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1. VAN DE VOORZITTER
Armoede heeft een prijs
Sinds 1936 ondersteunt Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) Amsterdammers in een materiële
noodsituatie. Dit kunnen we doen door een unieke privaat-publieke samenwerking. Vermogensfondsen
en andere donateurs zorgen voor het giftenbudget. De gemeente neemt de exploitatiekosten voor haar
rekening, waardoor iedere gedoneerde euro daadwerkelijk wordt besteed aan giften voor Amsterdammers
en niet aan ‘overhead’. Dienst-/hulpverleners dienen de aanvragen voor mensen in nood in.
FBNA werkt met haar partners (gemeente, donateurs en aanvragers) aan perspectief voor mensen
in nood om (onnodige) herhaling van noodsituaties te voorkomen. Ook signaleren wij ‘systeemfouten’
waarvan mensen in nood slachtoffer worden.
Op 16 maart schrijft Erica Verdegaal in het Financieel Dagblad over “De prijs van armoede”. Zij
memoreert een uitspraak van James Baldwin, Amerikaans schrijver 1924-1987: ‘Iedereen die ooit heeft
geworsteld met armoede weet hoe ontzettend duur het is om arm te zijn’
Zij haalt een onderzoek van Arnoud Plantinga aan: Eén op de zeven Nederlanders schaamt zich voor
zijn financiële situatie. Dat aandeel loopt op tot één op de drie als het om landgenoten gaat met een
fragiele financiële huishouding. Plantinga schrijft dat schaamte wegens armoede een universeel,
onderbelicht verschijnsel is. In de 18e eeuw schaamde je je als je geen linnen overhemd en leren
schoenen kon kopen. Tegenwoordig geneer je je als je geen geld hebt voor ….. (is in te vullen
afhankelijk van het huishouden).
Hebben wij (FBNA, gemeente, donateurs en dienst-/hulpverlenende organisaties) aandacht voor
schaamte en wat dit doet met mensen hun zelfbeeld en zelfvertrouwen? Dat het ook vaak leidt tot
eenzaamheid en minder sociale contacten. Zien wij dat mensen de veel gebruikte strategie van
‘de schijn ophouden’ hanteren? Onderzoek laat zien dat ‘armen’ relatief veel geld uitgeven aan
statusproducten, deze strategie is contraproductief: ze verergert helaas de armoede. Geldgebrek
blijkt, net als financiële schaamte, de wilskracht te ondermijnen.
FBNA wil er zijn voor de groep mensen die ‘tussen wal en schip vallen’ en hen met een gift perspectief
bieden.
Ook dit jaar hebben we, via individuele aanvragen en projecten, kwetsbare Amsterdammers bereikt.
Terwijl het aantal aanvragen bijna gelijk is gebleven (1224 ten opzichte van 1264 in 2017), is het
benodigde giftenbudget voor de individuele noodhulp dit jaar iets hoger € 433.797 (in 2017 is
€ 398.486 uitgegeven).
Amsterdammers hebben ons verschillende malen via aanvragers laten weten wat de gift betekend
heeft:
“Via deze weg wil ik jullie bedanken voor de financiële hulp die jullie mij hebben geboden. Hierdoor
heb ik een comfortabel bed kunnen kopen en kan ik zonder last van mijn rug te krijgen slapen Heel erg
fijn! Bedankt!”
Het zo compleet mogelijk aanleveren van de aanvragen en het snel reageren op de vragen, bekorten
de behandeltijd. Hierdoor weten de aanvrager en de cliënt snel waar zij aan toe zijn. In 2018 is met
expertise van Deloitte stilgestaan bij verbetering van onze aanvraagprocedure en afhandeling van de
aanvragen.
Wij hebben de werkwijze aangepast aan de nieuwe privacywetgeving en hebben een start gemaakt
met de ontwikkeling van een nieuwe website en registratieprogramma. We verwachten de website
begin 2019 ‘te lanceren’, waarna het nieuwe registratieprogramma volgt. Met dit nieuwe systeem
krijgen we sneller zicht op ontwikkelingen die we bespreken met de gemeente Amsterdam, onze
convenantpartners en collega noodhulpbureaus
In 2019 starten we met een aantal convenantpartners het “Noodfonds op locatie”: voor bedragen tot
200,- kan een teambesluit, met een achteraf verantwoording aan FBNA, voldoende zijn en hoeft de
dienst-/hulpverlener geen reguliere, mogelijk tijdrovende, aanvraag in te dienen.
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In de dagelijkse praktijk en in gesprek met convenantpartners (medewerkers en leidinggevenden)
blijkt dat Noodhulp niet eenduidig (h)erkend wordt en er soms sprake is van vraagverlegenheid.
Daarom zijn FBNA en de Hogeschool van Amsterdam met elkaar in gesprek gegaan over de noodzaak
beroepskrachten te scholen in de gedachtevorming rond noodhulp. Het idee ontstond een leergang
“Wegwijs in Noodhulp” te ontwikkelen voor leidinggevenden en medewerkers van de 60 convenantpartners. Het is onze wens in 2019 de leergang te ontwikkelen en deze te testen.
Het bestuur heeft zich met het bureau in 2018 met veel energie ingezet voor de kwetsbare
Amsterdammers en blijft dit doen in 2019.
AnneMieke Sprenger, voorzitter.
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2. DOELSTELLING & BELEIDSPLAN 2016-2020
2.1 DOELSTELLING
Het verstrekken van een gift of goederen in natura aan Amsterdammers -in urgente, financiële
noodsituaties- als een voorliggende voorziening niet (tijdig/voldoende) beschikbaar is.
We doen dit al sinds 1936.
In Nederland zijn er veel voorzieningen. Toch kunnen huishoudens in financiële nood geraken. Door
een langdurig minimuminkomen, terugval in inkomen of andere gebeurtenissen die iemands leven
op zijn kop zetten. Ook geestelijke of fysieke beperkingen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van
financiële noodsituaties. Dankzij onderzoek weten we dat schaarste aan geld voor de nodige stress
kan zorgen met alle gevolgen voor het maken van keuzes.
Aanvragers voor individuele noodhulp zijn medewerkers van organisaties waarmee wij een
convenant hebben gesloten. Zij bekijken de nood en beoordelen of voorzieningen vanuit het Rijk of de
gemeente nog uitkomst kunnen bieden.
Het bureau van Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) behandelt de aanvraag en bekijkt samen
met de aanvrager welk perspectief met een gift verkregen wordt. Op basis van een motivatiebrief over de
ontstane nood en een indicatie van het leefgeld (besteedbaar inkomen min de vaste lasten) wordt bekeken
of een gift wordt verstrekt. De kerncijfers Individuele aanvragen 2018 zijn opgenomen vanaf blz. 11.
Het verstrekken van giften voor Amsterdammers in financiële nood wordt mogelijk gemaakt door bijna
30 vermogensfondsen en andere (particuliere) donateurs. FBNA heeft met hen afspraken over de inzet
van hun donatie. De gemeente Amsterdam betaalt de werk- en kantoorkosten. De bijdrage is dit jaar
vastgesteld op € 187.500.
Er wordt ook projectmatig noodhulp verstrekt. Dit doen we om:
• Snel en zonder veel vragen steun te bieden (vaak met kleine bedragen).
• Te achterhalen hoe groot bepaalde problematiek is en met wie de resultaten gedeeld moeten
worden.
• Gezamenlijk (maatwerk) oplossingen te bedenken en te organiseren.
De afgelopen jaren is het aantal projecten dat FBNA uitvoert gegroeid. Een overzicht van de projecten
en de kerncijfers is opgenomen vanaf blz. 16.
FBNA start projecten naar aanleiding van signalen uit individuele aanvragen en/of gesprekken met
samenwerkingspartners. Voor projecten wordt aparte financiering verkregen.

2.2 BELEIDSPLAN 2016-2020
Om onze kerntaak ‘het verhelpen van individuele nood’ bij Amsterdammers goed uit te blijven voeren
is het belangrijk om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen in het werkveld. Dit vraagt van ons dat
we goede contacten onderhouden met (potentiële) convenantpartners, fondsen en donateurs blijven
boeien en de samenwerking met de gemeente borgen.
In 2016 is het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 vastgesteld. Belangrijkste uitgangspunt daarin is dat
noodhulp in Amsterdam bereikbaar moet zijn voor wie dat nodig heeft. We geven in paragraaf 2.2.1
een korte inkijk hoe we ervoor staan ten opzichte van de destijds geformuleerde richtlijnen (zie A tot en
met F). In paragraaf 2.2.2 gaan we in op onze ambities voor 2019.
2.2.1 RESULTATEN TOT EN MET 2018
A- het beter bekend maken van FBNA bij dienst-/hulpverleners
Om onze bekendheid te verbeteren investeren we in persoonlijk contact met aanvragende partners.
Dat gebeurt door gesprekken met leidinggevenden bij convenantpartners, het verstrekken van cijfers
over het aantal aanvragen van een organisatie, het bijwonen van teamoverleg om uitleg te geven over
FBNA en het organiseren van de bijeenkomst met convenantpartners. Daarnaast is er veel telefonisch
contact met aanvragers voor verwijzingen en adviezen over voorliggende voorzieningen in Amsterdam
en/of sociale wetgeving. Wij krijgen regelmatig positieve feedback over deze werkwijze.

B- het stroomlijnen van de aanvraagprocedure
In het behandelen van een aanvraag is altijd de afweging: welke informatie hebben wij daadwerkelijk
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Vanaf 2016 werken we met de gemeente samen in het project “Witgoed bij Nood”. Sindsdien is het
aantal aanvragen bij FBNA hoger dan in de jaren daarvoor: in de periode 2016-2018 is dit gemiddeld
100 per maand, waar dat eerder tussen de 60-70 aanvragen was. De mogelijkheid om bij FBNA steun
aan te vragen heeft aan bekendheid gewonnen doordat ‘Witgoed bij Nood’ onder de aandacht wordt
gebracht via de communicatiekanalen van de gemeente (met name Pak je Kans).
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nodig om de nood in een huishouden in te kunnen schatten. Enerzijds is de motivatie van de
hulpverlener erg van belang, anderzijds zijn er ook financiële gegevens nodig om de nood aan te
kunnen tonen. Omdat wij geld uitkeren van fondsen dat aan ons ter beschikking is gesteld, is het in het
kader van onze verantwoording belangrijk dat we de nood in een huishouden kunnen motiveren.
Deloitte Impact Foundation neemt procedure onder de loep
In het contact met aanvragers horen wij soms terug dat de aanvraagprocedure van FBNA als ‘redelijk
veel werk’ wordt ervaren. In die zin is het altijd goed om de eigen werkwijze onder de loep te nemen.
Wij waren dan ook erg verheugd dat voormalig wethouder Vliegenthart de Deloitte Impact Foundation
op onze organisatie tipte.
Afgelopen jaar deden zij voor ons een project dat als doel had de aanvraagprocedure in kaart te
brengen, knelpunten in het proces te analyseren om vervolgens verbeterinitiatieven en aanbevelingen
te formuleren. Via data-analyse, interviews en workshops met medewerkers, bestuursleden en
samenwerkingspartners van FBNA werd informatie verzameld.
Eén van de eerste conclusies was dat er in het algemeen veel tevredenheid is over de
aanvraagprocedure: er wordt zorgvuldig met noodhulpaanvragen omgegaan en het contact met
de medewerkers wordt als zeer prettig ervaren. Maar er is ook ruimte voor verbetering: er wordt
veel tijd besteed aan de behandeling van onterechte en incomplete aanvragen. In het formuleren
van verbeterinitiatieven heeft Deloitte zich gericht op het versoepelen van het aanvraagproces en
wat je kunt doen om er voor te zorgen dat in de juiste situaties hulp wordt aangevraagd. U kunt de
verbeterinitiatieven (en het hele rapport) teruglezen op onze website.
C- vinden van nieuwe convenantpartners en een actueel overzicht op de website
Er vinden bijna continu verschuivingen plaats binnen het sociaal domein. Met regelmaat komen er
nieuwe partijen in beeld die bij kwetsbare Amsterdamse huishoudens over de vloer komen. Zij zijn
potentieel convenantpartner.
De betere bekendheid van FBNA in de stad (bij Amsterdammers zelf) zorgt er ook voor dat
hulpverleners van verschillende organisaties worden bevraagd op de mogelijkheid een aanvraag te
doen. Wij hebben gemerkt dat meer afdelingen van de gemeente een beroep op ons doen. Daarnaast
is er afgelopen jaren vanuit verschillende (kleine) BV’s die zorg leveren gevraagd naar de mogelijkheid
om convenantpartner te worden. Tot op heden sluit FBNA (in de regel) geen convenanten met BV’s,
onder meer vanwege het winstoogmerk.
Tenslotte vergroten we door aanwezig te zijn bij netwerkbijeenkomsten de zichtbaarheid van onze
noodhulpmogelijkheden voor kwetsbare Amsterdammers.
D- het projectmatig verstrekken van noodhulp
Een projectmatige aanpak biedt mogelijkheden om via noodpotjes eenvoudig giften te (laten)
verstrekken en het bereik te vergroten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om maatwerkoplossingen
te ontwikkelen. Het streven was om vanaf 2016 op jaarbasis 5 projecten uit te voeren, mits daar
aanleiding en financiering voor was: dat is de afgelopen jaren gelukt.
De noodhulp die via projecten wordt verstrekt is sterk geïntensiveerd. Vooral in samenwerking met de
gemeente. Meer informatie over de noodhulp via projecten vindt u op bladzijde 16.
E- het signaleren van lacunes in de voorzieningen/het armoedebeleid
Noodhulp is een noodzakelijk ingrediënt van de sociale infrastructuur. We zien het (ook) als onze taak
om bij te dragen aan een beter bereik en goede invulling van armoedevoorzieningen in de stad. Dit
willen we doen door -op basis van casuïstiek- tekortkomingen in het armoedebeleid te signaleren.
De afgelopen jaren is met name een signaleringsrol vervuld in projecten door deelname aan
expertpanels, gesprekstafel en in het schrijven van evaluaties.
F- samenwerking met collega (nood)fondsen in Amsterdam
Samenwerking met collega fondsen draagt bij aan het verbeteren van noodhulp in de stad: wie helpt
welke ‘doelgroep’, wat wordt verstrekt en op basis van welke criteria? Tot op heden heeft het vervolg
geven hieraan weinig prioriteit gehad.
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We hebben contact en verkennende gesprekken gevoerd met ‘nieuwe’ organisaties die ook een vorm
van noodhulp verstrekken: Stichting Leergeld, het Weduwen en Wezenfonds en stichting SINA.

