
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 
laat Amsterdammers niet aan hun lot over
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1. VAN DE VOORZITTER  
FBNA ook dit jaar in beweging
 
FBNA ondersteunt sinds 1936 Amsterdammers in een financiële noodsituatie. Dankzij giften van 
vermogensfondsen en andere donateurs is dit mogelijk. Omdat de gemeente Amsterdam onze 
werkkosten betaalt, kan het bureau de aanvragen bekijken en beoordelen en komt het giftengeld voor 
100% ten goede aan kwetsbare Amsterdammers. Dienst-/hulpverleners dienen de aanvragen voor hen in. 

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk dienst-/hulpverleners en hun organisaties weten: dat zij voor 
Amsterdammers in nood een beroep kunnen doen op FBNA en dat bij vragen of twijfel als “zal ik een 
aanvraag indienen?” het bureau altijd gebeld kan worden. 
FBNA wil voorkomen dat de ene Amsterdammer wel bij iemand terecht komt die een aanvraag indient 
en een andere Amsterdammer niet. Het is mooi dat -via “Witgoed bij nood”- meer Amsterdammers 
weten van FBNA. Het is nog mooier als Amsterdammers en de dienst-/hulpverleners op het netvlies 
hebben en houden dat de noodhulp meer omvat dan “Witgoed bij nood”. Het is daarbij van belang 
dat aanvragers (de dienst-/hulpverleners) het volledige beeld van de noodsituatie aan het bureau 
voorleggen. In overleg met de aanvragers -en indirect met de Amsterdammers- wordt bekeken wat 
gehonoreerd kan worden. 

FBNA wil voorkomen dat we met onze partners (gemeente, donateurs en aanvragers) ‘water naar de 
zee dragen’. FBNA wil daarom samen met alle betrokkenen werken aan perspectief en waar mogelijk 
ook voorkomen dat noodsituaties zich (onnodig) herhalen.
Dankzij ervaringen, signalen en onderzoek is inmiddels meer bekend over wat schaarste aan geld 
doet met mensen. 
 • Dat dit stress veroorzaakt en wat dat allemaal betekent (tunnelvisie, daling IQ en ‘domme’   
     beslissingen). 
 • Dat weten nog geen doen is en we de zelfredzaamheid niet moeten overschatten    
     (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid). 
 • Dat we -via een ingewikkeld systeem aan voorzieningen- het voor (financieel) kwetsbaren extra  
     moeilijk maken. 
 • Dat we de oorzaken van financiële problemen EN de oplossingen met name op het bord van de  
     mensen in nood leggen en nog te weinig kijken naar de veroorzakers ‘in het systeem’. 
Budgettips geven en met mensen bekijken of andere keuzes maken (financiële) ruimte biedt, kan 
effect hebben. Daarnaast is het belangrijk aandacht te besteden aan ‘systeemfouten’, te werken aan 
de herinrichting van ‘voorzieningen’ en ook veroorzakers van klemsituaties (of het erger maken van die 
situaties) verantwoordelijk te maken voor de oplossingen. 

Ook dit jaar konden we, zowel via individuele aanvragen als de projecten, kwetsbare Amsterdammers 
bereiken. Het aantal aanvragen is gestabiliseerd: 1264 in 2017 (ten opzichte van 1307 in 2016). 
Het benodigde giftenbudget voor het verhelpen van individuele noodhulp aanvragen was dit jaar       
€ 398.486. In 2016 is € 444.555 uitgegeven. Hulpverleners hebben ons verschillende malen laten 
weten wat onze gift betekend heeft: “Dankzij FBNA is er weer perspectief gekomen. Onder meer door 
het vertrouwen bij en de betere band met de klant en een betere gezondheid.” en “Naast de financiële 
stimulans zorgt het indienen van een aanvraag en het ontvangen van een gift voor meer binding met 
de klant, doordat je dat samen doet en bijvoorbeeld samen geniet van het kopen van nieuwe spullen.”

In 2017 is met een aantal fondsen/donateurs gesproken over de professionaliseringsslag bij FBNA en 
wat zij van ons verwachten bij het inzetten en verantwoorden van hun bijdragen. Deze gesprekken 
worden over en weer gewaardeerd. In 2018 willen we ook met de andere fondsen/donateurs bijpraten 
en op zoek gaan naar andere donateurs. 
Met de gemeente bespraken we signalen en knelpunten uit de individuele aanvragen en resultaten 
van de projecten, zoals het Doorbraakfonds, Witgoed bij nood, Noodfonds schoolreisjes en de 
Teambudgetten. 

In het kader van good governance is het belangrijk toe te werken naar een 1:3 verhouding van de 
werkkosten-giftenbudget, onder andere door de afhandeling zo effectief en efficiënt mogelijk in te 
richten. Via de Teambudgetten worden in ieder geval een aantal aanvragen voor lage bedragen 
voorkomen. 
Door de individuele aanvragen zo compleet mogelijk aan te leveren en aanvullende vragen zo snel 
mogelijk te beantwoorden kan de behandeltijd kort zijn en weten de aanvrager en de cliënt snel waar 
zij aan toe zijn. 
In 2018 gaan we met ondersteuning van Deloitte de aanvraagprocedure van “Witgoed bij nood” 
met betrokken aanvragers bekijken:  welke informatie is van wie nodig. Komend jaar wordt ook 
meegekeken met de verstrekking van kleine bedragen via de teambudgetten.
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In 2017 is FBNA de inhuur van medewerkers af gaan bouwen en is werkgever geworden van drie  
medewerkers. In 2018 wordt de inhuur verder afgebouwd. 
 
Wat de verkiezingen in maart 2018 gaan betekenen voor het contact en het samen optrekken met 
de gemeente op het gebied van armoedebeleid, schuldhulpverlening en participatie is nog een 
verrassing.
  
Voor 2018 staan innovatie ICT en aanpassen website op de agenda, onder andere vanwege de 
nieuwe wet op de privacy. 

In de afgelopen jaren was de Stichting 1-7-1998, met als doelstelling “het uitvoeren van projecten”, 
gekoppeld aan FBNA. In dat bestuur zaten FBNA-bestuurders. Omdat de voortgang van de 
projecten ook in het FBNA-bestuur werd besproken, ontstond de vraag of een tweede (steun)
stichting noodzakelijk was. Het idee de projecten een plek te geven binnen FBNA is esproken met de 
gemeente en de accountant. In de bestuursvergadering van 9 oktober is besproken -op basis van 
gelijkwaardigheid- te fuseren. Per 1 januari 2017 is de steunstichting onderdeel van Stichting FBNA. 
De statuten zijn aangepast.

Het bestuur heeft zich met het bureau met veel energie ingezet voor de kwetsbare Amsterdammers  
en blijft dit doen in 2018.
 
AnneMieke Sprenger, voorzitter.
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2. DOELSTELLING   
Het verstrekken van een gift of goederen in natura, op verzoek van dienst-/hulpverleners, aan 
inwoners van Amsterdam die in urgente financiële noodsituaties verkeren en waarbij een voorliggende 
voorziening niet (of niet tijdig of niet voldoende) beschikbaar is. 
Door een langdurig minimuminkomen en/of terugval in inkomen of andere gebeurtenissen die  
iemands leven op zijn kop zetten kunnen financiële consequenties niet meer opgevangen worden.  
Ook geestelijke of fysieke beperkingen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van financiële 
noodsituaties. Dankzij onderzoek weten we ook dat schaarste aan geld voor de nodige stress zorgt 
met alle gevolgen voor het maken van keuzes. 

Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) onderzoekt individuele noodsituaties en verleent 
hulp via dienst-/hulpverlenende instellingen waarmee een convenant is/wordt afgesloten. Als hulp 
noodzakelijk wordt geacht en er geen (of onvoldoende) andere voorzieningen te benutten zijn, volgt 
een gift. Daarmee werd ook in dit verslagjaar invulling gegeven aan het eerste deel van de statutaire 
doelstelling:

“De Stichting heeft ten doel het lenigen van materiële noden van personen of groepen van 
personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet 
afdoende of niet tijdig voorzien, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;”

Individuele aanvragen bij FBNA en gesprekken met partners die bij de dienst-/hulpverlening rond een 
persoon betrokken zijn kunnen een aanleiding vormen voor de start van projecten 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.
 • Gezamenlijke structurele oplossingen te bedenken en organiseren.
Op die manier werd in dit verslagjaar invulling gegeven aan het tweede deel van de statutaire 
doelstelling:
“Het uitvoeren van projecten, gericht op het verlenen van financiële hulp aan hen die in nood zijn.”

De doelstelling wordt gerealiseerd door: 
 • Het verstrekken van giften ter leniging van urgente financiële of materiële noodsituaties in het 
   kader van een hulpverleningstraject. Hierbij wordt met de aanvrager bekeken hoe het staat  
  met de eigen kracht van Amsterdammers en hoe de (zelf)redzaamheid van hen (en hun netwerk)  
  te stimuleren. Waarbij uitgegaan wordt van (zelf)redzaamheid naar vermogen.
 • Het werven en blijven boeien van fondsen en donateurs, zowel bij private als publiekrechtelijke  
  (rechts)personen. 
 • Het onderhouden van goede contacten met (potentiële) convenantpartners om kwetsbare  
  burgers tijdig te bereiken, het toeval terug te dringen en herhaling (zoveel als mogelijk is) te  
  voorkomen. 
 • Het geven van voorlichting en adviezen aan dienst-/hulpverleners (helpdeskfunctie) over   
  voorliggende voorzieningen in Amsterdam en/of sociale wetgeving en het signaleren van hiaten/ 
  knelpunten naar zowel de gemeente als de organisaties (signaleringsfunctie).
 • Zich als platform te ontplooien dat ontwikkelingen en trends bespreekbaar maakt. 

