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Bestuur en bestuursadviseurs

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
laat Amsterdammers niet aan hun lot over

Kerncijfers

Hulpverlening naar categorie
2014
Gezinnen
7%
Eenoudergezinnen
30%
Partners < 60
2%
Partners > 60
1%
Alleenstaanden < 60
54%
Alleenstaanden > 60
6%

2013
10%
29%
4%
2%
50%
5%

24%

Levensonderhoud individueel

46%

Woninginrichting

9%
Kleding/schoenen
2%
Activiteiten kinderen
2%
Legitimatiekosten
7% Medische/tandheelkundige kosten
1%
Opknappen woning
2%
Studiekosten/materiaal
7%
Diversen

De top-10 van
uitgekeerde giften

43.132

H e r k o m s t

euro’s

g e l d e n

1%

Diaconieën

48%

Landelijk
opererende
fondsen

29%

Amsterdamse fondsen

11%

Gemeentelijke
fondsen

1%

FBNA Club van 100

toekenningen
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AnneMieke Sprenger
voorzitter a.i.

g e l d e n

Hiervoor heeft specifieke fondsenwerving plaatsgevonden.

Le

Het Fonds zet vol in op twee sporen. Naast de kernactiviteit, het
behandelen van de aanvragen voor individuele noodhulp, is de aandacht
erop gericht samenwerking met onze partners te versterken. Zo kunnen
FBNA, dienst- en hulpverlenende organisaties, de lokale overheid en
donateurs nog beter samen optrekken als het gaat om het Amsterdamse
armoedebeleid.

* Dit is exclusief 179 projectmatige aanvragen, te weten een kerstgift aan de bewoners van de Blijf Groep.

tra

Convenantgesprekken worden tevens gebruikt om aandacht te
vragen voor de FBNA Club van 100 als platform waar stedelijke
signalen bespreekbaar worden gemaakt en gedeeld. Een achttal
convenantpartners is inmiddels lid. Dat biedt niet alleen extra financiële
steun voor het werk van FBNA. Leden geven ook te kennen solidair te
zijn met het doel van het Fonds: snelle hulp bij acute nood, daar waar
regelgeving en bestaande instanties niet of niet snel genoeg of niet
voldoende kunnen inspringen.

Sinds de start van de pilot met elektronicaconcern BCC in september
2014, kan FBNA giften in natura verstrekken. De eerste resultaten zijn
positief: toekenningen via BCC kosten hulpverleners minder tijd. Nieuwe
witgoedapparaten en goede aansluitingen verhogen de veiligheid
en zorgen op termijn voor een lagere energierekening. Daar staat
tegenover dat het meer budget kost. Het bureau blijft daarom alert op
‘overvraging’. Verder komt er onderzoek naar de voordelen van een
bruikleenconstructie voor huishoudens met problematische schulden/
WSNP om daarmee beslaglegging te voorkomen.

B e s t e m m i n g
2014
2013
844
795 *
548 (77%)
645 (86%)

Aantal aanvragen
Toegekend

Co

Nu het sociale domein structureel wordt heringericht, wil FBNA die taak
vervullen binnen een goede publiekprivate samenwerking, met een
significante rol voor de signalering van noden en trends. Het Fonds
gaat daarom met al haar 58 convenantpartners in gesprek. Een eerste
conclusie: we zien een teruglopende bekendheid met voorliggende
voorzieningen en met de kaders voor de aanvraag bij FBNA. Een van
de mogelijke oorzaken: personeelswisselingen in de organisaties.
Door de nadruk op eigen kracht wordt ook het contact van hulpverleners
met cliënten korter. FBNA gaat hierover met convenantpartners in
gesprek en onderzoekt of en wanneer een vereenvoudigde aanvraag
mogelijk is, zonder afbreuk aan een goede verantwoording.

Aanvragen roepen regelmatig vervolgvragen op. Onze reguliere
noodhulp is echter in principe eenmalig. Daarom kijken we voor welke
situaties een link gelegd kan worden naar Fonds Bijzondere Projecten
FBNA. Zo is er hernieuwde aandacht voor kinderen die door de financiële
situatie thuis niet mee kunnen doen aan activiteiten op school. Om deze
“Kinderen in de knel” te helpen, beschikt een vijftal scholen reeds over
een noodpotje vanuit het Fonds Bijzondere Projecten FBNA. Dit jaar
wordt dat uitgebreid met nog een school in West, vier scholen in Zuidoost
en zeven in Noord.

Al

Iedereen kan door ‘toeval’ in acute urgente nood geraken en ten
einde raad zijn. Fonds Bijzondere Noden Amsterdam ondersteunt
dankzij bijdragen van vele fondsen en donateurs jaarlijks honderden
Amsterdammers die dit overkomt, met een gift van gemiddeld zo’n
zeshonderd euro of een bijdrage in natura. FBNA heeft daarmee
een belangrijke functie als noodzakelijke aanvulling op de sociale
infrastructuur. Bieden voorliggende voorzieningen onvoldoende soelaas,
dan is noodhulp een welkome achtervang.
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FBNA zet vol in op tweesporenbeleid