2.2.2 AMBITIES 2019
De aankomende twee jaar zal voornamelijk aandacht besteed worden aan het nader vormgeven van
onze signaleringfunctie (zie onder E).
A- het beter bekend maken van FBNA bij dienst-/hulpverleners
De bekendheid van FBNA binnen de stad is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Toch willen wij onze

bekendheid nog verder vergroten. Dat willen we onder meer doen door het ontwikkelen en testen van
een leergang “Wegwijs in Noodhulp”.
B- het stroomlijnen van de aanvraagprocedure
De samenwerking met de Deloitte Impact Foundation heeft verschillende verbetersuggesties
opgeleverd. Begin 2019 wordt in de bestuursvergadering besproken welke suggesties we dat jaar een
vervolg geven. Dit wordt ook onderwerp van gesprek op onze bijeenkomst met convenantpartners in
het voorjaar.
Noodfonds op locatie
Daarnaast willen we in 2019 starten met ‘Noodfonds op locatie’. Bij FBNA komen aanvragen
binnen voor bedragen van € 50 tot en met € 2500,-. De stukken die nodig zijn om ‘nood’ te kunnen
constateren, zijn bij kleine en grote bedragen hetzelfde. Om de tijd die gaat zitten in het indienen van
een aanvraag ‘op te laten wegen’ tegen de bijdrage die er tegenover staat, willen we met een aantal
teams van convenantpartners verkennen hoe er sneller geholpen kan worden bij noodhulp tot € 200,-.
Dit doen we door daar een voorschotbudget onder te brengen: ‘Noodfonds op locatie’.
C- vinden van nieuwe convenantpartners en een actueel overzicht op de website
In de laatste bestuursvergadering van 2018 is besloten om in 2019 te verkennen hoe met BV’s
samengewerkt kan worden door giften via een online betalingssysteem mogelijk te maken. Dit doen
we mits zij ook gecontracteerd zijn door de gemeente Amsterdam. Naar verwachting zal het aantal
convenantpartners van FBNA daardoor gaan groeien (nu: 59).
D- het projectmatig verstrekken van noodhulp
De verwachting is dat de projecten die in 2018 uitgevoerd werden, doorlopen in 2019. Daarnaast
hopen we ook aankomende jaren gesprekspartner te blijven van de gemeente en convenantpartners
waar nieuwe (maatwerk)oplossingen worden verkend om nood te kunnen verhelpen.
E- het signaleren van lacunes in de voorzieningen/het armoedebeleid
Ons doel is om in de periode tot 2020 nadruk te leggen op de uitwerking van de signaleringsfunctie.
We willen ons in de nabije toekomst nog meer ontplooien als sparringspartner op het gebied van
ontwikkelingen en trends in armoede, noodhulp. En het belang van maatwerkoplossingen bij
kwetsbare huishoudens zichtbaar maken.
Met de beoogde overgang naar een nieuw registratiesysteem voor de individuele aanvragen in de
tweede helft van 2019 komen er meer mogelijkheden om signalen op aanvraagniveau bij te houden en
met cijfers te ondersteunen.
F- samenwerking met collega (nood)fondsen in Amsterdam
In 2019 wordt bekeken of en hoe er wordt ingezet op het organiseren van een bredere bijeenkomst met
collega fondsen om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast zullen we aansluiten bij bijeenkomsten die
door andere fondsen worden geinitieerd.
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3. OVER FBNA
3.1 INDIVIDUELE AANVRAGEN
Dienst-/hulpverleners vragen noodhulp aan. Amsterdammers kunnen zelf geen aanvraag indienen.
Als zij bellen volgt direct een verwijzing naar voorliggende voorzieningen, of naar één van de
convenantpartners (aanvragende organisaties). In 2018 waren 59 organisaties convenantpartner (zie
het overzicht op de website).
Het bureau screent en beoordeelt de aanvragen. Als het nodig is kan binnen 24 uur een gift worden
toegekend. Voor het snel en doelmatig behandelen van aanvragen is een onderbouwde motivatie en
een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven noodzakelijk. Voor het in beeld brengen van de
nood wordt naar de rapportage en het leefgeld gekeken (het bedrag dat overblijft na aftrek van de
vaste lasten van het besteedbare inkomen). Dit bedrag wordt vergeleken met de Nibudnorm.
Bij onduidelijkheden, onvolledig beeld en/of het ontbreken van relevante bewijsstukken wordt direct
contact gezocht met de aanvrager.
Het aanvraagformulier is te downloaden via: www.fbna.nl, u vindt hier ook meer informatie over de
aanvraagprocedure.
FBNA hanteert intern en extern het ‘vier ogen principe’. Intern betekent dit dat het bureau de
aanvragen bekijkt/beoordeelt en een bestuurslid het besluit tot een gift accordeert. Extern betekent dit
dat naast de cliënt en de aanvrager altijd een leidinggevende het aanvraagformulier ondertekent.
De gift wordt verstrekt via de bankrekening van de aanvragende organisatie, via Simpled Card of in
natura (zoals witgoed).
Signaleren en adviesfunctie
Dienst-/hulpverleners wordt geadviseerd eerst het bureau te bellen, voordat zij besluiten een
aanvraagformulier in te vullen. Bureaumedewerkers kunnen adviseren of datgene wat aangevraagd
wordt past bij de doelstelling van FBNA. Zij zijn ook goed op de hoogte van de voorliggende
voorzieningen, de mogelijkheden bij andere fondsen en informatieve websites. Die kennis geeft naast
houvast in de behandeling van aanvragen ook de mogelijkheid om aanvragers te adviseren hoe de
noodsituatie het beste verholpen kan worden.

3.2 NOODHULP AANVRAGEN VIA PROJECTEN
FBNA verleent ook noodhulp via projecten. Meestal start een project naar aanleiding van individuele
aanvragen bij FBNA of gesprekken met partners.
Het projectmatig werken biedt mogelijkheden om snel en zonder veel vragen steun te bieden (vaak
met kleine bedragen) om te achterhalen hoe groot bepaalde problematiek is en waar knelpunten
voor oplossingen zich bevinden. In projecten zijn ook samen (maatwerk)oplossingen te bedenken,
te organiseren, te toetsen en te evalueren. Met als doel te ondervinden of sommige, ingewikkelde
situaties via een niet-gebruikelijke interventie sneller, efficiënter en/of met meer perspectief verholpen
kunnen worden.
Per project wordt in samenwerking met de partners uitgewerkt hoe de steun kan worden aangevraagd
en bij wie de besluitvorming tot een gift ligt: bij FBNA, in samenspraak met meerdere partijen
(bijvoorbeeld een expertpanel) of bij de aanvragende organisatie (in het geval van noodpotjes waar
kleine bedragen uit gehaald kunnen worden).
Per project wordt financiering gezocht voor het giftenbudget en de werkkosten.
Een overzicht van de projecten die wij hebben uitgevoerd in 2018 is opgenomen onder kerncijfers
projecten 2018 op blz. 16.

3.3 GIFTENBUDGET
Sinds vele jaren vormen zo’n 30 vermogensfondsen de financiële ruggengraat van ons giftenbudget.
Zonder hun betrokkenheid en trouwe bijdragen is onze dienstverlening ten behoeve van kwetsbare
Amsterdammers met financiële noden niet mogelijk. Ook in 2018 is het gelukt alle aanvragen te
honoreren die voldeden aan het criteria ‘urgente, financiële nood’.
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Om in de ons voorgelegde noden te kunnen blijven voorzien, hebben we onszelf de ambitie gesteld 1
euro per Amsterdammer aan giftenbudget te gaan realiseren en meer donateurs uit Amsterdam aan
FBNA te verbinden in het kader van Amsterdammers geven aan Amsterdammers.
Fondsenwerving
Ons giftenbudget staat niet vast. De afgelopen jaren hebben wij ervaren dat fondsen zich kunnen
terugtrekken en daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we nog niet alle Amsterdammers in nood
helpen. Daarom onderhouden wij de contacten met donerende fondsen, maken we kennis met nieuwe
fondsen en zoeken naar verbinding.

Een bijdrage kan geoormerkt zijn: voor een project, een bepaald doel of doelgroep.
In 2018 mochten wij een incidentele zeer ruime donatie ontvangen van Stichting Eekhoornfonds, dat
eind 2018 is opgeheven. Het verkregen giftenbudget mag besteed worden over meerdere jaren.
Particuliere donateurs
Naast budget van fondsen krijgt FBNA soms ook donaties van particulieren of een bijdrage via
bedrijven/organisaties. Zo zijn er privé personen die ons trouw steunen met een donatie. In 2018 kwam
daar een schenking van € 5.000 bij uit een erfenis en werden wij opgenomen als donatiemogelijkheid
in een kerstpakket.
Eind 2018 is gestart met een nieuw design voor de FBNA website met als uitgangspunt: op een
aansprekende manier laten zien wat wij voor wie doen. Zo hopen we aan meer Amsterdammers en
Amsterdamse organisatie te kunnen laten zien wat FBNA kan betekenen voor Amsterdammers in nood.
Op de website komt een donatieknop om Amsterdammers die aan Amsterdammers willen geven
simpel en snel de mogelijkheid te bieden dit te doen.
FBNA Club van 100
In 2014 is de Club van 100 opgericht om Amsterdammers en Amsterdamse organisaties, die zich
betrokken voelen bij stadgenoten in acute nood, de mogelijkheid te geven donateur van FBNA te
worden. De afgelopen jaren is door een dertigtal particulieren/bedrijven een keer via de Club van 100
gedoneerd. Ook in 2018 hebben wij weer een aantal bijdragen mogen ontvangen van particuliere
donateurs. In 2019 wordt, mede als onderdeel van de nieuwe website, bekeken hoe het (particuliere)
donateurschap zich verhoudt tot ‘lid worden van de Club van 100’.
Witgoed in natura
Ook dit jaar is veel witgoed in natura verstrekt. In 2016 hebben we met het bedrijf dat dit verzorgt
(BCC) een overeenkomst voor meerdere jaren gesloten en een staffel voor een bonuspercentage
afgesproken. Het percentage is in 2018 verlaagd ten opzichte van de eerdere jaren, maar
bezorgkosten zijn niet meer in rekening gebracht. Zo hebben wij bespaard op de uitgaven voor
witgoed. Voor 2019 worden nieuwe afspraken gemaakt over het te ontvangen bonuspercentage.