2.1 VERVOLG GEVEN AAN AMBITIES MEERJARENBELEIDSPLAN 

In 2016 is het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 vastgesteld. Uitgangspunt in het plan is dat noodhulp 
in Amsterdam bereikbaar moet zijn voor wie dat nodig heeft. FBNA wil het bereik van noodhulp in 
Amsterdam vergroten door:
 A- het beter bekend maken van FBNA bij dienst-/hulpverleners
 B- het stroomlijnen van de aanvraagprocedure
 C- vinden van nieuwe convenantpartners en een actueel overzicht op de website
 D- het projectmatig verstrekken van noodhulp.
 E- het signaleren van lacunes in de voorzieningen/het armoedebeleid 
 F- samenwerking met collega (nood)fondsen in Amsterdam 

Voor 2017 zijn een viertal prioriteiten benoemd:

 1. Giftenbudget; op peil houden / verhogen giften
Met het oog op de verschuivingen in het beleid van fondsen in 2016, is er met veel fondsen 
persoonlijk contact geweest rond de aanvraag van nieuw budget of budget dat verantwoord werd. 
Op die manier is er gelijk de mogelijkheid om ontwikkelingen en de noodzaak van vervolgbudget te 
bespreken. In 2017 is aan bekendheid gewonnen onder particuliere donateurs in Amsterdam. Zo was 
FBNA als begunstigde opgenomen in de uitnodiging voor het afscheid van een directeur en konden 
medewerkers van de gemeente Amsterdam besluiten tot een kerstgift aan FBNA. Hier zijn wij heel 
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blij mee en natuurlijk zorgen wij er voor dat de donaties voor 100% worden ingezet voor hulp aan 
Amsterdammers in nood.

Het contact met fondsen en andere donateurs is een blijvend punt van aandacht, ook in 2018 en 
verder. De ervaringen in 2017 bieden goede hoop voor in ieder geval een gelijkblijvend budget in 
2018.

 2. Zichtbaarheid FBNA via PR campagne
Om meer donateurs (binnen Amsterdam) te werven is het belangrijk dat het werk van FBNA, het 
verstrekken van noodhulp breder bekend wordt. Hier is onder meer vervolg aangegeven in relatie 
tot de opgerichte Club van 100. Om meer Amsterdammers aan de Club van 100 te verbinden is het 
belangrijk dat het goede werk dat FBNA verzet (bieden noodhulp) een duidelijk, vernieuwd profiel 
krijgt dat ook Amsterdammers en Amsterdamse organisaties die niet (goed) bekend zijn met het 
maatschappelijk veld aanspreekt. 
In 2017 is een eerste Club van 100 nieuwsbrief uitgebracht en zijn een aantal prioriteiten aangemerkt 
voor 2017/2018. Zie verder onder het kopje ‘Club van 100’ op bladzijde 8.

In het najaar zijn we door een oud-bestuurslid aangedragen voor de Omarmprijs. Deze prijs beloont 
bestaande initiatieven die kansen creëren voor Amsterdammers met een krappe portemonnee.  Samen 
met tal van andere initiatieven in Amsterdam waren we genomineerd. Op de internationale dag tegen 
Armoede, 17 oktober, werd de Omarmprijs namens de gemeente Amsterdam uitgereikt.  
FBNA mocht de derde prijs in ontvangst nemen uit handen van juryleden Sarah Sylbing en Ester 
Gould, documentairemaaksters van de serie ‘Schuldig’. De (oeuvre)prijs werd toegekend vanwege de 
lange staat van dienst en de verlichting van stress bij mensen in armoede met een gift.

 3. Stroomlijnen aanvraagprocedure 
In 2016 is gestart met de pilot Teambudget (zie voor meer informatie hoofdstuk 5) en deze is in 2017 
uitgebreid. Binnen deze pilot van het teambudget, bepalen dienst-/hulpverleners onderling of zij een 
gift (max. € 500) noodzakelijk achten of niet. 
Doordat FBNA, met deze digitaliseringsslag, het totaal overzicht heeft van alle transacties kan zij 
goed inzien hoe en waaraan de gelden worden besteed en kan zij ‘achteraf’ een controlerende en 
signalerende rol hebben.
Tevens een kans om te bekijken hoe er sneller geholpen kan worden en bij kleine bedragen tijd 
bespaard kan worden. In 2018 (2019) gaat FBNA bekijken wanneer het volledige aanvraagformulier in 
te dienen en wat te doen met aanvragen van kleine bedragen. 

Andere aandachtspunten waren of, en zo ja wat, de gift heeft bijgedragen aan perspectief en 
inzichtelijk te krijgen hoe vaak er aanvragen zijn gedaan voor mensen voor wie ‘eerder’ een aanvraag 
is gedaan (uitgangspunt van FBNA is eenmalige noodhulp). Meer hierover bij de kerncijfers.

 4. Borgen van de samenwerking met de gemeente 
In 2017 zijn we breder bekend geraakt binnen de gemeente, doordat FBNA bij verschillende 
afdelingen als samenwerkingspartner ter sprake kwam. Dit heeft geresulteerd in een toename 
aan projectmatige noodhulp. Zo is gestart met het Noodfonds Schoolreisjes (o.a. naar aanleiding 
van Kinderen in de Knel), is de pilot Teambudget uitgebreid, is rond het Versnellen van noodhulp 
een (tijdelijke) samenwerking aangegaan en zijn er gesprekken over een samenwerking rond het  
wegnemen van de financiële barrière bij benodigde GGZ zorg en voorkomen van zorgmijding bij 
jongvolwassenen.

In 2018 zullen het contact leggen met de verschillende fracties en kennismaking met het nieuwe 
college belangrijke aandachtspunten zijn.
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3. WERKWIJZE FBNA
FBNA heeft een unieke positie als intermediair, makelaar tussen vermogensfondsen (rechtvaardigheid 
en iemand iets gunnen), gemeente (rechtmatigheid en rechtsgelijkheid) en dienst-/hulpverleners 
(hebben contact met de kwetsbare Amsterdammers). 

3.1 AANVRAGEN
Dienst-/hulpverleners vragen noodhulp aan. Bijna 30 vermogensfondsen en andere donateurs zorgen 
voor het giftenbudget. FBNA heeft met hen afspraken over de inzet van hun donatie. 

Het bureau screent en beoordeelt de aanvragen. Als het nodig is kan binnen 24 uur hulp worden 
gegeven.
Amsterdammers kunnen zelf geen aanvraag indienen. Als zij bellen met het bureau volgt direct een 
verwijzing naar voorliggende voorzieningen, of naar één van de convenantpartners. In 2017 waren 59 
organisaties convenantpartner (zie het overzicht op de website).

Voor het snel en doelmatig behandelen van de aanvragen is een goed onderbouwde rapportage 
noodzakelijk (de 4 W’s: voor Wie, Wat, Waarvoor en Waarom) en een duidelijk overzicht van inkomsten 
en uitgaven. Voor het in beeld brengen van de nood wordt –naast de rapportage- ook gekeken naar 
wat het leefgeld is/wat overblijft van het inkomen na aftrek van de vaste lasten (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 en beoordeelt en een bestuurslid het besluit tot een gift accordeert. Extern betekent 
het 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 (BCC).

Procedure verwerking aanvragen 
 • aanmelding door dienst-/hulpverlening (convenantpartner)
 • vaststellen van de noodsituatie (door het bureau)
  o screening of voor het huishouden waarvoor wordt aangevraagd eerder een aanvraag bij FBNA  
   is ingediend.
 • screening voorliggende voorzieningen, behandeling aanvraag en vervolgtraject (door het   
  bureau)
 • toekenning, advies of afwijzing (bij afwijzing waar mogelijk doorverwijzing door het bureau)
 • administratieve afhandeling (door het bureau)

Signaleren en helpdeskfunctie
Dienst-/hulpverleners wordt geadviseerd eerst het bureau te bellen en de situatie voor te leggen, 
voordat zij besluiten een aanvraagformulier in te vullen. Mogelijk kunnen (moeten) zij namelijk eerst 
andere stappen zetten. 
Bureaumedewerkers zijn goed op de hoogte van de voorliggende voorzieningen en informatieve 
websites. Een actueel overzicht is te vinden op informatieve websites als ‘Pak je kans’ van de 
gemeente Amsterdam en in de voorliggende voorzieningenlijst op de website van FBNA.
Die kennis geeft niet alleen houvast in de behandeling van aanvragen, maar ook de mogelijkheid 
om dienst-/ hulpverleners te adviseren over het al dan niet gebruik maken van de vele voorliggende 
voorzieningen. 
Dienst-/ hulpverleners maken graag gebruik van deze adviesfunctie en geven aan deze erg te 
waarderen.

In het kader van de signaleringsfunctie is FBNA ook dit jaar, onder andere op de bijeenkomst met 
convenantpartners van 30 mei, in gesprek gegaan met de aanvragende partners en de gemeentelijke 
diensten om wederzijdse ervaringen rond noodsituaties in Amsterdam en de effecten van 
ondersteuning uit te wisselen. 

3.2 PRIVACYREGLEMENT
De gegevensbehandeling van het Fonds valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft 
een privacyreglement.
In de eerste helft van 2018 wordt het Privacy beleid afgestemd op de nieuwe wetgeving Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG).

