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Fonds Bijzondere Noden
Amsterdam
sinds 1936

De gemeente Amsterdam en de in Amsterdam investerende charitatieve
vermogensfondsen, verenigd in het Landelijk Fondsenoverleg, hebben op
11 maart j.l. een convenant gesloten. Het streven is, om door beter samen
te werken te komen ‘tot meer rendement voor het publieke belang’. De
ondertekenaars van het convenant gaan kennis delen en waar mogelijk het
beleid en de investeringen op elkaar afstemmen.

FBNA informeert hulpverleners

De bureaumedewerkers van FBNA
steken veel tijd in het geven van
informatie. De beschikbare tijd wordt
echter steeds krapper. Natuurlijk
kunt u altijd bellen (020-4201984) of
mailen (info@fbna.nl) met specifieke
vragen. Gaat het over algemene
informatie, dan biedt FBNA ook
andere mogelijkheden .
Truus Cloudt : “Vanuit het bureau
bezoeken wij regelmatig overleggen
van teams van aanvragende instellingen. In een klein uurtje zetten we
alle ins en out’s van het aanvragen
van noodhulp op een rij. Bovendien
zien hulpverleners dan ook eens,
wie ze aan de telefoon hebben. Voor
ons is dat net zo. Alleen al daarom
wordt die kennismaking van beide
kanten erg gewaardeerd.”
Het bureau levert op verzoek ook
materiaal dat kan worden verspreid
via het intranet van instellingen.
Meer informatie: info@fbna.nl.

Netto normbedragen
per 1 januari 2014
De netto normbedragen die vanaf
1 januari 2014 gelden op grond
van de Wet werk en bijstand zijn:
Paar: € 1544,17
Alleenstaande ouders: € 1158,13
Alleenstaanden: € 900,77
De bedragen zijn inclusief de gemeentelijke toeslagen en exclusief
vakantietoeslag.

“Ik was blij verrast met de
toewijzing en ik weet dat ik direct
een enthousiaste reactie heb
teruggestuurd”.
Joyce Lore de Jong is ambulant
begeleider bij Heliomare. Ze
vroeg voor een cliënte geld aan bij
FBNA voor de aanschaf van een
koelkast. Joyce: “Het betrof een
oude, deels rolstoelafhankelijke
dame. Ze wilde al heel lang een
sta-op-stoel, maar daar had ze het
geld niet voor.” Het gevolg:ook

“Een positieve ervaring”
Truus Cloudt: We schuiven graag aan

Ook FBNA kan een euro maar één
keer besteden. U kunt ons daarbij
als aanvrager helpen. Ga eens
online ‘shoppen’ voordat u een
aanvraag bij ons indient. Werp een
blik op Marktplaats. Bekijk de site
www.stichtingbabyspullen.nl voor
een babystartpakket. Of tip ons
over betaalbare schoolboeken op
www.tweedehandsstudieboeken.nl
voor de wat oudere kinderen.

binnenshuis kwam zij de rolstoel
niet uit. Mede gezien het inkomen
van deze mevrouw kon er bij de
toewijzing van de aanvraag van
Joyce wat extra’s worden gedaan:
een bedrag voor een sta-op-stoel.
De adviseur van FBNA zocht en
vond op internet een betaalbaar
exemplaar.
Terugkijkend zegt Joyce Lore de
Jong: “Alles bij elkaar was het een
heel positieve ervaring. Wanneer
het nodig is, doe ik zeker weer
een aanvraag bij het Fonds!”

HVO voert top-10 aan

Zoeken en boeken

De moeite waard

HVO-Querido staat bovenaan de
lijst van aanvragers bij Fonds
Bijzondere Noden Amsterdam.
Ook hoog in de top-10 van 2013:
Cordaan, Altra Jeugdzorg, Arkin,
Streetcornerwork. Meer cijfers over
het werk van het Fonds kunt u
vinden in de FBNA Kernkaart 2014
die binnenkort verschijnt.

De vakantietijd staat voor de deur.
Tal van organisaties organiseren
reizen en uitstapjes voor mensen
met weinig inkomen of andere specifieke doelgroepen.
Kijk bijvoorbeeld eens op:
• www.rodekruis.nl/amsterdam
• www.meevakantiewijzer.nl
• www.armekant-eva.nl
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