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Actueel

N I E U W S B R I E F

Fonds Bijzondere Noden
Amsterdam
sinds 1936

Van de Bunt adviseurs verkende in opdracht van het Fonds Bijzondere
Noden Amsterdam de toekomstige rol en taak van het Fonds, en de
positionering van FBNA ten opzichte van de gemeente Amsterdam en
andere stakeholders binnen de noodhulp. Het onderzoek is in november
afgerond. Komend jaar meer over het oppakken van de conclusies en
aanbevelingen.

Actuele najaarsbijeenkomst

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam kan -met dank aan de als altijd goede
zorgen van de Stichting Het R.C. Maagdenhuis- terugzien op een geslaagde najaarsbijeenkomst op 4 november j.l. Het actuele thema: ‘de rol van
fondsen in tijden van crisis’ stond garant voor een levendig gesprek tussen
de meer dan zestig belangstellenden. Khalid Boutachekourt, directeur van
Van de Bunt adviseurs en Monique Vogelaar, bestuurslid van FondsDBL
verzorgden de inleidingen.

Waarom toch die
papierwinkel?

Regelmatig krijgt het bureau de
vraag: waarom moeten er bij het
indienen van een aanvraag zo
veel bewijsstukken worden meegestuurd? Terwijl er toch sprake is
van financiële urgentie.
Het antwoord is simpel: ze zijn
zonder uitzondering noodzakelijk
voor de verantwoording aan de
geldgevende fondsen en voor de
accountants die het werk van het
Fonds controleren.

afwikkeling. Zorg daarom altijd
voor:
• Een geldige kopie van ID-Bewijs
• Recente bankafschriften (niet
ouder dan twee maanden). Let op
de tenaamstelling en een actueel
saldo!
• Een korte uiteenzetting op briefpapier van de instelling door de
hulpverlener over de situatie van
zijn/haar client.

U schreef ons..
“Bedankt voor het meedenken en
toekennen van de aanvraag”

Help mee
Ook de medewerkers van het
bureau willen een optimale snelle

“Als u toch eens had kunnen zien
hoe blij mevrouw was. Namens
haar en mijzelf heel erg bedankt
voor uw genereuze gift.”

Nieuw overzicht
van voorliggende
voorzieningen

“Fijn, zo’n telefoontje dat er wat
extra leefgeld bijkomt. Dit zijn echt
de leuke momenten in ons werk.”

Begin 2014 is een geactualiseerd
overzicht beschikbaar van de voorliggende voorzieningen voor het
komende jaar. Deze nieuwe uitgave kan op aanvraag aan u worden
toegezonden. Stuur daarvoor een
e-mail naar: info@fbna.nl

Meer vragen,
lagere bedragen
Fonds Bijzondere Noden ziet een
duidelijke toename in de diversiteit
van de hulpvragen. Het betreft in
veel gevallen verzoeken in de categorie ‘diversen’. De hoogte van het
aangevraagde bedrag is in de regel
wat lager. Het aantal aanvragen dat
betrekking heeft op acute financiële
ondersteuning van levensonderhoud blijft onverminderd hoog.

Maak het ons en ook
uzelf gemakkelijker
Post NL verrast ons steeds vaker
met verzoeken tot het betalen van
strafport. We zien ons daarom
genoodzaakt de kosten voor
ondergefrankeerde aanvragen bij
de indienende instellingen in
rekening te brengen.
Help ons dit te voorkomen.
Bovendien kunt u alle relevante
informatie met betrekking tot de
aanvraag digitaal aanleveren.

“Bedankt. Super Bedankt. Mijn
cliënt is heel erg blij.”
“Fantastisch nieuws, heel hartelijk
dank hiervoor. Mijnheer is heel erg
blij.”

FBNA wenst u een ‘noodarm’ 2014

laat Amsterdammers niet aan hun lot over