3.3 ANBI 
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (de statutaire afkorting is SSBNA) wordt door de Belastingdienst 
aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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3.4 BESTUUR EN BUREAU 
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam heeft een Bestuur dat ongeveer twee keer per jaar geadviseerd 
wordt door bestuursadviseurs.

Op 31 december 2017 waren het bestuur en de bestuursadvisering als volgt samengesteld:
BESTUUR
Naam onafhankelijk of uit de kring van
Mevrouw mr. J.M.C. Sprenger onafhankelijk 
 Voorzitter 
De heer T.J.M. de Jong fondsen
 Vicevoorzitter 
De heer M. Harman onafhankelijk
 Penningmeester
Mevrouw P. de Soete overheid
 Secretaris 
De heer R.J.R. Piera overheid
Mevrouw F.M. de Pater  fondsen – in vergadering 28 augustus toegetreden
Mevrouw drs. A. v.d. Brink dienst-/hulpverlening
De heer mr. J.G. Bulsing  fondsen 
Vacature maatschappelijke organisaties

De functie van bestuurder is vrijwillig en tegen onkostenvergoeding.

Bestuursadviseurs 
Vacature overheid
      (gemeente Amsterdam)
De heer C.M.L. Blaas MBAH, MHA dienst-/hulpverlening
 (Stichting HVO-Querido) 
De heer drs. W. Hagen dienst-/hulpverlening
 (MEE Amstel en Zaan)
Mevrouw J.W. Rengenhart-Knijtijzer fondsen
 (Stichting Eekhoorn Fonds)
De heer drs. M.C. Ribbens maatschappelijke organisaties
Vacature maatschappelijke organisaties

In 2017 af-/teruggetreden
Mevrouw J. van Vliet is eind juli afgetreden als bestuurslid in verband met nieuwe werkzaamheden   
 buiten de kring van FBNA.
De heer B.A.H. Wilzing is in de vergadering van 20 november afgetreden als bestuurslid. 
 Na jaren van betrokkenheid is het in zijn ogen tijd voor een opvolger die de maatschappelijke   
 organisaties vertegenwoordigt.
Mevrouw mr. E.H. de Jong- van Dooijeweert is in juli teruggetreden als adviseur. 
Mevrouw A. Kars is in de vergadering van 20 november teruggetreden als adviseur. 

Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor hun inzet. 

BUREAU
Het bureau is gehuisvest bij de Stichting Het R.C. Maagdenhuis.

FBNA heeft ingezet op het in dienst nemen van medewerkers en de inhuur/inleen te (gaan) stoppen. 
Alle medewerkers die in 2016 voor het fonds werkten hebben een dienstverband aangeboden 
gekregen. Een deel van de medewerkers is op dit aanbod in gegaan. Het streven is om medio 2018 
de inhuur/inleen volledig afgebouwd te hebben. Daarbij is zorgen voor een goede overdracht van 
groot belang. 

In dienst:
Mevrouw M. Tolman bureaumanager
Mevrouw J. van der Knaap adviseur/beoordelaar casuïstiek
Mevrouw M. Mommers coördinator projecten/bestuurssecretaris
De heer K. Zwart medewerker registratie 

Inhuur:
Mevrouw G.M. Cloudt-Spruijt  adviseur/beoordelaar casuïstiek
Mevrouw K. Trilsbeek adviseur/beoordelaar casuïstiek
Mevrouw M.J. Spruijt adviseur/boekhouding
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Door de transitie naar dienstverband, tijdelijke uitval en zwangerschapsverlof is er in 2017 in 
verschillende samenstellingen gewerkt. 

Per 1 juni 2017 is mevrouw Spruijt niet meer aan het bureau verbonden.
Per 1 augustus 2017 is mevrouw van der Knaap in dienst gekomen. 
Per 1 oktober 2017 is mevrouw Mommers tijdelijk in dienst gekomen om een deel van de 
werkzaamheden van de bureaumanager op te vangen.
Per 1 november 2017 heeft de heer Zwart afscheid genomen van FBNA.

De veranderingen in de bezetting zijn in gezamenlijkheid goed opgevangen. Men is beter bekend met 
de verschillende taken. Bij uitval is het gemakkelijker om werkzaamheden van elkaar over te nemen. 
De overdracht van onderlinge taken wordt in 2018 verder aangescherpt bij het stoppen van de inhuur. 
De gemiddelde leeftijd op het bureau is op dit moment 44 jaar (dat is een prima uitgangspunt voor de 
toekomst van het bureau). 
De gemeente Amsterdam betaalt de werkkosten voor het behandelen van individuele aanvragen 
(kerntaak). Deze is voor 2017 (en 2018) vastgesteld op € 187.500 per jaar. 
Voor projecten worden voor de werkkosten aparte bijdragen verkregen. 

Inzet bureau bij projecten
Mevrouw Tolman coördineert als bureaumanager de verschillende projecten en zorgt voor de verbinding 
met het reguliere werk van FBNA. Zij neemt ook een aantal uitvoerende werkzaamheden op zich: ze is lid 
van het Expertpanel Doorbraakfonds, bundelt, analyseert voor zowel het Doorbraakfonds als ‘Witgoed 
bij nood’ de signalen en zorgt bij alle projecten voor het opstellen van de tussentijdse evaluaties en de 
eindverantwoording. Tijdens haar afwezigheid heeft mevrouw Mommers deze taken overgenomen.
De behandelaars/adviseurs dragen bij aan projecten door de afhandeling van de aanvragen ‘Witgoed bij 
nood’. Eén van de behandelaars verzorgt ook de administratie en boekhouding voor de projecten. 

Inhuur bij projecten
Mevrouw Ensink wordt ingehuurd voor het voorzitterschap van het Doorbraakfonds en de begeleiding 
van de pilot Teambudget. 
De deelname van Eigen Plan aan het Expertpanel Doorbraakfonds, de inbreng en inzet als 
casusregisseur wordt vergoed. 

Andersoortige inzet bij projecten
Mevrouw 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.

3.5 FONDSENWERVING
Sinds vele jaren vormen ongeveer 30 vermogensfondsen/donateurs 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 2017 is het gelukt alle 
aanvragen te honoreren die aan het criteria ‘urgente, financiële nood’ voldeden. 
Om onze ambitie van 1 euro per Amsterdammer te realiseren, blijven we in gesprek met fondsen en 
zoeken we andere donateurs en mogelijkheden (Club van 100). Focus daarbij blijven Amsterdammers 
en Amsterdamse organisaties die zich aan FBNA willen verbinden. Lees meer onder ‘prioriteiten’, 
bladzijde 4.

FBNA Club van 100 / Particuliere giften
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. Een overzicht van de huidige leden, mits akkoord gegaan met publicatie van hun naam, is te 
vinden op de website van FBNA. 
Ook in 2017 hebben wij weer bijdragen mogen ontvangen van particuliere donateurs. Zo was FBNA 
als begunstigde opgenomen in de uitnodiging voor het afscheid van een directeur en konden 
medewerkers van de gemeente Amsterdam besluiten tot een kerstgift aan FBNA. 

In 2017 is in een kleiner comité gesproken over de toekomst van de Club van 100. Belangrijke thema’s 
daarbij waren: hoe het begrip noodhulp te profileren (naar mensen die er niet/minder bekend mee zijn) 
en hoe de Club van 100 leden bijeen te brengen + de ledenwerving op gang te brengen. 

In de bestuursvergadering van augustus heeft het bestuur voor 2017/2018 besloten tot de volgende 
acties rond de Club van 100: 
 1. Noodhulp (kerntaak FBNA) centraal tijdens jaarvergadering.
 2. Verkennen mogelijkheid specifiek nieuwsbericht voor Club van 100 leden.
 3. Herinrichting van de FBNA website. 
 4. Aansluiten bij vier verschillende netwerken/initiatieven om FBNA te presenteren.
 5. Fondsen benaderen rond een specifieke doelgroep / thema binnen noodhulp. 
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Witgoed in natura
Met BCC is in 2016 een overeenkomst voor meerdere jaren gesloten en een staffel afgesproken voor 
het uit te keren bonuspercentage. Ook dit jaar is mede dankzij extra budget van de gemeente meer 
witgoed in natura verstrekt. Dat betekent dat wij dit jaar het hoogste bonuspercentage van 6% krijgen. 
Dit bedrag vloeit terug naar het giftenbudget.

3.6 VERGADERINGEN
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2017 zes keer, traditiegetrouw de Stichting Het R.C. Maagdenhuis, te 
Amsterdam. In het voorjaar is er op uitnodiging van HVO-Querido in het Martien Schaaperhuis 
vergaderd.

Medio augustus heeft in navolging van 2016 het casuïstiekoverleg plaatsgevonden. In het kader van 
eenduidige besluitvorming zijn een aantal aanvragen (toekenningen en afwijzingen) bekeken en zijn 
de overwegingen om wel/niet toe te kennen met elkaar besproken. Omdat dit voor zowel bestuur als 
bureau waardevol is, wordt dit ook in 2018 georganiseerd.

Bijeenkomst voor convenantpartners
Op 30 mei vond de jaarlijkse bijeenkomst met convenantpartners plaats. Onderwerp van gesprek was 
dit maal ‘Perspectief creëren vanuit noodhulp.’ Na de presentatie van de cijfers van ontwikkelingen 
binnen FBNA werd door een tweetal sprekers het perspectief vanuit de praktijk toegelicht: wat hebben 
giften betekend. Na de pauze zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan over wat nodig is om 
mensen verder te helpen/ meer perspectief te bieden. Ideeën die naar voren kwamen waren onder 
andere: 
 • meer bekendheid geven aan de projecten van FBNA voor verschillende doelgroepen,   
  bijvoorbeeld ouderen via “Zo zelfstandig mogelijk thuis” 
 • mogelijkheid om bijdrage te doen voor studiemateriaal 

Najaarsbijeenkomst
Deze staat altijd in het teken van een actualiteit waarbij het Fonds als platform fungeert. Daarom 
worden uitgenodigd: vermogens- fondsen/donateurs, lokale overheden, aanvragende- en 
maatschappelijke organisaties, deskundigen, betrokkenen en andere geïnteresseerden. 

Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van ‘Amsterdammers tussen wal en schip’. Wat doen we er 
samen aan? Een reflectie van wethouder, ombudsman en directeur Nibud.  
Na het welkom door de voorzitter illustreerde Arre Zuurmond, Ombudsman Metropool Amsterdam, 
aan de hand van individuele klemsituaties welke structurele systeemveranderingen er nodig 
zijn. Hij vroeg in zijn verhaal aandacht voor mensen die niet binnen de zogenaamde ‘fast lane’ 
(standaardprocedures) geholpen kunnen worden, maar voor wie een ‘slow lane’ (maatwerk, menselijke 
maat) nodig is. Wethouder Vliegenthart (Armoedebestrijding) en Gerjoke Wilmink (directeur Nibud) 
reageerden op zijn verhaal en op vragen uit de zaal. Kern van de reactie van de wethouder was dat 
regels nu vaak vanuit een negatieve insteek opgesteld en uitgevoerd worden, wat samenwerking en 
adequate hulp in klemsituaties belemmert. Ambtenaren zouden weer meer vanuit hun eigen professie 
en vertrouwen moeten gaan werken. Hij gaf ook aan dat hij hierin al wel veranderingen ziet.

Het bestuur spreekt haar grote waardering uit voor de wederom door Het R.C. Maagdenhuis geboden 
gastvrijheid en facilitaire diensten rond haar vergaderingen.

3.7 COMMUNICATIE 
Uitwisselen van informatie
Veel hulpverleners en Amsterdammers die nog niet bekend zijn met FBNA, vinden ons via 
communicatiekanalen van de gemeente, bijvoorbeeld bij Pak je Kans (website en flyers). 
Naar aanleiding van de eerste informatie zijn er vaak nog veel vragen. Medewerkers op het 
bureau geven daarom ook telefonisch voorlichting aan dienst-/hulpverleners, klantmanagers, 
inkomensconsulenten, medewerkers sociaal loket en vrijwilligers. 
Daarbij wordt ook de breedte van noodhulp benadrukt. Naast het vervangen van witgoed wordt 
regelmatig een aanvraag gedaan voor een overbrugging in leefgeld, voor woninginrichting of kleding. 
Voor FBNA is de nood het uitgangspunt bij het beoordelen van een aanvraag. Wij nodigen dienst-/ 
hulpverleners van harte uit contact te zoeken met het bureau om noodsituaties voor te leggen.

Op verzoek van convenantpartners zijn medewerkers ook in 2017 aangeschoven bij teamoverleggen 
om informatie te geven over werkwijze en aanvraagprocedure. Zij adviseren altijd bij vragen of 
probleemsituaties (eerst) telefonisch contact te zoeken. 
Ook zijn een aantal bijeenkomsten/overleggen bijgewoond van niet-convenantpartners om aandacht te 
vragen voor het werk van het fonds.  

Onderwerp van gesprek met convenantpartners en gemeente is het uitwisselen van signalen over 
doelgroepen die ‘buiten de boot’ vallen, het bereik van deze doelgroepen en de mogelijkheden om het 
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aanvragen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. De afgelopen jaren is naar aanleiding van 
deze gesprekken regelmatig bekeken of projectmatige noodhulp uitkomst kan bieden.

Website & Nieuwsbrief
Op de website (www.fbna.nl) is naast het aanvraagformulier, inclusief de BCC-bijlage, nog veel 
andere informatie te vinden. Bijvoorbeeld de Prezi die een toegankelijke beschrijving van de 
aanvraagprocedure geeft, de bruikleenconstructie en de ANBI status. Inmiddels staan ook de 
projecten op de website.
Net als de andere noodhulpbureaus zijn ook wij bereikbaar via de website van SUNNederland (www.
sunnederland.nl).
Sinds 2011 verschijnt een digitale nieuwsbrief met praktische informatie voor dienst-/hulpverleners en 
geïnteresseerden. In 2017 zijn twee nieuwsbrieven rondgestuurd aan circa 800 belangstellenden. 
Voor zowel website als nieuwsbrief geldt dat wij bekijken hoe onze informatie aan en contacten met 
diverse betrokkenen (verder) vorm willen geven. 

Storytelling
Dit jaar hebben we tijdens de bijeenkomst met convenantpartners gemarkeerd dat wij graag 
terug horen hoe een situatie zich ontwikkeld heeft na een bijdrage. Dat levert met regelmaat 
hartverwarmende mailtjes met bedankjes en foto’s op.  
In de bijeenkomst met convenantpartners kwam naar voren dat een gift ook ondersteuning biedt in het 
hulpverleningstraject. “Dankzij FBNA is er weer perspectief gekomen. Onder meer door het vertrouwen 
bij en de betere band met de klant en een betere gezondheid.” en “Naast de financiële stimulans zorgt 
het indienen van een aanvraag en het ontvangen van een gift voor meer binding met de klant, doordat 
je dat samen doet en bijvoorbeeld samen geniet van het kopen van nieuwe spullen.” 
We kunnen niet genoeg benadrukken dat dit soort verhalen en berichten ons werk extra van betekenis 
maken.

Filmpje
In 2017 is door de fotofilmschool van de Volksbond een filmpje afgerond waarin het werk van FBNA 
centraal staat. In het filmpje zijn een hulpverlener en cliënt aan het woord over de gift. 

3.8 LANDELIJK BERAAD NOODHULPBUREAUS
Het Fonds maakt sinds 2004 deel uit van het Landelijk Beraad Noodhulpbureaus. Ultimo 2017 bedroeg 
het aantal deelnemende bureaus 26. 
Het Landelijk Beraad is in 2017 één keer bij elkaar gekomen om ervaringen uit te wisselen en te kijken 
hoe de gezamenlijke bijeenkomsten in de toekomst in te vullen.

3.9 VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (FIN)
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 AANVRAGEN NOODHULP  
 
    INCLUSIEF ‘WITGOED BIJ NOOD’
Dienst-/hulpverleners doen een beroep op FBNA voor reguliere noodhulpaanvragen voor 
Amsterdammers. Aanvragen ‘Witgoed bij Nood’ zijn hier onderdeel van. De gemeente geeft extra 
giftenbudget en werkkosten voor ‘Witgoed bij Nood’. 
In hierna volgend overzicht zijn de gegevens van alle ingediende aanvragen opgenomen. 

4.1 AFHANDELING AANVRAGEN
  2017  2016
 In behandeling per 1 januari   106 *    92
 Ontvangen aanvragen    1264 ** 1307
  
 Totaal  1370  1399 

 *    door over te gaan op een nieuwe wijze van registeren is het aantal aanvragen dat in behandeling  
     was per 1.1.2017 herzien
 ** Bij 304 aanvragen, 24 % van het totaal, betrof het een huishouden waarvoor eerder bij FBNA een  
     aanvraag is gedaan.

AFHANDELING
  2017  2016
 Toekenningen 859  (70%) 876 (67%)
 Afwijzingen   270  (22%) 295 (22%)
 Ingetrokken 104   (8%)   128  (10%)
 Subtotaal 1233  1299
 In behandeling per 31 december   137    100
 Totaal 1370  1399

Screening aanvragen 
Na de enorme stijging van het aantal aanvragen in 2016, van 736 in 2015 naar 1307 in 2016, is het 
aantal aanvragen in 2017 gestabiliseerd naar 1264. Het grotere aantal aanvragen in 2016 en 2017 heeft 
te maken met de grotere bekendheid van FBNA, onder andere door het project “Witgoed bij Nood”. Met 
de bijdrage van de gemeente is het financieel mogelijk bij meer Amsterdamse huishoudens witgoed te 
vervangen. 

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.  
Waar mogelijk is de gift ook bedoeld het huishouden perspectief te bieden. Waarbij de gedachte is dat 
de mensen, voor zover mogelijk, worden ondersteund in (het vergroten van) hun (zelf)redzaamheid. 
Aanvragen voor witgoed zijn regelmatig gedaan voor huishoudens die ‘net’ in beeld waren bij de 
dienst-/hulpverlener. In die gevallen is genoegen genomen met een minder uitgebreide rapportage over 
het begeleidingstraject tot nu toe. Wel is natuurlijk de financiële nood in beeld gebracht en is gevraagd 
hoe het vervolgtraject eruit ziet.

Vanwege de financiële noodsituatie is een snelle afhandeling en besluit nodig. Daarom zijn een volledig 
ingevuld aanvraagformulier met de relevante bewijsstukken en de sociale rapportage essentieel.  
Het kost het bureau bij sommige aanvragen veel tijd om alle benodigde stukken te ontvangen.  
Daarom worden aanvragers verwezen naar de eerste bladzijde van het aanvraagformulier waarop staat 
welke stukken meegeleverd moeten worden. Via de Prezi (presentatie over het aanvraagformulier op de 
website) en het aansluiten bij teamoverleggen benadrukken we de noodzaak van volledigheid. 

Dit jaar loopt met een aantal teams van de gemeente een pilot noodhulp ‘kleine bedragen’. Zij hebben 
via een teambudget de mogelijkheid om snel in te kunnen springen. Meer hierover bij de projecten.