3.4 COMMUNICATIEMIDDELEN
Website
Op onze website (www.fbna.nl) is naast het aanvraagformulier, inclusief de BCC-bijlage, nog veel
andere informatie te vinden. Bijvoorbeeld de presentatie via Prezi, een toegankelijke beschrijving van
de aanvraagprocedure, de bruikleenconstructie en de ANBI status.
De projecten zijn hier ook te vinden. Veel dienst-/hulpverleners en Amsterdammers vinden ons (ook)
via communicatiekanalen van de gemeente, bijvoorbeeld bij Pak je Kans (website en flyers).
Om een volgende stap te zetten in het digitaliseren van de aanvraagprocedure en de informatie over
FBNA te verbeteren (vindbaarheid te vergroten) is eind 2018 gestart met de ontwikkeling van een
nieuwe website. Naar verwachting zal deze in de eerste helft van 2019 online komen.
Nieuwsbrief
Sinds 2011 verschijnt onze digitale nieuwsbrief met praktische informatie voor dienst-/hulpverleners en
geïnteresseerden. In 2018 zijn er vier rondgestuurd aan circa 800 belangstellenden.
Bijeenkomst voor convenantpartners
Op 5 juni 2018 vond de jaarlijkse bijeenkomst met convenantpartners plaats. Omdat wij bij ‘nood’
graag zo snel mogelijk willen helpen, was het onderwerp dit maal ‘Hoe noodhulp samen sneller
vormgeven.’ Na de presentatie van de cijfers en ontwikkelingen binnen FBNA werd -aan de hand van
onze Prezi- uitgelegd hoe het doen van een aanvraag precies in zijn werk gaat en was er gelegenheid
om voorbeelden te bespreken.
Na de pauze sloten de aanwezigen aan bij één van de volgende gesprekstafels:
- Optimaliseren van het convenantpartnerschap – uitwisseling van ervaring, tips, good practices
- Communicatiemiddelen FBNA en verbetermogelijkheden – inspiratiesessie website FBNA
- Werken met SIMPLED Card – met gebruikers uitwisseling van ervaringen

Jaarverslag 2018

Najaarsbijeenkomst
Deze staat altijd in het teken van een actualiteit, waarbij het fonds als platform fungeert. Uitgenodigd
worden: fondsen/donateurs, lokale overheden, aanvragende- en maatschappelijke organisaties,
deskundigen, betrokkenen en andere geïnteresseerden.
Omdat niemand nood alleen kan oplossen, was het thema dit jaar: Samenspel bij het verhelpen van
nood. Hoe dragen professionele hulp en filantropie bij aan het ontwikkelen van perspectief.
Aan het begin werd de prettige samenwerking met verschillende betrokkenen onderstreept en werd
duidelijk dat er nog ruimte voor verbetering is. Waarna een reflectie volgde op de ambities in het
beleidsplan met aansluitend een presentatie door Rob van Buuren van Deloitte Impact Foundation.
Over hoe zij te werk zijn gegaan bij het onder de loep nemen van de aanvraagprocedure en tot welke
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aanbevelingen zij met aanvragers en betrokkenen van het FBNA kwamen.
De hoofdspreker was Maarten van Dongen, directeur van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen
en voorheen werkzaam bij T-fonds. Hij vertelde, mede naar aanleiding van vorige en huidige
werkervaringen, dat de praktijk weerbarstiger is dan situaties op papier lijken. Cruciaal is het
vertrouwen op de beoordeling van de dienst-/hulpverlener van de nood.
De afsluitende conclusie was dat er -in het samenspel tussen cliënten, dienst-/hulpverleners, fonds en
de gemeente- nog kansen liggen. Als je verder kijkt dan het verhelpen van acute nood, verschuift de
hulpverlening naar het creëren van perspectief.
Het bestuur spreekt haar grote waardering uit voor de -wederom door Stichting Het R.C. Maagdenhuis
om niet- geboden gastvrijheid en facilitaire diensten.

3.5 BESTUUR EN BUREAU
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam heeft een bestuur dat in 2018 zes keer heeft vergaderd,
traditiegetrouw bij de Stichting Het R.C. Maagdenhuis. Daarnaast is ook dit jaar het casuïstiekoverleg
georganiseerd. In het kader van maatwerk en een zo eenduidig mogelijke besluitvorming bespreken
bestuur en medewerkers een aantal aanvragen en de overwegingen om wel/niet toe te kennen.
Samenstelling op 31 december 2018:
BESTUUR
Naam
Mw. mr. AnneMieke Sprenger
Voorzitter
Dhr. Mike Harman
Penningmeester
Mw. Pam de Soete
Secretaris
Mw. Frieda de Pater
Mw. drs. Aleid van den Brink
Mw. Alou van de Roemer
Mw. Hanneke van Bezooijen
Dhr. Roel Piera
Dhr. mr. Hans Bulsing

onafhankelijk of uit de kring van
onafhankelijk
onafhankelijk
overheid
fondsen
dienst-/hulpverlening
fondsen
maatschappelijke organisaties
overheid
fondsen

De functie van bestuurder is vrijwillig en onkosten ‘in functie gemaakt’ worden vergoed.
Veranderingen dit jaar in de bestuurssamenstelling
Titus de Jong is na jaren inzet in de vergadering van 18 juni afgetreden.
Alou van de Roemer is zijn opvolger en benoemd in diezelfde vergadering.
Hanneke van Bezooijen is toegetreden tot het bestuur in de vergadering van 27 augustus 2018 als
nieuwe vertegenwoordiger vanuit de maatschappelijke hoek.
Vergadering met bestuursadviseurs
In 2018 heeft geen vergadering met bestuuradviseurs plaatsgevonden. In 2017 bleek dat de opkomst
bij deze vergadering beperkt was, een reden om ons te beraden op een nieuwe (vergader)structuur. Met
de bestuursadviseurs is en wordt bekeken hoe de verbinding met hun organisaties wordt voortgezet.
BUREAU
Het bureau is gehuisvest bij Stichting Het R.C. Maagdenhuis.
FBNA is in 2017 gestart met het in dienst nemen van medewerkers. Het doel was om de inhuur
volledig af te bouwen. Dat is eind 2018 zo goed als gelukt.
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In dienst:
Mw. Marita Tolman
Mw. Jozine van der Knaap
Mw. Brechtje Raat
Mw. Meike Mommers
Mw. Emma Vreugdenhil

bureaumanager
adviseur/beoordelaar casuïstiek
adviseur/beoordelaar casuïstiek
coördinator projecten
coördinator projecten (tijdelijk)

Inhuur:
Mw. Truus Cloudt-Spruijt
Mw. Kitty Trilsbeek
Dhr. Eef Joosten

adviseur/beoordelaar casuïstiek
adviseur/beoordelaar casuïstiek
boekhouding

Door de transitie naar dienstverband en zwangerschapsverlof is er in 2018 in verschillende
samenstellingen gewerkt.

Per 1 augustus 2018 is Brechtje Raat in dienst gekomen.
Per 1 oktober 2018 is Emma Vreugdenhil tijdelijk in dienst gekomen om het zwangerschapsverlof van
Meike Mommers op te vangen.
Per 30 september 2018 heeft Truus Cloudt, na 6 jaren, afscheid genomen als adviseur/beoordelaar.
Per 31 december 2018 heeft Kitty Trilsbeek, na 4 jaren, afscheid genomen als adviseur/ beoordelaar.
Mogelijk dat zij in de loop van 2019 nog terugkomt in een andere rol.
Beiden hebben het fonds versterkt in een periode van veel verandering en hebben een belangrijke
bijdrage geleverd aan de continuïteit van het werk van FBNA.
Eind 2018 is besloten om voor het bijhouden van de boekhouding en ondersteuning bij de
totstandkoming van de jaarrekening voorlopig te blijven inhuren. Per 1 oktober 2018 wordt dit gedaan
door Eef Joosten. In de toekomst wordt bekeken of we dit voortzetten of dat er een samenwerking
wordt aangegaan met een administratiekantoor.
Voor 2018 is een subsidie van € 187.500 van de gemeente Amsterdam ontvangen voor werkkosten.
Daarnaast wordt apart voor projecten werkkosten ontvangen. In 2018 heeft een overschrijding
plaatsgevonden op het beschikbare budget. Dat komt doordat een deel van het jaar met een
dubbele bezetting is gewerkt in het kader van de overdracht van taken. De afgelopen jaren wordt
voor de behandeling van aanvragen witgoed naar rato van het aantal binnengekomen aanvragen per
maand de inzet van behandelaars doorberekend aan het project Witgoed bij Nood. Door de totale
overschrijding van het werkkosten budget is nu ook zichtbaar geworden dat het behandelen van
aanvragen witgoed meer ‘kost’ dan wordt aangevraagd bij de gemeente aan werkkosten voor Witgoed
bij Nood. In eerdere jaren was dit ook al het geval, maar werd dit niet zichtbaar in de jaarrekening
omdat het ‘tekort’ vanuit de jaarlijkse subsidie voor werkkosten werd gedekt.
Inzet bureau bij projecten
Meike Mommers is dit jaar aangebleven als coördinator projecten. Zij neemt de uitvoerende
werkzaamheden op zich, houdt overzicht op wat er speelt en zorgt voor het opstellen van de
tussentijdse rapportages en eindverantwoording.
De behandelaars/adviseurs dragen bij door de afhandeling van de aanvragen ‘witgoed in natura’.
De bureaumanager verbindt de projecten met het reguliere werk en is aanspreekpunt rond het
Teambudget.
Inhuur bij projecten
Anneke Ensink wordt ingehuurd voor het voorzitterschap van het Doorbraakfonds en de begeleiding
van het Teambudget. De deelname van Eigen Plan aan het Expertpanel Doorbraakfonds, de inbreng
en inzet als casusregisseur, wordt vergoed.
Andersoortige inzet bij projecten
Pam de Soete heeft zich als bestuurslid vrijwillig ingezet als lid van het Expertpanel. De inzet van
medewerkers van de gemeente en convenantpartners wordt via de eigen organisaties gefinancierd.

3.6 PRIVACY
Om de nood te kunnen wegen is informatie over zowel de persoonlijke als financiële situatie van een
huishouden noodzakelijk. Omdat FBNA geen structurele hulp kan bieden aan Amsterdammers nemen
wij in onze besluitvorming mee of iemand in de afgelopen 5 jaar een gift heeft gehad. In 2018 is
daarom een bewaartermijn van vijf jaren jaar ingesteld.
Wij zijn ons er zeer van bewust zeer privacy gevoelige gegevens te verwerken. We gaan dan ook altijd
zorgvuldig met deze informatie om.
In 2018 is het Privacy beleid afgestemd op de nieuwe wetgeving Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Er is een stappenplan opgesteld met acties op korte en lange termijn.
Er zullen onder andere verwerkingsovereenkomsten worden afgesloten met convenantpartners en
organisaties wordt de mogelijkheid geboden gegevens in te zien of te laten verwijderen. Sinds kort
vragen we in de aanvraagformulieren nadrukkelijk toestemming de persoonsgegevens te verwerken.
De privacyverklaring van FBNA wordt in 2019 gepubliceerd op onze (nieuwe) website.

3.7 ANBI
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (de statutaire afkorting is SSBNA) wordt door de Belastingdienst
aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

FBNA is sinds 1993 lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en zij onderschrijft derhalve
de gedragscode.
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4. KERNCIJFERS INDIVIDUELE AANVRAGEN
INCLUSIEF ‘WITGOED BIJ NOOD’
Dienst-/hulpverleners doen een beroep doen op FBNA voor Amsterdammers in nood. Aanvragen voor
witgoed zijn hier onderdeel van. In de hierna volgende cijfers zijn de gegevens van alle individuele
aanvragen opgenomen.
Het indienen en behandelen aanvragen
Na de enorme stijging van het aantal aanvragen in 2016 is het aantal aanvragen gestabiliseerd. In
2018 zijn 1224 aanvragen binnengekomen. Voor alle aanvragen geldt dat, naast het nagaan of al
dan niet gebruik wordt gemaakt van de voorliggende voorzieningen, altijd wordt gekeken naar de
begeleiding en het vervolgtraject.
Vanwege de financiële nood is een snelle afhandeling en besluit nodig. Daarom is een volledig
ingevuld aanvraagformulier inclusief relevante bewijsstukken en motivatiebrief essentieel. Het kost
het bureau bij sommige aanvragen veel tijd om alle benodigde stukken te ontvangen. Meer informatie
hierover is te lezen in het eerdergenoemde eindrapport van Deloitte op onze website.
Op de eerste bladzijde van het aanvraagformulier staat welke stukken meegeleverd moeten worden.
In 2019 wordt gestart met het verder digitaliseren van het aanvraagproces op de nieuwe website. De
mogelijkheid voor het downloaden en opsturen van het aanvraagformulier blijft ook bestaan.

