming
Onderwijsbijdrage en Schoolkosten
(www.duo.nl/particulieren/ studiefinanciering/tegouders/tegemoetkoming_ouders.asp)

Truus Cloudt is Frank Berkhout
komen vervangen op het bureau
van FBNA. Frank heeft een
nieuwe werkkring gevonden bij de
Dienst Wonen Zorg en Samenleven. Hij dankt een ieder voor de
fijne samenwerking gedurende de
afgelopen jaren.

Netto normbedragen WWB
ingaande 1 juli 2013
• Alleenstaand (23 t/m 64 jaar) :
€ 880,16
• Alleenstaande ouder:
€ 1131,62

De puntjes op de i...

• Gezin jonger dan 65:

Neem bij twijfel over een in te
dienen aanvraag altijd contact op
met het bureau van FBNA.
Telefoon: 020-4201984.

€ 1257,35
De bedragen zijn inclusief
gemeentelijke toeslagen en
exclusief 5% vakantietoeslag.

Het Parool tekende onlangs uit de
mond van FBNA voorzitter Andries
de Jong op, dat het voortbestaan
van het Fonds Bijzondere Noden
Amsterdam wordt bepaald door de
samenwerkingspartners.
De mate waarin het Fonds in de
toekomst de dienstverleners en
hulpverleners kan blijven helpen
voor hun cliënten is daarom mede
afhankelijk van de mate waarin
de ambtelijke diensten zich terugtrekken, was zijn boodschap.
In gesprek met de gemeente
Over die toekomst zijn we in
gesprek met de gemeente en
intussen blijven we doen wat we
altijd hebben gedaan: de
aanvragen behandelen en
inspringen als en waar de nood dat
vraagt.

Digitalisering
Wilt u aanvragen en reacties indien
mogelijk digitaal versturen naar:
info@fbna.nl
Verstuurt u aanvragen toch per post
zorg dan voor voldoende frankering.

laat Amsterdammers niet aan hun lot over