Toekenningen
Ook dit jaar zijn weer veel aanvragen positief gehonoreerd. Een toekenning wordt boekhoudkundig als 
afgehandeld beschouwd, als de gift aan de dienst-/hulpverlenende organisatie is overgemaakt en het 
bedrag van het giftenbudget is afgeboekt, dan wel van een donateur is ontvangen.

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 lenigen van nood kan niet altijd worden aangesloten bij de smaak/stijl van het huishouden. 
Bij de beoordeling wordt ook de gezinssituatie bekeken. Onderdeel van de weging zijn altijd de 
inkomenssituatie en de mogelijkheden om zelf een bijdrage te doen (onder andere op basis van de 
leefgeldberekening van het Nibud). 
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Bij het vervangen van witgoed wordt benadrukt dat het in principe om één stuk witgoed gaat. Immers 
in de regel gaat 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.   

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 ook een bijdrage voor levensonderhoud worden verstrekt. 
Kinderen, (chronische) ziekte en handicaps kunnen ook een reden zijn om een extra bijdrage te geven. 

Afwijzing 
In 2017 is het aantal afwijzingen ten opzichte van 2016 iets gedaald. Het hoge aantal afwijzingen is 
deels te verklaren doordat aanvragers van Witgoed bij nood verkeerde verwachtingen hadden: dat het 
moet gaan om een noodsituatie of dat er ook inzicht gegeven moet worden in de financiële situatie. 

Een aanvraag kan worden ingetrokken, bijvoorbeeld als de cliënt geen medewerking verleent bij 
het overleggen van de relevante bewijsstukken. Ook kan dit gebeuren als de cliënt –tijdens de 
aanvraag- geen prijs meer stelt op begeleiding. Ten opzichte van 2016 zijn aanvragen iets minder vaak 
ingetrokken. 

In 2017 zijn we begonnen de reden van afwijzing/intrekken bij te houden:
 a. Er is geen sprake van een financiële noodsituatie (ruim boven de Nibud norm): 42%
 b. Er is nog een voorliggende voorziening beschikbaar: 4%
 c. Er is op andere wijze in het gevraagde voorzien: 7%
 d. De aanvraag staat te lang open, er kan geen urgentie worden aangetoond: 14%
 e. Overig, ingetrokken om andere redenen: 33% 

Tijdsduur 
De behandeltijd is sterk afhankelijk van de compleetheid van een aanvraag. Formulieren die compleet 
binnenkomen worden meestal dezelfde of volgende dag in behandeling genomen, waarna in de regel 
het besluit binnen een week volgt.

4.2 GIFTENBUDGET 
  2017  2016
 Toekenningen 859  876
 Verstrekt bedrag € 398.486 * € 444.555 **
 Gemiddeld per aanvraag €        464  €        507

*  Inclusief de bijdrage van € 140.000 van de gemeente Amsterdam voor het vervangen van witgoed
**Inclusief de bijdrage van € 155.000 van de gemeente Amsterdam voor het vervangen van witgoed
 
De giften varieerden in 2017 van € 50 tot € 2.550 (in 2016 van € 44 tot € 1.965). 

4.3 HULPVERLENING NAAR CATEGORIE 
  2017 *
 Alleenstaand t/m 23 jaar zonder kinderen    2,5
 Alleenstaand t/m 23 jaar met kinderen    1
 Alleenstaand van 23-59 zonder kinderen  35
 Alleenstaand 23-59 jaar met kinderen  33
 Alleenstaand vanaf 60 zonder kinderen  11
 Alleenstaand vanaf 60 met kinderen    2
 Partners 24 t/m 59 zonder kinderen    3
 Partners 24 t/m 59 met kinderen  11
 Partners 60 + zonder kinderen    1
 Partners 60 + met kinderen    0,5
  100  %
* Voor hulpverlening naar categorie zijn geen vergelijkende cijfers 2016 beschikbaar omdat in 2017 op       
   een nieuwe manier geregistreerd is.
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4.4 BESTEMMING TOEKENNINGEN
  2017  2016 
  %* absolute aantallen %* absolute aantallen
                 
 Levensonderhoud individueel 8 90  12 153
 Witgoed (in natura) 59   641 ** 48 611
 Woninginrichting 21 230  21 270
 Kleding/schoenen 3 29  4 45
 Activiteiten kinderen 2 23  2 27
 Legitimatiekosten 1 13  2 23
 Medische en tandheelkundige kosten  1 14  3 40
 Opknappen woning 1 13  1 7  
 Studiekosten 2 11  2 17
 Diversen 2 21  5 64
 Totaal 100 % 1085 *** 100 %  1257 ***

 *  Het percentage op basis van de absolute aantallen.
 ** 415 huishoudens hebben witgoed gekregen dankzij het budget van de gemeente
 ***  Sommige toekenningen bevatten meerdere bestemmingen (bijvoorbeeld woninginrichting naast   
  legitimatiekosten), daarom is het totaal hier in 2017 1085 en niet 861 en in 2016 1257 en niet 876.

Witgoed bij nood
Het besluit van de gemeente om voor Amsterdammers met een minimuminkomen aan te sluiten bij 
witgoed in natura heeft geleid tot extra aanvragen (zie ook 2016).
Dienst-/hulpverleners kunnen een aanvraag indienen voor alle Amsterdammers (dus niet alleen minima) 
waarvoor de noodzaak voor de aanschaf of het vervangen is vastgesteld, er geen voorliggende 
voorziening beschikbaar is en geen financiële ruimte.
De mogelijkheid om witgoed aan te vragen is erg goed bekend. Dat zie je terug in de stijging van het 
aantal toekenningen witgoed ten opzichte van 2016 (toen 48%).

Woninginrichting
Bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen, ledikant, matras, meubilair en verhuiskosten. Waar het 
inrichting betreft wordt geadviseerd aanbiedingen van goedkope ketens te volgen of wordt gekeken 
of er gebruik kan worden gemaakt van tweedehands spullen, bijvoorbeeld bij kringloopwinkels. Voor 
vloerbedekking wordt altijd met een vaste vierkante meterprijs gerekend. Voor matrassen en kussens 
geldt altijd nieuwwaarde. 
Het aantal aanvragen voor woninginrichting is percentueel gelijk gebleven ten opzichte van 2017. 
 
Levensonderhoud
Deze bijdrage is om mensen in staat te stellen de dagelijkse levensbehoeften te betalen. Het kan 
Amsterdammers betreffen:
 • waarbij sprake is van schuldhulpverlening, men met een zeer laag weekbedrag moet ‘zien rond  
  te komen’ en er een calamiteit optreedt (eindafrekening energie, kapotte kleding, kosten voor de  
  kinderen);
 • van wie het reëel beschikbaar inkomen tijdelijk aanzienlijk lager is (bijvoorbeeld door het uitblijven  
  van, dan wel het nog moeten wachten op voorzieningen en/of toeslagen);
 • die tijdelijk worden geconfronteerd met extreem hoge uitgaven (bijvoorbeeld bij ziekte en/of   
  calamiteit).
Het aantal toekenningen leefgeld is gedaald ten opzichte van 2016 (toen 12%).  

Activiteiten kinderen
Denk aan deelname aan sportactiviteiten, het lidmaatschap van een vereniging of een dagje uit. Er 
wordt altijd gekeken of ook het Jeugdsportfonds en/of het Jongerencultuurfonds hierin participeren. 
Ten opzichte van 2016 is het aantal toekenningen vergelijkbaar. FBNA wijst voor of naast een gift 
altijd op andere voorzieningen, bijvoorbeeld www.kinderhulp.nl. De voorzieningen voor kinderen zijn 
gecategoriseerd en in een oogopslag zichtbaar in onze lijst (op de website).

Studiekosten
Voor Amsterdammers, die (tijdelijk) geen gebruik kunnen maken van de voorliggende voorzieningen 
zoals de WSF (Wet Studie Financiering) en de WTOS (Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en 
Schoolkosten). De gift betreft vaak een bijdrage aan laptops of studieboeken. Het aantal toekenningen 
studiekosten is redelijk gelijk gebleven in 2017. Aanvragen voor studiekosten worden vrijwel altijd van te 
voren besproken met het bureau. De specifieke situatie kan aanleiding zijn voor een aanvraag. 

Legitimatiekosten
Bijvoorbeeld een bijdrage voor verlenging identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocumenten. Het aantal 
toekenningen is gedaald ten opzichte van 2016. Naar ons idee wordt er goed gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid via de stadspas identiteitskaarten gratis te verlengen.
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Medische en tandheelkundige kosten
Bijdragen worden bij uitzondering gegeven. Regelmatig wordt gebeld over behandelingen, 
hulpmiddelen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar of via gemeentelijke regelingen.  
Als een eenmalige bijdrage voldoende is om resultaat te boeken wordt een bijdrage overwogen (soms 
samen met andere fondsen). 
Dankzij mondzorgprojecten bij meerdere convenantpartners is het aantal aanvragen voor 
tandartskosten fors gedaald.  

Diversen
Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor een fiets of babyspullen. Aanvragen voor een fiets en 
babyspullen kunnen wij nog altijd succesvol doorverwijzen naar / samenwerken met Pantar Amsterdam 
(fiets) en initiatieven als www.stichtingbabyspullen.nl, www.slimmeboefjes.nl en www.babyentiener.nl. 
Ook hebben wij een aantal keer een bijdrage gedaan voor juridische kosten (uitzondering). 