AANVRAGEN
In behandeling per 1 januari
Ontvangen aanvragen

2018
137
1224 *

2017
106
1264

Totaal

1361

1370

* Bij 340 aanvragen, 28% van het totaal, betrof het een huishouden waarvoor eerder bij FBNA een
aanvraag is gedaan. In 2017 was dat 24% van het totaal (304).
AFHANDELING
Toekenningen
Afwijzingen
Ingetrokken
Subtotaal
In behandeling per 31-12
Totaal

2018
848 (67%)
336 (27%)
81 (6%)
1265
96
1361

2017
859 (70%)
270 (22%)
104 (8%)
1233
137
1370

Toekenningen
Ook dit jaar zijn veel aanvragen positief gehonoreerd. Onderdeel van de afweging om toe te kennen
is altijd de inkomenssituatie en de mogelijkheid om zelf een bijdrage te doen (onder andere op basis
van de leefgeldberekening van het Nibud). Bij de beoordeling wordt ook de samenstelling van het
huishouden bekeken.
Hoger: Een hogere bijdrage kan worden verstrekt als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Als uit contact met de dienst-/hulpverlener blijkt dat de Amsterdammer onder het bestaansminimum
leeft, kan een aanvullende bijdrage voor levensonderhoud worden verstrekt. Kinderen, (chronische)
ziekte en handicaps kunnen ook een reden zijn om een extra bijdrage te verstrekken.
Lager: Soms valt een toekenning lager uit dan het gevraagde bedrag. Het bureau kijkt scherp naar wat
wordt aangevraagd en gebruikt aanbiedingen en/of de prijzen van goedkopere ketens als referentie.
Bij het verhelpen van nood kan niet altijd worden aangesloten bij de persoonlijke smaak.
Bij het vervangen van witgoed wordt benadrukt dat het in principe om één stuk witgoed gaat. Immers
gaat in de regel niet al het witgoed tegelijk kapot. Er zijn situaties waarin meerdere stuks witgoed
toegekend worden. Dit gaat altijd in goed overleg met de betrokken dienst-/hulpverlener.
Jaarverslag 2018
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Afwijzing
In 2018 is het aantal afwijzingen ten opzichte van 2017 gestegen. Het hoge aantal afwijzingen is deels
te verklaren doordat aanvragers (met name in het geval van witgoed bij nood) een verkeerd beeld van
nood hebben. Zij verwachten dat mensen met een minimum inkomen altijd in aanmerking komen voor
een gift. In de praktijk is dit alleen zo als er nood wordt geconstateerd.

Een aanvraag kan worden ingetrokken, bijvoorbeeld als de cliënt geen medewerking verleent bij het
overleggen van de relevante bewijsstukken of als de hulpverlener gedurende het proces constateert
dat er geen financiële nood is.
Redenen om niet toe te kennen in 2018:
a. Er is geen sprake van een financiële noodsituatie (ruim boven de Nibud norm): 32 %
b. De aanvraag wordt ingetrokken: 19 %
c. Er is zelf of via het netwerk in het gevraagde voorzien: 13 %
d. De aanvraag staat te lang open, er kan geen urgentie worden aangetoond: 12%
e. Het aangevraagde is geen urgente nood: 7 %
f. Overig, (geen taak FBNA, voorliggende voorziening beschikbaar): 17 %
Tijdsduur
De behandeltijd is sterk afhankelijk van de compleetheid van een aanvraag. Complete aanvragen
worden meestal dezelfde of volgende dag in behandeling genomen, waarna in de regel het besluit
binnen een week volgt.

GIFTENBUDGET
Toekenningen
Verstrekt bedrag
Gemiddeld per aanvraag

2018
849
€ 433.797 *
€
498 ***

2017
859
€ 398.486 **
€
464

*Inclusief een bedrag van € 127.096 van de gemeente Amsterdam voor het vervangen van witgoed,
een gift aan St. Babyspulllen en een kerstgift voor de cliënten van St. Blijf Groep.
** Inclusief de bijdrage van € 140.000 van de gemeente Amsterdam voor het vervangen van witgoed.
***Exclusief de giften aan St. Babyspullen en St. Blijf Groep is een bedrag van € 422.472 verstrekt. Dit
bedrag is gebruikt om het gemiddelde bedrag per gift te bepalen.
De giften varieerden in 2018 van € 50 (stofzuiger) tot € 3.065 (opknappen woning).
Gift Stichting Babyspullen
Stichting Babyspullen heeft een gift van € 5.000 gekregen. Dit geld is besteed aan 100 startpakketten
met babyspullen voor aanstaande moeders in Amsterdam die het financieel moeilijk hebben. Moeders
kunnen enkel via een hulpverlener in aanmerking komen voor zo’n pakket. Deze gift is gedaan omdat
het aantal aanvragen voor babypakketten vanuit Amsterdam toeneemt en het bureau van FBNA veel
telefonisch verwijst naar de mogelijkheid om van dit pakket gebruik te maken.
Gift st. Blijf Groep
Stichting Blijf Groep heeft een gift van FBNA gekregen om Amsterdamse cliënten (84) en kinderen
(85) die in opvanglocaties verbleven of begeleid worden te verrassen met een eindejaarsgeschenk. In
totaal ging het om een bedrag van € 6.325. St. Blijf Groep stuurde ons de volgende reactie:
“Nogmaals enorm bedankt voor dit warme gebaar. Zoiets opent aan het einde van het jaar een vrolijk
deurtje naar het nieuwe jaar. Wij waarderen dit enorm en onze cliënten en hun kinderen zullen er zeker
heel erg blij mee zijn.”

2017
2,5
1
35
33
11
2
3
11
1
0,5
100 %

Wat opvalt is dat in 2018 het aantal aanvragen voor 60+-ers is gestegen. Het aantal aanvragen voor
alleenstaanden van 24-59 jaar (zowel met als zonder kinderen) is gedaald.
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AANVRAGEN NAAR SAMENSTELLING HUISHOUDEN
2018
Alleenstaand t/m 23 jaar zonder kinderen
3
Alleenstaand t/m 23 jaar met kinderen
1
Alleenstaand van 24-59 zonder kinderen
32
Alleenstaand 24-59 jaar met kinderen
30
Alleenstaand vanaf 60 zonder kinderen
15
Alleenstaand vanaf 60 met kinderen
2
Partners t/m 23 jaar met kinderen
<1
Partners 24 t/m 59 zonder kinderen
2
Partners 24 t/m 59 met kinderen
11
Partners 60 + zonder kinderen
3
Partners 60 + met kinderen
1
100 %
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BESTEMMING HULPVERLENING
2018
%* absolute aantallen
Levensonderhoud individueel
6
Witgoed (in natura)
59
Woninginrichting
22
Kleding/schoenen
2
Activiteiten kinderen
1
Legitimatiekosten
1
Medische en tandheelkundige kosten 4
Opknappen woning
2
Babyuitzet
1
Diversen
2
Totaal
100 %

58
607 **
228
21
14
15
41
21
13
16
1034 ***

2017
%*
8
59
21
3
2
1
1
1
2
2
100 %

absolute aantallen
90
641
230
29
23
13
14
13
11
21
1085 ***

* Het percentage op basis van de absolute aantallen.
** 376 huishoudens hebben witgoed in natura gekregen dankzij het budget van de gemeente, in
2017 waren dit er 415.
*** Sommige toekenningen bevatten meerdere bestemmingen (bijvoorbeeld leefgeld en kleding),
daarom is het totaal hier in 2018 1034 en niet 848 en in 2017 1085 en niet 859.
Witgoed in natura
Door het project “Witgoed bij Nood” (gefinancierd door de gemeente Amsterdam) is het financieel
mogelijk bij meer Amsterdamse huishoudens witgoed te vervangen. De mogelijkheid om witgoed aan
te vragen is erg goed bekend. Dat zie je terug in de hoeveelheid witgoed die verstrekt wordt.
De verstrekkingen witgoed besloeg in zowel 2017 als 2018 59% van het totaal.
Woninginrichting
Bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen, ledikant, matras, en meubilair. Waar het inrichting betreft
wordt geadviseerd aanbiedingen van goedkope ketens te volgen of kringloopwinkels/marktplaats
te benutten. Voor vloerbedekking wordt altijd met een vaste vierkante meterprijs gerekend. Voor
matrassen en kussens geldt altijd nieuwwaarde.
Het aantal aanvragen voor woninginrichting is percentueel nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van
2017.
Levensonderhoud
Deze bijdrage is om mensen in staat te stellen de dagelijkse boodschappen te doen. Het kan
Amsterdammers betreffen:
• voor wie een uitkering is aangevraagd, maar die nog niet ontvangen wordt
• die met een zeer laag weekbedrag moeten ‘zien rond te komen’ en zich met ‘onverwachte’
kosten geconfronteerd zien: eindafrekening energie, betalen eigen risico
• van wie het beschikbaar inkomen tijdelijk aanzienlijk lager is, bijvoorbeeld door beslag of het
wachten op toeslagen
Het aantal toekenningen leefgeld is de afgelopen twee jaar sterk gedaald, In 2016 bedroeg het nog
12% van het totaal, vorig jaar was het 8% en nu nog maar 6%.
Wij hebben hiervoor geen volledige verklaring. Mogelijk wordt -via de teambudgetten die over de stad
verspreid zijn- een deel van de leefgeld verzoeken ter plekke afgehandeld.
Activiteiten kinderen
Denk aan een bijdrage voor het vieren van een verjaardag, een dagje uit of deelname aan
sportactiviteiten. Ten opzichte van 2017 is het aantal toekenningen gedaald. Er wordt altijd gekeken
of het Jeugdsportfonds en/of het Jongerencultuurfonds hierin kunnen participeren. De voorzieningen
voor kinderen zijn gecategoriseerd en in een oogopslag zichtbaar in onze lijst (op de website).
In 2018 is ook nader kennis gemaakt met Leergeld Amsterdam. Vrijwilligers van Leergeld hebben een
verwijzende en ondersteuningsrol voor gezinnen in armoede en komen bij hen thuis.
Jaarverslag 2018
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Legitimatiekosten
Bijvoorbeeld een bijdrage voor verlenging identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocumenten. Het aantal
toekenningen is vergelijkbaar ten opzichte van 2017.
Medische en tandheelkundige kosten
Bijdragen voor zorgkosten worden bij uitzondering gegeven. We worden als FBNA steeds regelmatiger
bevraagd over de mogelijkheid om bij te dragen aan behandelingen, hulpmiddelen die niet vergoed
worden of gebitsproblemen. Als een eenmalige bijdrage voldoende is om resultaat te boeken wordt

een bijdrage overwogen (soms samen met andere fondsen).
Het aantal toekenningen dat zorg betrof is behoorlijk gestegen in 2018.
Babyspullen
Het gaat hier bijvoorbeeld om bijdragen voor een babykamer, kinderwagen of andere zaken die hoogst
noodzakelijk zijn rond de geboorte van een kind. Ook wordt vaak doorverwezen naar initiatieven als
www.stichtingbabyspullen.nl, www.slimmeboefjes.nl en www.babyentiener.nl.
Via stichting Babyspullen hebben we in 2018 100 startpakketten voor babyspullen mogelijk gemaakt.
Diversen
Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor een fiets of studie. In het geval van het laatste betreft de
gift vaak een bijdrage aan laptops of studieboeken. Bij aanvragen voor een fiets doen we altijd een
verwijzing naar Pantar Amsterdam.
Een ander voorbeeld van een uitzonderlijke gift was een donatie voor een verblijf in een
hondenpension in verband met ziekenhuisopname van het baasje.
Ook hebben wij enkele keren een uitzondering gemaakt met het geven van een bijdrage voor
specifieke juridische kosten.
VOORBEELDEN HULPVERLENING
Toekenningen
Het gaat om een man van 36 die momenteel dakloos is en in het Passantenhotel verblijft. Meneer
heeft schulden en een uitkering bij de gemeente Amsterdam. Om zijn toekomstperspectief te
verbeteren, heeft hij via de klantmanager een training gevolgd. De klantmanager geeft aan dat meneer
gemotiveerd is om zijn situatie van dakloos- en werkloosheid aan te pakken en zijn schulden op te
lossen. Meneer wil via de Gemeentelijke Kredietbank een oplossing voor zijn schulden vinden. Zijn
verblijfsdocument is niet lang genoeg meer geldig om daar een aanvraag te doen en hij heeft zelf
geen middelen om de verlenging te betalen. Omdat het hebben van een geldig verblijfsdocument
essentieel is voor zijn toekomst in Nederland heeft het fonds een gift verstrekt.
De klantmanager liet ons na afloop weten: Vandaag had ik een blije en enorm dankbare meneer
aan mijn bureau. Sinds afgelopen dinsdag heeft hij zijn document in handen. Hij is jullie ontzettend
dankbaar voor de hulp. Ik overigens ook. Het biedt hem perspectief en de mogelijkheid om zijn situatie
verder op orde te brengen. Hij zit niet stil en heeft direct deze week al actie ondernomen richting de
kredietbank om aan zijn schulden te werken. De financiële steun geeft hem niet alleen meer rust, maar
ook ruimte om zijn situatie weer op orde te brengen.
Het gaat om een 62-jarige vrouw met een bijstandsuitkering die onder bewind staat. Onlangs is haar
huurtoeslag stopgezet omdat zij een paar maanden iemand bij zich in huis heeft genomen. Door
het wegvallen van de huurtoeslag houdt mevrouw te weinig geld over om van te leven. De tijdelijke
huisgenoot is vertrokken en de huurtoeslag is weer aangevraagd. Het duurt een aantal weken voordat
deze weer binnenkomt. Het fonds heeft mevrouw een bijdrage toegekend voor een aantal weken
leefgeld ter overbrugging van de periode zonder huurtoeslag.
Voor een man van 59 die HIV besmet is en lijdt aan angststoornissen kwam een aanvraag binnen voor
het vervangen van de koelkast. Meneer komt uit de Verenigde Staten, heeft een zeer klein netwerk in
Nederland en leeft van een bijstandsuitkering. Hij maakt meer kosten aan voeding omdat hij aangepast
eet. Het fonds heeft een koelkast aan meneer toegekend zodat hij zijn etenswaren weer goed kan
bewaren.
De hulpverlener liet ons weten dat meneer overweldigt was door de gift. Meneer schreef het volgende:
“Ik wil u graag uit het diepste van mijn hart danken voor de nieuwe koelkast die ik in bruikleen kreeg.
2018 is een lang en moeilijk jaar voor mij geweest en door de gift voel ik me gesteund om mijn leven
weer op de rit te krijgen. Dat het bijna Kerst is maakt deze gift voor mij extra speciaal, ik wil u dan ook
graag bedanken voor het ruimhartige gebaar.“

Voor een echtpaar van 33 en 32 jaar met een kind wordt een aanvraag gedaan voor een wasmachine.
Deze is onlangs kapot gegaan. Moeder is opnieuw zwanger en wast nu met de hand. Het gezin leeft
van het inkomen uit werk van vader dat door WPI maandelijks wordt aangevuld. Het gezin zit erg laag
in leefgeld, onder meer omdat te veel ontvangen huur- en zorgtoeslag terugbetaald moet worden. Het
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Het betreft een 21-jarige dame met twee jonge kinderen die uit de maatschappelijke opvang komt. Zij
is daar terecht gekomen als slachtoffer van gedwongen prostitutie. Enkele weken geleden heeft zij met
urgentie een woning gekregen. In de woning is nu niets aanwezig, behalve een matras waar het gezin
op slaapt. Mevrouw wordt door een sociaal raadslid ondersteund in het aanvragen van een uitkering
en toeslagen in Amsterdam. Ze leeft nu van een restant van de uitkering van de tijd uit de opvang. Het
lukt niet om voor mevrouw tijdig via voorzieningen een bijdrage voor woninginrichting te ontvangen.
Het fonds heeft besloten om mevrouw met een bijdrage in leefgeld voor een maand en een bijdrage
voor de noodzakelijke woninginrichting te ondersteunen.
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gezin maakt extra kosten voor de auto die meneer nodig heeft voor zijn werk op onregelmatige tijden
(pakketbezorger). Vanuit het fonds wordt een toekenning gedaan voor een wasmachine.
Afwijzing - Een hulpverlener vraagt voor een 55-jarige dame een nieuw bed aan. Het overzicht
van inkomsten en uitgaven blijkt niet volledig te zijn. Zo ontbreken er afschriften waaruit opgemaakt
kan worden hoe het financiële plaatje er daadwerkelijk uitziet. De ontbrekende informatie is bij de
hulpverlener opgevraagd om een gift te kunnen verantwoorden. Uit het vervolg contact blijkt dat
mevrouw de aanvraag intrekt. Ze wil geen aanvullende informatie aanleveren. Inmiddels hebben haar
kinderen bijgesprongen om een nieuw bed te kunnen aanschaffen.
Voor een dame van 51 jaar met een inwonende dochter van 29 jaar wordt een aanvraag gedaan
voor een koelkast. Haar huidige koelkast is kapot en mevrouw ontvangt een WIA uitkering. De
dochter betaalt niet mee aan het huishouden. Met een gift van het fonds voor een koelkast zou
mevrouw erg geholpen zijn. Omdat mevrouw betalingen doet voor haar dochter die niet bijdraagt
aan het huishouden en er een spaarsaldo is van rond de € 1000,- kan de financiële nood niet worden
aangetoond.

INGEKOMEN AANVRAGEN PER STADSDEEL
Stadsdeel

Centrum
Nieuw-West
Noord
Oost
West
Zuid
Zuidoost
Totaal

In % van het
aantal aanvragen
2018
2017
6%
5%
14%
18%
16%
15%
17%
18%
21%
18%
9%
7%
17%
19%
100%
100%

in % van de totale
Amsterdamse bevolking
2018
2017
10%
10%
18 %
18 %
11 %
11 %
16 %
16 %
17 %
17 %
17 %
17 %
11%
11%
100%
100%

HULPVERLENING IN € PER STADSDEEL
Centrum
Nieuw-West
Noord
Oost
West
Zuid
Zuidoost
Totaal

2018
21.501
67.997
64.066
72.364
75.990
34.631
85.923
---------422.472*
======

%
5
16
15
17
18
8
21
---100
===

2017
15.940
78.697
55.788
63.758
75.712
27.894
80.697
--------398.486
======

%
4
20
14
16
19
7
20
----100
====

* van de donatie aan Babyspullen en St. Blijf Groep is niet bekend in welk stadsdeel de gift terecht
is gekomen.
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5. KERNCIJFERS PROJECTEN
FBNA start projecten naar aanleiding van signalen uit individuele aanvragen en/of gesprekken met
samenwerkingspartners.
Dat doen we bijvoorbeeld om snel en zonder veel vragen steun te bieden (vaak met kleine bedragen
in een noodpotje en achteraf verantwoorden) om te achterhalen hoe groot bepaalde problematiek is en
met wie de resultaten gedeeld moeten worden. De projecten Zo zelfstandig mogelijk thuis, Teambudget
en het Noodfonds Schoolreisjes zijn hier voorbeelden van. Of om gezamenlijk (maatwerk) oplossingen
te bedenken en organiseren. Het Doorbraakfonds en de pilot GGZ 18-/18+ zijn hier voorbeelden van.

5.1 PROJECTEN MET DE GEMEENTE
FBNA werkt intensief samen met de gemeente Amsterdam in projecten. In 2018 waren dit de volgende
projecten:
5.1.1 Doorbraakfonds
Het Doorbraakfonds beoogt Amsterdammers weer perspectief te bieden in vastgelopen en uitzichtloze
schuldensituaties. Zowel met advies als financiële ondersteuning tracht het fonds een vroegtijdige
doorbraak te creëren en maatwerk te bieden in situaties waarbij cliënten en hun hulpverleners geen
uitweg meer zien. Vaak leidt dit tot een snelle, effectieve en uiteindelijk goedkopere oplossing omdat er
een mogelijkheid is af te afwijken van de gebruikelijke route.
Complexe situaties (aanvragen) worden door hulpverleners onder de aandacht gebracht van een
multidisciplinair expertpanel, bestaande uit vertegenwoordigers van Samen DOEN-teams, de
MaDi’s, Eigen-Plan, WPI en FBNA. Het panel komt elke 3 weken bijeen, tussentijds is er ook per
mail of telefonisch contact. FBNA neemt de verslaglegging en de financiële uitvoering op zich en
communiceert resultaten en signalen naar de gemeente.
Resultaten 2018
• Er is 70 keer contact gezocht over een situatie
• Daarvan zijn 55 cases ingebracht in het panel
• In 19 gevallen is een casus met advies verwezen
• In 41 situaties heeft de bespreking geleid tot een gift
• Totaal uitgekeerd bedrag: € 59.177,• Gemiddelde gift: € 1.450,De donaties die zijn gedaan betroffen bijvoorbeeld:
1. Voldoen van een deel van de huurschuld om ontruiming te voorkomen en daarmee de
schuldhulpverlening te bevorderen.
2. Voldoen van (kleine), vaak niet-saneerbare, CJIB boetes die toegang tot schuldenregeling
frustreren.
3. Het betalen van een opgedoken schuld welke de sanering in gevaar brengt.
4. Voldoen van boekhouderskosten om een onderneming te beëindigen of aangifte te kunnen doen.
Om vervolgens met de schulden aan de slag te gaan.
5. Betaling van een deel van de schuld om finale kwijtschelding van de schulden mogelijk te maken
(omdat een minnelijke en wettelijke sanering geen uitkomst boden).
Voorbeeld van een situatie waarin een gift is toegekend
Het betreft een mevrouw, die voor een jaar een huisgenoot had. Deze huisgenoot heeft nooit inzage
gegeven in zijn/haar inkomsten, terwijl zij wel als toeslagpartners stonden geregistreerd. Mevrouw
ontvangt een uitkering Participatiewet, huur- en zorgtoeslag. Het was voor mevrouw niet mogelijk
een realistische schatting te maken van het toetsingsinkomen. Zij blijkt te veel huurtoeslag te hebben
ontvangen. Op basis van het gezamenlijke inkomen heeft een verrekening plaatsgevonden: de
huurtoeslag is naar beneden teruggezet. Mevrouw heeft daardoor een negatief budgetplan, waardoor
er geen aanvraag bij de kredietbank mogelijk is voor haar grotere schuld. Er loopt een moratorium,
nieuwe schulden maken is onmogelijk. Het Doorbraakfonds heeft een gift toegekend om haar te
compenseren in de huurtoeslag totdat deze weer op het oude niveau is en zo uitzicht te behouden op
het regelen van haar schulden.
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Voorbeeld van een situatie waarin is geadviseerd, bemiddeld
Een jonge moeder onder budgetbeheer, ontvangt kinderopvangtoeslag. Echter blijken de nota’s van
de kinderopvang door een fout niet betaald door de budgetbeheerder. Inmiddels is er een schuld
ontstaan, terwijl er geen ruimte is voor onvoorziene uitgaven. De kinderopvang dreigt geen jaaropgaaf
te geven, waardoor mevrouw geen juiste belastingaangifte kan doen en de kinderopvangtoeslag in
totaliteit zal worden teruggevorderd. Op initiatief van het Doorbraakfonds zijn alle betrokken partijen
(budgetbeheerder, hulpverleners en client) bijeengekomen en is een doorbraak gerealiseerd. De
budgetbeheerder erkent de fout en betaalt de volledige schuld van ongeveer € 2.500,-. Omdat de
jonge moeder zelf ook verantwoordelijkheid draagt, betaalt zij een symbolisch bedrag van € 50,- per
maand af aan de budgetbeheerder voor de duur van 6 maanden.
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5.1.2 Teambudget
Het teambudget is bedoeld om hulpverleners die verbonden zijn aan gemeentelijke teams de kans te
geven om snel en met minimale verantwoording, kleine problemen ‘klein’ te kunnen houden. Belangrijk
hierbij is dat hulpverleners werken vanuit een multidisciplinaire afwegingskader. De teams krijgen
hiervoor spelregels mee. Zo krijgen ze in basis de beschikking over een budget van € 2.000 en
worden de besluiten over een gift genomen als team en niet door individuele hulpverleners. In de app
of tijdens vergaderingen adviseren teamleden elkaar over alternatieven en zien ze van elkaar op welke
manier het geld kan worden ingezet.
Een donatie vanuit het teambudget wordt gedaan via een online betaalsysteem met betaalpassen
waar hulpverleners en cliënten gebruik van kunnen maken. Zo kan goed gemonitord worden of het
geld daadwerkelijk wordt besteed, aan wat is afgesproken.
FBNA beheert het online betalingssysteem dat nodig is om de teambudgetten over de stad te kunnen
verspreiden en kijkt mee met de verantwoording. Wij zijn samenwerkingspartner in het project gezien
onze expertise over het verstrekken van noodhulp aan kwetsbare Amsterdammers en de afwegingen
die hierbij horen.
Resultaten 2018
In 2018 is het werken met teambudgetten uitgebreid naar 47 teams. Naast de 22 Samen DOEN teams
werken nu ook 7 OKT teams, 7 activeringsteams, 4 WPI teams en 7 wijkzorg initiatieven met het
teambudget.
In navolging van de gelden die FBNA in 2017 kreeg voor het teambudget en nog beschikbaar waren
in 2018 is in 2018 nog eens € 118.000,- beschikbaar gekomen als giftenbudget. In 2018 is € 38.075
daarvan daadwerkelijk onder gebracht in het online betaalsysteem.
De 47 teams hebben het budget afgelopen jaar ongeveer 350 keer ingezet. Daarmee is ruim
€ 30.000,- uitgegeven.
Bestedingen door teams vanuit Teambudget
Categorie
%
Wonen
24 %
Vervoer
20 %
Leefgeld
19 %
Zorg
9%
Leges
6%
Onderwijs
4%
Kleding
4%
Sport
4%
Overig
10 %
Donaties rond Wonen zijn bijvoorbeeld gebruikt om toewijzingen van nieuwe woningen doorgang te
laten vinden, voor kleine huisraad, een maand huur of veiligheidsmaatregelen.
Het faciliteren van vervoer is mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld een bijdrage voor openbaar vervoer
naar school, werk, therapie, vrijwilligerswerk, maar ook door de reparatie van een speciale elektrische
driewieler of de aanschaf van een tweedehands bakfiets voor een alleenstaande moeder.
Leefgeld is een terugkerende uitgave. Dit wordt naar verhouding veel verstrekt en betreft kleine
bedragen. Het wordt ingezet bij acute situaties, bijvoorbeeld als toeslagen zijn ingehouden, er beslag
op het inkomen is gelegd of er een schuld afbetaald moet worden.
Hulpverleners werken naar tevredenheid met het budget. We horen terug dat hulpverleners met
verschillende achtergronden op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen. Het leidt er
toe dat zij elkaar ook voor andere zaken weten te vinden.
5.1.3 Versnellen Noodhulp
Als er sprake is van nood, is het belangrijk dat financiële ondersteuning snel bij de persoon in kwestie
terecht komt. Vanaf januari 2017 werkt FBNA voor het uitkeren van giften aan teams van de gemeente
als Samen Doen, PIT, Werk en Re-integratie en Activering via een online betaalsysteem. De gift wordt
op een betaalpas gezet, die meegegeven wordt aan de hulpverlener en de Amsterdammer in nood.
Zo komt de gift snel op de juiste plek.
Jaarverslag 2018
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Onderwijs Jeugd en Zorg (afdeling gemeente Amsterdam) heeft FBNA gevraagd of zij voor giften
van andere fondsen ook gebruik mag maken van dit systeem, omdat het hen (nog) niet lukt om geld
van fondsen snel bij burgers te krijgen. Medio 2017 is daarop een samenwerking aangegaan. Deze
samenwerking liep ook door in 2018 en komt naar verwachting ten einde in 2019.