4.5 VOORBEELDEN HULPVERLENING 
Toekenningen
Het gaat om een 38-jarige vrouw met een WW-uitkering en een aanvulling via de Bijstand. Er is een 
bewindvoerder toegewezen omdat mevrouw een forse schuld heeft en niet om kan gaan met haar 
administratie. Zij slaapt momenteel op een luchtbed. Echter, haar bestaande rugklachten worden 
hierdoor erger. Het fonds heeft een bijdrage toegekend voor een bed en matras.

Het betreft een 71-jarige man met overgewicht en andere lichamelijke klachten. Meneer heeft al jaren 
een speciale sta-op-stoel, maar deze is kapot gegaan na intensief gebruik. Omdat hij van de stoel 
afhankelijk is om alledaagse taken te kunnen doen, is een nieuwe stoel noodzakelijk. 
Hij moet leven van beperkt leefgeld per week en heeft geen financiële ruimte om een lening af te 
sluiten. Bovendien vergoedt de zorgverzekering geen nieuwe stoel. De bewindvoerder van meneer 
heeft een fors deel van het benodigde bedrag kunnen sparen voor een nieuwe stoel. Het Fonds draagt 
een deel bij om zo een nieuwe sta-op-stoel aan te schaffen.  

Een gezin met vier kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar wordt begeleid in verband met 
problematische schulden waarvoor een schuldhulpverleningstraject loopt. De koelkast van het gezin 
heeft het begeven en het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Voor de kinderen zijn er uiteenlopende 
kosten voor school. Het gezin komt niet in aanmerking voor de scholierenvergoeding door de hoogte 
van het inkomen en door schulden niet voor een lening. FBNA kent een koelkast toe en geeft een 
bijdrage voor schoolkosten. 
De moeder van het gezin liet ons via de hulpverlener weten: “Door de bijdrage van het fonds hebben 
we een aantal kosten verbonden aan school kunnen voldoen. De blije gezichten van mijn kinderen 
deden mij even vergeten in wat voor situatie ik zat en het gaf mij weer de energie om door te gaan/ te 
vechten. Voor mij en mijn kinderen was de bijdrage een blij moment in een niet zo leuke periode.”

Voor een 34-jarige man met een verstandelijke beperking wordt een bijdrage gevraagd voor een 
overbrugging leefgeld. Bijna een jaar geleden heeft hij een kind gekregen samen met zijn verstandelijk 
beperkte vriendin. Zij zijn nu uit elkaar en de zorg voor de baby ligt steeds meer op zijn schouders. Hij 
is meerdere keren thuis gebleven van werk en omdat de communicatie daarover niet goed is gelopen 
wordt er salaris ingehouden. Via de betrokken hulpverlener wordt het inkomen van meneer hersteld,  
FBNA geeft een overbrugging in leefgeld.
De hulpverlener liet ons na afloop weten: “Ik wil jullie bijzonder hartelijk danken voor de hulp. Het 
heeft de man en de baby enorm geholpen, maar mij ook. Ik maakte me heel erg zorgen om hun. Niet 
alleen de steun in geld, maar ook het telefoongesprek waarin werd geadviseerd om indien nodig de 
gemeentelijke ombudsman in te schakelen gaf mij net dat beetje extra steun. Op dit moment wordt 
meneer geholpen met het regelen van de kinderopvang zodat hij een solide basis heeft om te kunnen 
(blijven) werken.” 

Afwijzing - Een hulpverlener vraagt voor 24-jarige man een bijdrage voor kleding aan. Bij het 
bekijken van de financiën wordt geconstateerd dat hij boven de Nibud-norm zit en dat er ruimte lijkt 
om maandelijks wat te sparen. De hulpverlener heeft de aanvraag ingetrokken en als volgt naar ons 
gereageerd: “In augustus heb ik contact gehad met één van jullie. Er waren wederom een aantal 
terechte vragen over de achterliggende financiën. Deze vragen heb ik gisteren besproken. Conclusie 
van het gesprek is dat het probleem voornamelijk ligt bij het feit dat er niet goed genoeg omgegaan 
wordt met het beschikbare geld. Samen met de schuldhulpverlener is besproken dat er bekeken wordt 
hoe hij beter kan sparen, zodat hij de nodige dingen zelf zou kunnen kopen.” 
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4.6 INGEKOMEN AANVRAGEN PER STADSDEEL 
 Stadsdeel In % van het in % van de totale
  aantal aanvragen Amsterdamse bevolking
  2017 2016 2017 2016
   Centrum    5% 10% 10% 11 %
 Nieuw-West 18% 18% 18 % 18 %
 Noord    15% 16% 11 % 11 %
 Oost      18% 16% 16 % 16 %
 West             18% 17% 17 % 17 %
 Zuid     7%   8% 17 % 17 %
 Zuidoost          19% 15% 11% 10 %
 Totaal 100% 100% 100% 100%
 

4.7 HULPVERLENING IN € PER STADSDEEL 
  2017 % 2016 %

 Centrum  15.940   4  28.650 6
 Nieuw-West  78.697 20 87.995 20
 Noord  55.788 14 54.279 12
 Oost  63.758 16 82.627 19
 West  75.712 19 90.332 20
 Zuid  27.894   7 27.218  6
 Zuidoost  80.697 20 73.454 17
  ---------- ---- --------- -----
 Totaal            398.486 100 444.555    100
  ====== === ======            ====
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5. KERNCIJFERS PROJECTEN 
 
FBNA start projecten om signalen uit individuele aanvragen -samen met de gemeente Amsterdam 
en/of convenantpartners- een vervolg te geven. Bijvoorbeeld om via noodpotjes giften te (laten) 
verstrekken en achteraf te verantwoorden. Waarna besloten wordt het project wel/niet voort te zetten 
en eventueel bij te stellen. Deze eenvoudige ‘aanvraagmogelijkheid’ vergroot het bereik van noodhulp: 
voor een dienst-/hulpverlener kan tijdgebrek dan geen obstakel meer zijn. 
Projecten kunnen worden opgepakt en uitgevoerd als daar aanleiding en budget voor is (giften en 
werkkosten). 

5.1 PROJECTEN MET DE GEMEENTE 
Sinds 2015 werkt FBNA meer samen met de gemeente Amsterdam in projecten die aansluiten bij het 
armoedebeleid. Deze samenwerking is het afgelopen jaar uitgebreid.

5.1.1 Doorbraakfonds 
In juli 2015 is het Doorbraakfonds gestart. Een initiatief waarbij vastgelopen schuldsaneringstrajecten 
opgelost/doorbroken worden en ineffectieve werkwijzen en oorzaken waardoor mensen vast blijven 
zitten in het schuldhulpverleningstraject worden gesignaleerd. Met de (financiële) ondersteuning via 
dit fonds wordt beoogd in bepaalde gevallen een vroegtijdige doorbraak te creëren die effectiever (en 
goedkoper) kan zijn dan wanneer diezelfde persoon wordt toegelaten tot of ondersteund blijft binnen 
schuldhulpverlening. 
FBNA is verantwoordelijk voor de verslaglegging en financiële uitvoering. Resultaten en signalen 
worden doorgegeven aan de gemeente.

Hulpverleners brengen uitzichtloze situaties (aanvragen) in. Deze aanvragen worden beoordeeld door 
het Expertpanel, waarin vertegenwoordigers van Samen Doen Teams, de MaDi’s, Eigen-Plan, WPI en 
FBNA plaatsnemen. Het panel komt elke drie weken bij elkaar en waar nodig worden via de mail en/of 
telefonisch situaties doorgesproken. 
Het domein-overstijgend-kijken naar aanvragen door het multidisciplinaire panel (financieel, sociaal, 
zorg) heeft meerwaarde: een nieuw afwegingskader. 
In de besluitvorming worden drie stappen onderscheiden:
 1. Wat kan in deze situatie binnen het systeem? 
 2. Wat kan er op dit moment nog binnen het systeem?
 3. Wat is volgens het panel vanuit het idee van redelijkheid en billijkheid mogelijk? 

Situaties worden ‘doorbroken’ door advies te geven over hoe je binnen bestaande spelregels situaties 
oplost. Daarnaast is er mogelijkheid af te wijken van de gebruikelijke route, een donatie te doen, op 
basis van de motivatie van de betrokken hulpverlener en redelijkheid en billijkheid. 

Resultaten 2017 
In de periode van 1 januari 2017 – 31 december 2017 is het volgende gebeurd:
 • Er is 111 keer (telefonisch) contact gezocht over aanvraag;
 • Daarvan zijn 60 cases vooraf ingebracht in het panel en 3 achteraf (na actie)
 • In 62 gevallen is een regisseur aangewezen;
 • In 40 situaties is een financiële donatie gedaan;
   o In 8 gevallen ging het over de aansluitingsactie van Nuon.
 • Aan giften is bijna € 56.958 besteed.
 • De gemiddelde gift is € 1.447,-. 

De aanvragen die gedaan zijn, gingen geregeld over gelijksoortige belemmeringen: 
1. Een klemsituatie rond het hebben van een fraudeschuld bij de Belastingdienst. Bij mensen met een

kinderopvangschuld (in het verleden Kinder Opvang Toeslag onrechtmatig ontvangen) is het 
meerdere keren voorgekomen dat de schuld wordt verrekend met de nieuwe Kinder Opvang 
Toeslag waardoor de huidige kinderopvang niet betaald kan worden. Daardoor dreigt een kind niet 
meer naar de opvang te kunnen en moet de alleenstaande moeder stoppen met werken/studeren, 
wat het perspectief op een betere toekomst niet ten goede komt. 