Resultaten 2018
FBNA heeft een bedrag van € 60.000 euro ontvangen van de gemeente en dit bedrag ondergebracht
op een apart account in het online betaalsysteem. Vanuit OJZ is iemand aangewezen die dit bedrag
beheert en de geldstromen op die rekening verantwoordt.
5.1.4 Witgoed bij nood
Amsterdammers kunnen in aanmerking komen voor witgoed als een betrokken dienst-/hulpverlener
de financiële noodzaak voor het vervangen van witgoed constateert en een aanvraag indient. De
aanvraagprocedure voor witgoed is dezelfde als voor reguliere aanvragen. Amsterdammers kunnen
zelf geen aanvraag doen.
Voor het vervangen van witgoed in natura wordt sinds 2014 samengewerkt met BCC. Als de noodzaak
is gebleken bepaalt het bureau op basis van de samenstelling en situatie van het huishouden welk
apparaat (klein-midden-groot) wordt toegekend. Nieuwe apparaten omdat deze energiebesparend
zijn. Daarbij is de veiligheid gegarandeerd doordat BCC het apparaat installeert.
Al het witgoed wordt in bruikleen geleverd (5 jaar). Dit om beslaglegging te voorkomen en ook verkoop
te bemoeilijken. Klanten tekenen hiervoor en de apparaten worden van een sticker voorzien.
Resultaten 2018
Wij hebben bij 376 huishoudens witgoed in natura kunnen vervangen met het budget van de
gemeente. De uitgaven hiervoor betreffen € 127.096.
Zie voor meer informatie over de aanvragen witgoed vanaf bladzijde 11.
5.1.5 Noodfonds Schoolreisjes
Een deel van de Amsterdamse basisscholen merkt jaarlijks dat voor een aantal leerlingen de
ouderbijdrage niet betaald wordt. Scholen vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten
waaronder schoolreisjes en schoolkampen. De kosten hiervan liggen tussen de € 30,- en € 75,-. Niet
alle ouders kunnen dat betalen.
Om deze ouders en kinderen tegemoet te komen, is in 2017 het Noodfonds Schoolreisjes tot stand
gebracht op initiatief van de gemeente Amsterdam en de Kinderombudsman. Alle basisscholen
in Amsterdam kunnen een aanvraag indienen voor de bekostiging van een schoolreisje of
schoolkamp van kinderen die anders niet mee kunnen. Het noodfonds is een aanvulling op de
bestaande Scholierenvergoeding. Voorwaarde voor een aanvraag bij het noodfonds is dat de
scholierenvergoeding verbruikt is aan andere schoolkosten. Daarbij is de gemeente op een aantal
basisscholen in Amsterdam de Stadspaspilot gestart. Deelnemende basisscholen ontvangen € 50,per gescande stadspas als ouderbijdrage. Als via de Stadspaspilot een bijdrage is ontvangen, kan
geen beroep gedaan worden op het Noodfonds Schoolreisjes.
Resultaten 2018
• Aantal basisscholen waar aan een gift is uitgekeerd: 15
• Aantal leerlingen dat is mee geweest op schoolreis/kamp: 136
• Totaal uitgekeerd: € 6.114,• Gemiddelde gift per leerling: +/- € 45,Je ziet dat een beperkt aantal scholen een beroep doet op het noodfonds en dat vanuit sommige
scholen meerdere keren per jaar een beroep op het noodfonds wordt gedaan. Het beroep op het
noodfonds in stadsdeel zuid is het hoogst. Daar is 42 keer een bijdrage gedaan voor leerlingen. Een
groot deel van de bijdrage betrof kinderen van ouders zonder verblijfstatus. De school laat ons weten:
“Deze kinderen hebben volgens de wet recht op onderwijs maar geen recht op vergoedingen zoals de
scholierenvergoeding, de stadspas of het cultuur- en sportfonds. De ouders van deze kinderen leven
onder het bestaansminimum en hebben geen geld voor schoolreisjes. Als school willen wij uiteraard
dat ze wel mee gaan. Met het Noodfonds Schoolreisjes wordt het financieel mogelijk!”
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5.1.6 GGZ continuïteit 18-/18+
Amsterdam telt 87.000 jongeren in de leeftijd 18 tot 24 jaar. Landelijk gezien maakt zo’n 5,5% van
de jongeren in deze leeftijdscategorie gebruik van een GGZ-behandeling (Trimbosinstituut, 2017).
Uit onderzoek onder een aantal Amsterdamse GGZ aanbieders blijkt dat ruim 10% van de jongeren
aangeeft hun behandeling te staken bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd (Gem. Amsterdam,
afdeling Jeugd, 2016). Het eigen risico van minimaal € 385,- dat vanaf die leeftijd moet worden
betaald, maakt dat deze jongeren zorg gaan mijden. Met als gevolg dat zij op latere leeftijd mogelijk
terugkomen met grotere problemen. Omdat dit een ongewenste situatie is heeft het college van
Burgemeester en Wethouders in december 2017 besloten te starten met een pilot. GGZ-hulpverleners
kunnen in overleg met de jongere een aanvraag voor vergoeding van het eigen risico indienen bij
FBNA. Bespreking en beoordeling van de aanvragen gebeurt i.s.m. OJZ gem. Amsterdam. Ook is
iemand aangesloten van de Jongerenpunten voor verwijzing op andere leefgebieden.
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Resultaten 2018
• Totaal aantal aanvragen: 58
• Aantal organisaties dat een aanvraag heeft gedaan: 17.
• Meest voorkomende aanvragers: Bascule (16) en Opvoedpoli/Care Express (12)
• Aantal toekenningen: 56
• Uitgekeerd aan giften: € 1.027,-

5.2 PROJECTEN MET CONVENANTPARTNERS /
PARTIJEN UIT HET VELD
5.2.1 Zo Zelfstandig Mogelijk Thuis’
Kleine aanpassingen in het huis kunnen uitkomst bieden in het langer zelfstandig thuis wonen van
mensen met een handicap of chronische aandoening. Echter blijken deze woningaanpassingen niet
voor iedereen financieel haalbaar. Het project ‘Zo zelfstandig mogelijk thuis’ komt mensen met een
krappe beurs tegemoet in deze kosten.
In 2018 is een aantal nieuwe maatschappelijke organisaties aangesloten bij het project, te weten:
PuurZuid, ABC-Alliantie, SEZO, Dynamo, Centram en MaDi Zuidoost. De doelstelling om in elk
stadsdeel in ieder geval 1 potje onder te brengen is behaald. De deelnemende organisaties ontvangen
€ 500,- om kleine aanpassingen in huizen te laten doen. Denk bijvoorbeeld aan steunen, verhoogde
toiletten, beugels of mengkranen. De verantwoording van deze gift vindt achteraf plaats.
Resultaten 2018
• Aantal deelnemende partijen: 8
• Aantal verstrekte potjes: 7
• Totaal uitgekeerd: € 3.500
Begin 2019 wordt op basis van de uitgaven en beschikbare fondsen besloten of FBNA ook in 2019
verder gaat met Zo zelfstandig mogelijk thuis.
5.2.2 Noodhulp aan studenten HvA
Per 1 oktober 2017 is bij wijze van pilot een noodfonds voor studenten van de Hogeschool van
Amsterdam (HvA) ingericht. De Imdesto Foundation heeft hier geld voor beschikbaar gesteld.
Het noodfonds is bedoeld voor studenten in specifieke noodsituaties die niet via de DUO, het
profileringsfonds of andere studentenfondsen verholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld voor een
student die door omstandigheden zijn baan is kwijtgeraakt, thuis moet bijspringen en geen geld voor
boeken heeft. Aanvragen worden ingediend door de studentendecanen van de HvA die eerst bekijken
of voorliggende voorzieningen of fondsen geen uitkomst kunnen bieden in deze situatie.
Resultaten 2018
In 2018 zijn er geen aanvragen binnengekomen. In 2019 wordt bekeken of en op welke manier dit
project vervolgd wordt.
5.2.3 Noodhulp ombudsman Metropool
Het team van de ombudsman begeleidt Amsterdammers die zich onheus bejegend voelen door de
gemeente. In die begeleiding zijn er soms langdurige contacten en situaties waarbij zij mensen snel
een extra steun in de rug zouden willen geven met een financiële bijdrage (noodhulp).
FBNA geeft de ombudsman daartoe mogelijkheid via een spoedprocedure. De ombudsman heeft
de ruimte om tot een bedrag van maximaal € 500 per aanvraag een spoedverzoek te doen voor een
eenmalige tegemoetkoming aan een huishouden dat bij hen in beeld is gekomen en ondersteund
wordt.
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Resultaten 2018
In 2018 zijn er twee verzoeken binnengekomen en gehonoreerd. De ene aanvraag betrof een dame
die veel heeft meegemaakt en hard werkt om zich staande te houden. Om haar ‘vast te houden’ in het
schuldsaneringstraject is via de ombudsman een bijdrage gedaan om haar gebitspijn te verhelpen.
Inmiddels is mevrouw tot de WSNP toegelaten en gaat het goed met haar.
De tweede aanvraag betrof een meneer die wel aanspraak maakte op (beperkte) bijzondere bijstand
bij een verhuizing, maar dit niet meer kreeg omdat hij het geld geleend had bij een kennis om met
spoed een deel van de huisraad van de vorige bewoner over te nemen. Het lukt hem niet om zijn
kennis terug te betalen, waarop deze dreigde de inboedel bij meneer weg te halen. Er werd een
bijdrage gedaan om meneer rust te geven en hem te steunen bij het afsluiten van een zware periode.