2. Voldoen van (kleine) CJIB boetes die toegang tot schuldhulpverlening frustreren.
3. Situaties waarin een schuldsanering tot stand komt tijdens een verblijf in de maatschappelijke

opvang. Bij uitstroom uit de opvang verandert de aflossingscapaciteit en moet de maandelijkse 
aflossing omlaag. Daarmee lukt het niet om in 3 jaar schuldenvrij te worden.

4. Alleenstaande moeders die bij familie/kennissen in wonen, maar geen of beperkte uitkering 
hebben. Een eigen woning in een andere gemeente toegewezen hebben gekregen, maar 
vervolgens niet de mogelijkheid hebben om huur + borg te betalen. 

5. Voldoen van een deel van de huurschuld om ontruiming te voorkomen.
6. Mensen die in urgente probleemsituaties komen / schulden ontwikkelen door onvermogen (LVB   
 problematiek).
7. Dienst- en hulpverleners die niet voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden/ wegen binnen  
 het systeem. 
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Voorbeelden 
Toekenning - Het gaat om 25-jarige alleenstaande moeder met een dochter van 2 en ze is zes 
maanden zwanger. Ze zit in het laatste jaar van haar MBO-studie. Sinds oktober 2016 wordt er 
beslag gelegd op de kinderopvangtoeslag in verband met een openstaande vordering bij een 
kinderdagverblijf waar haar dochter in het verleden naartoe ging. Het huidige kinderdagverblijf 
kan door het beslag niet betaald worden. De kinderopvang dreigt te stoppen. Het Doorbraakfonds 
gaat met de hulpverlening in gesprek met beide kinderopvangen over wanneer het beslag wordt 
opgeheven en wat nodig is om het kind op de opvang te houden. Onder de voorwaarde dat mevrouw 
haar studie afmaakt wordt besloten tot een gift waardoor de dochter op de opvang kan blijven en 
perspectief op werk ontstaat.

Toekenning - Het gaat om een 25-jarige jongeman die op zwakbegaafd niveau functioneert. De 
afgelopen periode heeft hij verschillende vaardigheden met betrekking tot financiën aangeleerd. 
Hij is zeer gemotiveerd om zijn zaken op orde te houden. Zijn schulden zijn echter dermate hoog 
dat het voor hem onmogelijk is deze zelfstandig af te lossen. Een niet saneerbare boete (uit 
een schadeclaimmaatregel van jaren geleden vanwege agressie) bemoeilijkt de weg richting 
schuldsanering. Er wordt gezien zijn recente goede gedrag een bijdrage gedaan voor de CJIB boete, 
zodat hij zijn schulden kan saneren en kan uitstromen naar een zelfstandige woning met ambulante 
begeleiding. 
In december 2017 heeft hij ons laten weten dat hij aan het verhuizen is en werk heeft gevonden bij de 
autowasstraat.

Afwijzing – Er werd een aanvraag gedaan voor een Poolse mevrouw van middelbare leeftijd die in 
Nederland een baan en een vast inkomen heeft gevonden. Zelfstandig heeft ze een aantal schulden 
afgelost. Aan het Doorbraakfonds wordt een bijdrage gevraagd voor de resterende schulden om zo 
een nieuwe start mogelijk te maken.
Met de bijdrage wordt ‘slechts’ twee maanden tijdwinst behaald om in een schuldhulpverleningstraject 
te komen. Het panel besluit geen gift toe te kennen.

Teambudget
Sinds eind 2016 loopt onder de vlag van het Doorbraakfonds de pilot Teambudget. Naar aanleiding 
van aanvragen bij het Doorbraakfonds voor een relatief laag bedrag (tot € 500), rees de vraag hoe 
wenselijk het is dat die ingediend worden. Moet een panel van 8 mensen vergaderen over een (relatief) 
kleine bijdrage? Daaropvolgend is bij zeven teams van Samen Doen en het Preventief Interventie 
Team (PIT) een pot van € 2.000 in beheer te geven. Hulpverleners kunnen snel en met minimale 
verantwoording, kleine problemen ‘klein’ houden. Belangrijk hierbij is dat hulpverleners werken vanuit 
het multidisciplinaire afwegingskader, a la Doorbraakfonds. Samen DOEN en PIT zijn multidisciplinair 
georganiseerd. Bijdragen uit de pot van € 2.000 worden eerst besproken in het teamoverleg 
(teambesluit) en één bijdrage mag niet hoger zijn dan € 500,-. Voor het teambudget wordt gebruik 
gemaakt van Simpled Card. 
Op basis van de eerste ervaringen en evaluatie in 2017 heeft een uitbreiding plaatsgevonden van het 
aantal teams dat deelneemt. Medio 2017 was het Teambudget geïntroduceerd bij alle 22 Samen Doen 
teams, PIT, het Interventieteam en vier Ouder Kind Teams. 
Daarnaast is er ook vanuit Openbare Orde en Veiligheid en de wijkzorgnetwerken interesse getoond in 
de pilot. Mogelijk dat zij in 2018 mee gaan draaien. 

Resultaten 2017
In 2016 is € 16.000 bestemd voor de pilot Teambudget voor Samen Doen teams (inmiddels 22) en 
PIT. Deze bijdrage volstond om heel 2017 door te komen. Voor 2018 heeft FBNA al € 30.000 budget 
gekregen om de pilot bij deze teams te continueren. 
In 2017 is daarnaast € 5.000 bestemd voor het teambudget van het Interventieteam en € 500 voor een 
Ouder Kind Team (zij zijn pas laat in het jaar gestart).

Per januari 2018 is het Teambudget een apart project, met apart budget (het valt niet meer onder het 
Doorbraakfonds). Het Teambudget van de Ouder Kind Teams is al als apart project geadministreerd.

5.1.2 Versnellen Noodhulp 
Als er sprake is van nood, is het belangrijk dat een financiële ondersteuning snel bij de persoon in 
kwestie terecht komt. FBNA en andere fondsen maken bijdragen voor noodhulp in de regel over aan 
de organisaties die bij hen aanvragen. Dit kunnen ook teams zijn die onder de vlag van de gemeente 
vallen. Financiële verantwoordingseisen van de gemeentelijke diensten maken het op dit moment 
onmogelijk om snel en efficiënt geld bij burgers te krijgen. Vanaf januari 2017 is daarom voor het 
uitkeren van FBNA giften bij teams van de gemeente als Samen Doen, PIT, Werk en Re-integratie en 
Activering overgeschakeld op uitkering via het Simpled Card systeem. 
Via de software van Simpled Card wordt een gift van FBNA op een betaalpas gezet, die meegegeven 
wordt aan hulpverlener en de persoon in nood. Zo komt het toegekende bedrag eenvoudig en snel ten 
goede aan de burgers van Amsterdam. 
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Naar aanleiding van de positieve ervaringen hiermee is door Onderwijs Jeugd en Zorg (afdeling 
gemeente) vervolgens een bredere samenwerking met FBNA gevraagd. Zij zouden ook graag voor 
giften van andere fondsen gebruik maken van dit systeem. Deze samenwerking is besproken met 
onze accounthouder bij de gemeente. Daarin is aangegeven dat het binnen de gemeente nog niet 
lukt om particuliere gelden (fondsen) snel bij burgers te krijgen. Een tijdelijke oplossing via FBNA zou 
daarom een innovatie zijn. Het bestuur van FBNA heeft daarop besloten een (tijdelijke) samenwerking 
aan te gaan, zodat bijdragen voor noodhulp van andere fondsen ook snel bij de burger terecht kunnen 
komen. 
Gedurende deze projectmatige samenwerking met FBNA zal bekeken worden welke structurele 
oplossing binnen de gemeente wordt nagestreefd. 

Resultaten 2017
FBNA heeft een bedrag van € 50.000 euro ontvangen van de gemeente en dit bedrag ondergebracht 
op een apart Simpled Card account. Vanuit OJZ is er een persoon aangewezen die cashmanager is 
van dit bedrag. Deze persoon beheert en verantwoordt de geldstromen op die rekening. 

5.1.3 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 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.
Sinds 1 november 2015 wordt alle witgoed 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 2017
Veel Amsterdammers in een kwetsbare financiële positie willen in aanmerking komen voor ‘Witgoed 
bij Nood’. De mogelijkheid om hiervoor FBNA via een hulpverlener te benaderen is de afgelopen twee 
jaar goed bekend geworden. In 2017 blijft het aantal aanvragen en het aantal toekenningen bij FBNA 
redelijk gelijk ten opzichte van 2016. Het aantal toekenningen witgoed stijgt nog wel, met ruim 10 %. 
Bij iedere aanvraag wordt de noodzaak van vervanging bekeken èn of er echt geen andere wegen zijn, 
dus screening op maat. Bij de behandeling kijkt FBNA met de dienst-/hulpverlener wat de nood is. Het 
verhelpen van een klemsituatie blijft daarbij het uitgangspunt. 

Wat opvalt is dat met regelmaat een aanvraag binnenkomt voor Amsterdammers bij wie in 2016 ook 
al een deel van het witgoed vervangen is. FBNA stelt zich terughoudend op om op korte termijn 
twee keer witgoed toe te kennen. Onze noodhulp is, uitzonderingen daargelaten, eenmalig en door 
meerdere jaren achter elkaar in witgoed te voorzien gaat onze noodhulp lijken op structurele hulp. 
Bij de behandeling van aanvragen kan er op basis van de persoonlijke situatie van een huishouden 
–bij uitzondering- besloten worden om een combinatie van witgoed artikelen toe te kennen. Of een 
tweede toekenning witgoed te doen. Tussentijds is naar de gemeente verslag uitgebracht. 