6. FINANCIEN
Giftenbudget
Besteed 2018
705
10.321
19.019
900
40.555
500
1.000
2.040
3.016
16.522
21.125
11.819
23.534
9.363
38.683
25.181
464
9.829
1.400
1.640
45.497
12.368
2.858
0
1.041
2.418
100
1.150
0
3.744
0

Beschikbaar 2018
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.522
18.704
23.482
900
47.018
500
1.000
3.000
3.016
18.493
49.247 *
12.500
27.547
10.100
45.000
30.073
1.992
16.000
1.458
3.000
71.215 **
13.878
2.860
0
1.041
2.418
3.730
4.861
0
3.744
900

Besteed 2017

Ad Futurum
BCC bijdrage
Bekker-la-Bastide Fonds
Bisschop Bluyssen fonds
Dienst Onderwijs Jeugd en Zorg (BIMZ)
Burkens Stichting
Carina Stichting
Christine
Diaconie Evangelisch-Lutherse Gem. Asd
Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting
Fonds Liefdadige Doeleinden
Fonds van NRC-Handelsbladlezers
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Hulp na Onderzoek
Bylandt
R.C. Maagdenhuis
Diaconie Remonstrantse gemeente Amsterdam
Stichting Nalatenschap De Drevon
Doopsgezinde Diaconie Amsterdam
Vincentiusvereniging Amsterdam
Stichting RCOAK
Dichter bij huis
Stichting Hendrik en Maria
Papefonds
Armoedefonds
Brentano
Giften Algemeen
Particuliere giften
Omarmprijs
Kerstdonatie ambtenaren gemeente
Club van 100

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.978
0
16.518
0
35.079
0
0
0
0
11.507
14.285
12.500
12.453
9.900
45.000
19.927
300
10.190
0
0
48.785
6.122
1.000
1.200
959
9.582
201
0
1.000
0
0

Subtotaal

€ 306.701

€ 420.199

€ 258.486

Gemeente Witgoed

€ 127.096

€ 127.096

€ 140.000

Totaal

€ 433.797

€ 547.295

€ 398.486

*Eind 2018 is een bijdrage van € 22.990 uitbetaald. Deze bijdrage gaat volledig mee naar 2019.
**Hiervan moest op 31-12-18 nog € 30.000 opgevraagd en uitbetaald worden. Een groot deel van
deze € 30.000 gaat mee als giftenbudget naar 2019 (€ 71.215 - € 45.497 = € 25.718).
Toelichting
Onder het beschikbare budget dat is opgenomen in het overzicht wordt verstaan: het budget dat is
gekregen van fondsen, donateurs voor 2018 en het budget van fondsen dat is overgelopen vanuit
2017.
Ook dit jaar loopt van verschillende fondsen (een deel van het) budget over naar 2019. In totaal is dit
een bedrag van € 113.498 (€ 547.295 - € 433.797 = € 113.498).
In 2018 werden met uitzondering van de bijdragen van het Armoedefonds, de Burkens stichting,
Bisschop Bluyssen fonds, St. Carina en de Stichting Hendrik en Maria alle bijdragen van geld gevende
fondsen door middel van een voorschot verstrekt.

Begroting 2019
Onderstaand een verkorte versie van de begroting 2019:
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Exploitatiesaldo
Het boekjaar is afgesloten met een negatief saldo van € 7.548.
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Baten
Bijdragen fondsen en donateurs
Bijdragen en subsidies gem. Amsterdam
Overige inkomsten

338.000
782.250
24.750
1.145.000

Lasten
Uitgaven hulpverlening
Personele lasten
Overige werkkosten
Onvoorzien

784.000
231.870
122.094
7.036
1.145.000

Saldo baten en lasten

0

VERMOGENSPOSITIE
Overige reserves
De overige reserves bedragen eind 2018 € 108.151, dit is exact gelijk aan de stand eind 2017. FBNA
heeft niet als doelstelling vermogensvorming. Enig weerstandsvermogen om onverwachte tegenvallers
op te vangen is noodzakelijk. Uitgangspunt is dat in geval van beëindiging van de stichting er
voldoende liquiditeiten zijn voor personele inzet om de opheffing te realiseren en aan de dan lopende
verplichtingen te kunnen voldoen.
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7. JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Activa in ontwikkeling

2018

2017

€

€

4.066

-

8.946

-

30.000
10.598
40.598

27.500
16.858
44.358

678.070

395.175

731.680

439.533

108.151
12.500
11.934
132.585

108.151
12.500
19.482
140.133

113.498
303.760
99.000
7.984
32.250
11.553
413
9.142
5.405
12.000
4.098
599.095

85.254
109.093
4.607
62.501
2.960
6.320
16.080
12.000
584
299.400

731.680

439.533

1

Materiële vaste activa
Computerapparatuur

2

Vlottende activa
Nog te ontvangen bijdragen
Overige vorderingen en overlopende activa

3

Liquide middelen

4

Totaal van de activa

PASSIVA
Eigen Vermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserve hulpverlening
Egalisatiefonds

5

Kortlopende schulden
6
Saldo fondsen
Nog te besteden projectmiddelen
Nog te besteden werkkosten
Ontvangen bijdragen t.b.v. komende jaren
Terug te betalen bijdragen
Bijdrage 2012 nog te besteden
Te betalen loonheffingen
te betalen pensioenpremies
Te betalen vakantiegeld en vakantiedagen
Personele inzet december
Accountantskosten boekjaar
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal van de passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2018
€
Baten
7
Bijdragen fondsen en donateurs
Bijdrage Witgoed bij Nood gemeeente Amsterdam
Bonus BCC
Bijdragen Club van 100
Ontvangen t.b.v. 2019 resp. 2018

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Bijdrage Doorbraakfonds en Versnellen Noodhulp
Bijdrage gemeente Amsterdam GGZ
Subsidie werkkosten gemeente Amsterdam
Subsidie werkkosten projecten gem. Amsterdam
Overige subsidie gemeente Amsterdam t.b.v. verslagjaar
Bijdragen fondsen en donateurs t.b.v. projecten
Gefinancierd vanuit Bijdrage 2012
Ontvangen interest
Totaal van de baten

413.589
127.096
5.710
900
113.498 433.797
149.178
1.027
187.500
125.855
16.726
3.384
30.251
475
948.193

320.000
140.000
12.000
9.000
481.000
85.000
150.000
187.500
155.500
23.000
500
1.082.500

330.747
140.000
12.994
450
85.254 398.937
111.958
187.500
113.281
2.486
3.773
53
817.987

Lasten
Uitgaven hulpverlening
Uitgaven projecten
Personele inzet
Werkkosten Witgoed
Overige werkkosten projecten
Afschrijving materiële vaste activa
Huur kantoor
Kosten fondsenwerving
Bureaukosten
Accountants, advies- en administratiekosten
Overige kosten/onvoorzien
Totaal van de lasten

433.797
168.893
151.029
87.309
70.694
1.118
15.711
17.089
10.099
955.741

739.000
264.500
15.500
20.000
27.500
13.000
3.000
1.082.500

398.487
116.269
116.228
60.000
55.229
16.433
19.052
18.945
800.642

8

Saldo van baten en lasten

7.548 -

-

17.345

Resultaat

7.548 -

-

17.345

Het saldo van 2018 is als volgt bestemd:
Naar de Overige reserves
Naar Egalisatiefonds

7.5487.548-
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Per 1 januari 2017 zijn de stichtingen Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden Amsterdam
(werknaam Fonds Bijzondere Noden Amsterdan, FBNA) en Stichting Fonds “1-7-1998” (werknaam
Fonds Bijzondere Projecten FBNA) gefuseerd. De statutaire naam van de stichting na de fusie is
Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden Amsterdam en de werknaam is FBNA.
De stichting is gevestigd in Amsterdam op het adres Herengracht 218 en is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam met nummer 41197859.
Verslaggeving
Inkomsten en uitgaven, die verband houden met de hulpverlening, worden met ingang van het
boekjaar 2015 via de exploitatierekening verantwoord.
De jaarrekening is opgemaakt volgens de hier vermelde grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling.
Op onderdelen wijken deze grondslagen af van regulier gehanteerde verslaggevingsstelsels.
De afwijkingen zien onder meer toe op de onder de kortlopende schulden opgenomen posten ‘Saldo
fondsen’, ‘Ontvangen bijdragen t.b.v. komende jaren’ en ‘Bijdrage 2012 nog te besteden’. Deze posten
zijn nu opgenomen als in de toekomst aan de doelstelling te besteden middelen. Als de algemeen
aanvaarde grondslagen waren gevolgd, waren deze posten grotendeels als onderdeel van het eigen
vermogen opgenomen. (Als vrij besteedbaar of beklemd vermogen).
Daar waar nodig zijn de vergelijkende cijfers van 2017 voor de vergelijkbaarheid aangepast.
Immateriële en Materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder
aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De
computerapparatuur en de website worden in drie jaar afgeschreven.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen zijn vrij
besteedbaar.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
Overige reserves
Het verschil tussen de werkelijke baten en lasten van enig jaar, het saldo van de staat van baten en
lasten, wordt ten gunste of ten laste van de overige reserves gebracht.
Bestemmingsreserve hulpverlening
Deze bestemmingsreserve is gevormd om het bestuur in staat te stellen om aanvragen om hulpverlening
te honoreren ook als de daarvoor ontvangen bijdragen van de fondsen niet toereikend zijn.
Egalisatiefonds
Dit fonds behoort tot het zogenaamde beklemde vermogen. Aanwending van dit fonds is afhankelijk
van besluitvorming van de gemeente Amsterdam.
Saldo van baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies
voor bureaukosten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn
in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de
goederen zijn geleverd c.q. de hulpverlening/diensten zijn verricht. Subsidies en projectmiddelen
worden gedeeltelijk aangewend ter bekostiging van de werkkosten. De werkkosten worden aan de
subsidies en projectmiddelen toegerekend op basis van (deels ingeschatte) tijdsbesteding.
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TOELICHTING OP DE BALANS

1) Activa in ontwikkeling
Aanschafwaarde 1 januari
Investeringen 2018
Afschrijvingen in 2018
Boekwaarde 31 december

31.12.2018
€

31.12.2017
€

4.066
4.066

-

In 2018 is € 4.066 geïnvesteerd in vernieuwing van de website. De website wordt in 2019 in gebruik
genomen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

2) Materiële vaste activa
Aanschafwaarde 1 januari
Investeringen 2018
Afschrijvingen in 2018
Boekwaarde 31 december

10.064
1.118
8.946

-

In 2018 is voor een bedrag ad € 10.064 geïnvesteerd in computer apparatuur.

3) Vlottende activa
De vorderingen opgenomen onder de vlottende activa hebben een looptijd van maximaal één jaar.
Nog te ontvangen bijdragen
Bijdrage RCOAK
Bylandt
Maagdenhuis

Overige vorderingen en overlopende activa
Bonus BCC 2018 (2017)
Kosten Simpled Card te vorderen tweede halfjaar
Zwangerschapsuitkering
Vooruitbetaalde kosten Team Budget
Overige te vorderen bedragen

30.000
30.000

22.500
5.000
27.500

5.710
4.305
583
10.598

12.994
826
500
2.538
16.858

Als gevolg van veranderde afspraken met BCC is de bonus lager dan in 2017.

4) Liquide middelen
De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.
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5) Eigen vermogen
Overige reserves
De Overige reserves bedragen eind 2018 € 108.151.
Deze bedragen zijn ook feitelijk in liquiditeit aanwezig. De stand van de Overige reserves is mede
bepaald door het relatief hoge batig saldo van het verslagjaar 2014, voornamelijk veroorzaakt door de
de inzet van een voormalig werknemer als vrijwilliger gedurende het verslagjaar, waar begroot is
voor een betaalde kracht.
FBNA heeft niet als doelstelling vermogensvorming. Enig weerstandsvermogen om onverwachte
tegenvallers op te vangen is noodzakelijk. Uitgangspunt is, dat in geval van beëindiging van de
stichting er voldoende liquiditeiten zijn voor personele inzet om de opheffing te realiseren
en aan de dan lopende verplichtingen te kunnen voldoen.
De middelen die nu beschikbaar zijn worden onder meer aangewend om het meerjarenbeleid vorm
te geven, de nieuwe werkwijze verder te ontwikkelen en te implementeren en de ingezette
efficiencyslag op het bureau af te ronden.
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Egalisatiefonds
Betreft aan het Eigen vermogen toegevoegd deel van het exploitatiesaldo van de door de gemeente
gesubsidieerde werkkosten. Afhankelijk van de besluitvormig van de gemeente zal een eventuele
terugbetaling aan de gemeente ten laste van dit fonds komen, dan wel in komende jaren besteed worden.
In 2018 is het tekort op de subsidie “Werkkosten gemeente Amsterdam” via de resultaat bestemming
in mindering gebracht op deze reserve.

6) Korlopende schulden
De schulden opgenomen onder de kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar,
met uitzondering van de post “Bijdrage 2012 nog te besteden” en ontvangen bijdrage t.b.v. komende
jaren.
Saldo fondsen
De post Saldo Fondsen heeft betrekking op nog te besteden gelden die in 2018 ontvangen zijn ten
behoeve van 2019, van reguliere fondsen waarmee FBNA een relatie heeft.

Nog te besteden projectmiddelen
Projecten gemeente Amsterdam:
- Doorbraakfonds
- Schoolreisjes
- Versnellen Noodhulp en Teambudget
- GGZ Budget

HVA Studenten in Nood
Langer Zelfstandig Thuis
Saldo voorgaande jaren

31.12.2018
€

31.12.2017
€

38.763
9.717
119.425
105.601
273.506

51.941
18.014
8.000
77.955

6.000
24.254
303.760

6.000
884
24.254
109.093

De in 2018 niet bestede projectgelden van de gemeente Amsterdam mogen in overleg met de
gemeente doorgeschoven worden naar 2019.
Ontvangen bijdragen t.b.v. komende jaren
Eekhoornfonds
Stichting Primrose

94.000
5.000
99.000

-

Onder de post Ontvangen bijdragen t.b.v. 2019 zijn de nog te besteden bedragen opgenomen die
ontvangen zijn van min of meer willekeurige derden, zonder dat een specifieke doelgroep is meegegeven.
Bijdrage 2012 nog te besteden
Betreft nog te besteden middelen uit 2012, bestemd voor het bekostigen van de werkkosten van het
bureau en daarmee samenhangende kosten in brede zin. Om het tekort op de bureaukosten in 2018 te
dekken is het bedrag van het tekort als bate in de staat van baten en lasten opgenomen en ten laste
van de “Bijdrage 2012 nog te besteden” gebracht.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Het witgoed dat wordt verstrekt aan cliënten van de convenantpartners wordt verstrekt onder de
condities van een bruikleenovereenkomst. Deze bruikleenovereenkomst is bedoeld om een
eventueel derdenbeslag op het witgoed te voorkomen, niet om een eigendomsclaim te kunnen
effectueren. Het totaal van de onder een bruikleenovereenkomst verstrekt witgoed is niet
gewaardeerd.
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De huurovereenkomst met Stichting het Maagdenhuis heeft met ingang van 1 januari 2016 een
looptijd van telkens 1 jaar.
De jaarhuur bedraagt circa € 15.000.
Rond de vernieuwing van de website is een verplichting aangegaan voor een bedrag van € 6.098.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Resultaat
De staat van baten en lasten sluit met een tekort van € 7.548. Dit bedrag is onttrokken aan het
Egalisatiefonds.
7) Baten
Ontvangen bijdragen fondsen en donateurs
Voor een nadere toelichting op de Ontvangen bijdragen fondsen en donateurs verwijzen wij graag
naar het inhoudelijk jaarverslag.
Bonus BCC
Het witgoed dat wordt verstrekt aan cliënten van de convenantpartners wordt ingekocht bij BCC.
Van BCC wordt een bonus ontvangen van 3% over het totale inkoopbedrag exclusief btw en
installatiekosten. In voorgaande jaren was het percentage hoger. Daar staat tegenover dat er geen
bezorgkosten meer in rekening worden gebracht.
Bijdragen Club van 100
De Club van 100 is een initiatief om via nieuwe donateurs extra giftenbudget te verwerven.
In 2018 is geen betalingsverzoek gedaan aan de leden van de Club van 100.
Dekking exploitatietekort uit reservering 2012
Van de ontvangen subsidiebijdragen 2012 is een deel in dat jaar niet besteed. Het niet bestede deel
is vrij besteedbaar.
Het bestuur heeft er voor gekozen dit bedrag te reserveren om toekomstige exploitatietekorten mee te
dekken. Over 2018 is een negatief resultaat gerealiseerd, dit bedrag is in mindering gebracht op het
overschot uit 2012.
8) Lasten
Realisatie
2018
€
Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Externe personele inzet
Overige personeelskosten
Ontvangen uitkeringen
Af: doorberekend aan projecten

136.228
23.895
12.694
121.263
7.379
10.062 291.398
140.368
151.029

Begroting
2018
€
131.438
22.433
12.080
87.571
14.090
3.112 264.500
264.500

Realisatie
2017
€
62.364
9.427
5.467
180.311
2.749
11.030 249.288
17.831
231.457

In de loop van 2017 is een aantal medewerkers in dienst getreden die voorheen extern werden
ingehuurd. Het werken met externe medewerkers zal worden afgebouwd. Ultimo 2018 waren vier
medewerkers in loondienst en geen medewerkers meer extern verbonden aan FBNA.
Huur kantoor
De huur is inclusief vaste lasten, water en energie en schoonmaakkosten.
In de begroting van 2018 is de huur begroot op basis van de huidige huurprijs.
Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

1.626
1.943
2.011
672
2.892
3.810
1.290
533
2.313
17.089

7.500
2.000
1.800
600
8.000
2.000
600
5.000
27.500

2.830
1.635
1.792
587
3.839
2.129
363
5.879
19.052

Accountants, advies- en administratiekosten
Ten behoeve van de verantwoording over de ontvangen subsidies van de Gemeente Amsterdam zijn
er controlewerkzaamheden verricht.
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Bureaukosten
Publiciteit
Drukwerk
Telefoon- en portokosten
Bankkosten
Verzekeringen
Automatisering
Contributies en abonnementen
Representatie/reiskosten/lunch
Diversen

Realisatie
2018
€
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BIJLAGE
Overzicht door gemeente Amsterdam aan St. FBNA verstrekte subsidies en bijdragen
BIMZ 2017
Beschikkingnummer
Aanvraagdatum
Bedrag toegekend
Beschikkingdatum
Ontvangen bedrag
Hiervan besteed in 2018
Hiervan besteed in 2017
Overloop naar 2019

SBA-006939
18-11-2016
€ 40.742
13-12-2016
€ 40.742
€
6.276
€ 34.466
€
0

BIMZ 2018
Beschikkingnummer
Aanvraagdatum
Bedrag toegekend
Beschikkingdatum
Ontvangen bedrag
Hiervan besteed in 2018
Overloop naar 2019
Het overlopende bedrag is in de jaarrekening opgenomen
onder de post “Saldo fondsen”.

SBA-009960
28-9-2017
€ 40.742
27-12-2017
€ 40.742
€ 34.279
€
6.463

Werkkosten 2018 FBNA
Beschikkingnummer
Aanvraagdatum
Bedrag toegekend
Beschikkingdatum
Ontvangen bedrag
einddatum
Hiervan besteed in 2018
Tekort
het tekort van € 7.548 is ten laste gebracht van het egalisatiereserve
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SBA-009959
28-9-2017
€ 187.500
21-12-2017
€ 187.500
31-12-2018
€ 195.048
-€
7.548

BIJLAGE
Overzicht door gemeente Amsterdam aan St. FBNA verstrekte gleden inzake projecten
WPI / Versnellen noodhulp, Doorbraakfonds giften
Beschikkingnummer
Aanvraagdatum
Bedrag toegekend
Beschikkingdatum
Einddatum
Ontvangen bedrag
Hiervan besteed in 2017
Hiervan besteed in 2018
Overloop 2019

SBA-008884
12-6-2017
€ 120.000
14-8-2017
31-12-2018
€ 120.000
€ 68.059
€ 51.941
€
0

WPI / subsidie Projecten Witgoed bij Nood, Doorbraakfonds, Teambudget - 2018
Beschikkingnummer
Aanvraagdatum
Bedrag toegekend
Beschikkingdatum
Einddatum
Ontvangen bedrag
Hiervan besteed in 2018
Overloop 2019 en terug te betalen
In de jaarrekening opgenomen onder Nog te besteden projectmiddelen.
terugbetalen

SBA-009962
28-9-2017
€ 344.946
29-12-2017
31-12-2018
€ 327.699
€ 280.951
€ 46.748
€ 38.763
€
7.984

WPI / Teambudget OKT
Beschikkingnummer
Aanvraagdatum
Bedrag toegekend
Beschikkingdatum
Einddatum
Ontvangen bedrag
Hiervan besteed in 2017
Hiervan besteed in 2018
Overloop 2019

SBA-009571
18-9-2017
€
8.800
7-12-2017
31-12-2018
€
8.800
€
500
€
8.300
€
0

WPI / Noodfonds Schoolreisjes
Beschikkingnummer
Aanvraagdatum
Bedrag toegekend
Beschikkingdatum
Einddatum
Ontvangen bedrag
Hiervan besteed in 2017
Hiervan besteed in 2018
Overloop 2019
In de jaarrekening opgenomen onder Nog te besteden projectmiddelen.

SBA-008961
19-6-2017
€ 20.000
28-8-2017
1-1-2020
€ 20.000
€
1.986
€
8.298
€
9.717
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WPI / Versnellen noodhulp en Teambudget
Beschikkingnummer
SBA-013381
Aanvraagdatum
3-5-2018
Bedrag toegekend
€ 180.000
Beschikkingdatum
22-5-2018
Einddatum
31-12-2019
Ontvangen bedrag
€ 180.000
Hiervan besteed in 2018
€ 60.575
Overloop naar 2019
€ 119.425
In de beschikking voor 2019 is er rekening mee gehouden dat dit bedrag overloopt
In de jaarrekening opgenomen onder Nog te besteden projectmiddelen.

OJZ/ Continuiteit GGZ 18-/18+
Beschikkingnummer
Aanvraagdatum
Bedrag toegekend
Beschikkingdatum
Einddatum
Ontvangen bedrag
Hiervan besteed in 2018
Overloop naar 2019
In december mail gekregen project verlengd met 1 jaar.
In de jaarrekening opgenomen onder Nog te besteden projectmiddelen.
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nvt
nvt
€ 115.065
1-12-2017
31-12-2019
€ 115.065
€
9.464
€ 105.601

OVERIGE GEGEVENS
Vermogen
Artikel 3 van de statuten luidt:
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. de inkomsten uit het vermogen van de stichting, alsmede het stichtingskapitaal;
b. hetgeen de stichting door subsidies, giften, legaten en erfstelling verkrijgt, met dien verstande
dat erfstellingen uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;
c. gelden verkregen op andere niet met de wet in strijd zijnde wijze.
Opmaken en goedkeuren van de jaarstukken
Artikel 4 lid 9 van de statuten zegt over de vaststelling van de jaarstukken het volgende:
Het bestuur heeft tot taak het al dan niet goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening.
Op basis van artikel 12 lid 3 is het bestuur verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
de jaarrekening te maken en op papier te stellen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die nadere
informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum of inzicht geven in belangrijke
ontwikkelingen bij de vennootschap die invloed kunnen hebben op de beoordeling van
de jaarrekening als geheel of op de continuïteitsveronderstelling.
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Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
Postbus 17227
1001 JE Amsterdam
Telefoon:
020 420 19 84
E-mail:
info@fbna.nl
Website:
www.fbna.nl
ING rekening: IBAN NL49 INGB 0000 2946 97
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam staat
ingeschreven in het Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel voor Amsterdam
onder nummer 41197859.

Dtp:
Zorro Producties, Amsterdam
Druk en afwerking: Multicopy Diemen
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