Met de gemeente zijn er –ook naar aanleiding van de overtuiging van Amsterdammers ‘recht’ te 
hebben op witgoed- afspraken gemaakt over de communicatie inzake het vervangen van witgoed. 
De profilering van witgoed als noodvoorziening moet duidelijk zijn, om te voorkomen dat er verkeerde 
verwachtingen worden gewekt bij Amsterdammers en dienst-hulpverleners onnodig tijd investeren in 
het doen van een aanvraag. In 2017 is er daarom gekozen om de communicatie rond het aanvragen te 
doen onder de noemer ‘Witgoed bij nood’. Het woord witgoedregeling is zoveel mogelijk uitgebannen. 
In relatie tot de algemene berichtgeving (digitaal en gedrukt) via Pak je is het volgende gerealiseerd:
	 Meer informatie over FBNA in zijn algemeenheid -> profilering meer los van gemeente en ook   
  voor andere noden aan te vragen.
	 Meer over het eenmalige karakter van een gift -> als iemand afgelopen twee jaar al een gift heeft  
  gekregen vanuit het fonds dan is het raadzaam om als de hulpverlener eerst telefonisch contact  
  zoekt om te kijken of de aanvraag kansrijk is.
		Meer informatie over de route van aanvragen -> de mogelijkheid om via de klantmanager aan te  
  vragen wordt expliciet benoemd.
	 Meer over het vervangen van witgoed -> gaan er vanuit dat in principe 1 stuk witgoed kapot   
  gaat.

Zie voor meer informatie over de aanvragen witgoed bladzijde 13.
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Toekenning – Voor een 46-jarige dame worden een koelkast en een wasmachine aangevraagd. Beide 
apparaten zijn kapot. Zij gebruikt op dit moment de machines van een buurman, zit onder bewind 
en heeft € 50 leefgeld per week. Mevrouw heeft jaren in een vrij afgedankte woning geleefd. Zij krijgt 
inmiddels haar eigen waarde beetje bij beetje terug. Stabiele financiën en schuldhulpverlening helpen 
daarbij. Bij het bestuderen van de financiën blijkt de bewindvoerder te reserveren voor onvoorzien. 
Vanuit dit potje kan een bijdrage voor de koelkast worden gedaan. En via het fonds wordt de 
wasmachine vervangen. 

Toekenning – Voor een 43-jarige alleenstaande man worden een wasmachine en een fornuis 
aangevraagd. Hij heeft vijf kinderen, geen van zijn kinderen woont bij hem in. Wel logeren ze af en toe 
bij hem. Meneer is vanaf zijn navel verlamd en heeft last van incontinentie. Zijn wasmachine doet het 
sinds twee jaar af en toe, maar dit wordt steeds minder. Zijn gasfornuis is niet veilig meer en hij durft 
deze niet te gebruiken. Na een WSNP traject (t/m 2012) zijn er nu opnieuw schulden ontstaan en heeft 
een bewindvoerder regelingen getroffen voor zijn schulden. Zowel de wasmachine als het gasfornuis 
worden vervangen. 

Afwijzing – Voor een 54-jarige alleenstaande vrouw wordt een droger aangevraagd. Haar huidige 
droger heeft zij meer dan 10 jaar geleden van haar zoon gekregen en is aan het einde van zijn latijn: 
er is lekkage en hij geeft geluidsoverlast. Zij geeft aan dat ze in haar woning te weinig ruimte heeft 
om een wasrek neer te zetten. De hulpverlener geeft aan dat mevrouw heel tevreden zal zijn met een 
nieuwe wasdroger. Navraag leert dat er geen medische noodzaak is voor een droger. Het vervangen 
van een droger door het fonds wordt in dit geval niet gezien als ‘nood’. 

5.1.4 Noodfonds Schoolreisjes
De gemeente Amsterdam en de Kinderombudsman zijn naar aanleiding van het initiatiefvoorstel 
‘Alle Amsterdamse kinderen op schoolreis’, in gesprek geraakt om te kijken wat er nodig is om alle 
Amsterdamse kinderen mee te laten gaan op schoolreis, in eerste instantie op basisscholen. FBNA is 
naar aanleiding van het project Kinderen in de Knel bij die gesprekken aangehaakt.
Een deel van de Amsterdamse scholen merkt jaarlijks dat voor een aantal leerlingen de ouderbijdrage 
(voor het schoolreisje) niet betaald wordt. Scholen vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor extra 
activiteiten, zoals Kerst, Sinterklaas en schoolreisjes. Meestal gaat het om bedragen tussen de € 40,- 
en € 80,-. Niet alle ouders kunnen dat betalen. Daarvoor heeft de gemeente de Scholierenvergoeding. 
Ouders die een minimuminkomen hebben (op of onder 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum) 
kunnen schoolkosten declareren, zoals de vrijwillige ouderbijdrage. Toch worden (of dreigen) kinderen 
uitgesloten te worden van bepaalde activiteiten omdat ouders de bijdrage niet voldoen. 
Voor elke leerling die de dupe is van ‘financiële nood’ kan door de school een vergoeding worden 
aangevraagd bij het Noodfonds Schoolreisjes. Voordat deze vergoeding wordt aangevraagd wordt 
door de school bekeken of ouders in aanmerking komen voor de scholierenvergoeding, of deze 
aangevraagd is en of deze al benut is. 

Resultaten 2017
In 2017 is door verschillende scholen contact gezocht over het doen van een aanvraag. Er zijn vier 
scholen aan wie daadwerkelijk bijdragen voor het schoolreisje/schoolkamp zijn toegekend.
Met behulp van het Noodfonds konden 33 leerlingen mee voor een totaalbedrag van € 1.311.

Op basis van de contacten van de afgelopen periode is de verwachting dat in het voorjaar van 2018 
een groter beroep zal worden gedaan op het Noodfonds Schoolreisjes.

5.2 PROJECTEN MET CONVENANTPARTNERS / PARTIJEN UIT HET VELD 

5.2.1 Kinderen in de knel
Een bijzonder project dat loopt sinds 2013. Bij verschillende basisscholen in Amsterdam West, 
Noord en Zuidoost werd een potje van € 500 geplaatst om bijvoorbeeld schoolreisjes te betalen, of 
verjaardagtraktaties voor kinderen uit arme gezinnen. Naar aanleiding van dit project zijn wij met 
de gemeente een samenwerking gestart in het noodfonds schoolreisjes. Mede daardoor zijn de 
activiteiten rond Kinderen in de Knel niet omvangrijk in 2017. 

Resultaten 2017
In 2017 heeft 1 school een noodpotje beheerd. Het gaat om een school met leerlingen die sterk 
verschillen op sociaal, economisch en cultureel vlak. Sociale cohesie is een belangrijk thema op de 
school. De ervaring uit eerdere jaren is dat niet alle ouders de bijdrage voor het schoolkamp kunnen 
betalen. Er is een potje bij FBNA aangevraagd zodat iedereen mee kan (NB. deze vraag kwam binnen 
voor de start van het Noodfonds Schoolreisjes). Met behulp van het potje zijn er 10 leerlingen mee 
geweest op kamp. 

5.2.2 Zo Zelfstandig Mogelijk Thuis’ 
Begin 2016 is het project ‘Zo zelfstandig mogelijk thuis’ gestart. Voor mensen met een kleine beurs 
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blijken kleine woningaanpassingen (beugels, steunen, verhoogd toiletpot) financieel niet altijd mogelijk. 
Door het verstrekken van een budget aan vier relevante maatschappelijke organisaties is het mogelijk 
voor chronisch zieken en gehandicapten die dat zelf niet kunnen betalen hulpmiddelen in de woning 
aan te schaffen en deze verantwoord te laten plaatsen. Hierdoor worden zelfstandigheid en veiligheid 
van de betreffende personen zoveel mogelijk gewaarborgd. Deelnemers aan het project rapporteren 
waar de bijdragen aan zijn besteed, hoeveel mensen zijn geholpen en welke ergotherapeut betrokken 
is geweest. 
Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms heeft voor 2017 budget beschikbaar gesteld om het 
project te vervolgen en uit te breiden. Om die reden is via de nieuwsbrief, op de bijeenkomst met 
convenantpartners en in persoonlijk contact aandacht besteed aan de mogelijkheid een potje te 
ontvangen. 

Resultaten 2017
Een tweetal organisaties -Civic, ZGAO- heeft zich bij FBNA gemeld voor een aanvullende bijdrage 
van € 500. Hierdoor werd het mogelijk om de kosten voor kleine woningaanpassingen/hulpmiddelen 
inclusief plaatsing te betalen. In 2017 zijn in ieder geval 7 mensen geholpen, bijvoorbeeld voor het 
plaatsen van beugels, een verhoogd toilet en een thermostaatkraan. 

Verschillende organisaties hebben interesse getoond, maar tot een uitbreiding van de deelnemers is 
het nog niet gekomen. In 2018 worden in ieder geval gesprekken gevoerd met Doras en PuurZuid. 

Voorbeeld van een bijdrage
Een meneer met vergevorderde dementie woont nog thuis dankzij de zorg van echtgenote en 
thuiszorg. Hij vertoont onrustig gedrag, zit overal aan en heeft moeite met het opstaan van het toilet. 
Een losse toiletverhoger is geprobeerd maar is geen oplossing omdat meneer deze sloopt.  
Een verhoogde toiletpot is geplaatst. Als meneer door de thuiszorg gedoucht wordt, draait hij soms 
aan de douchekraan. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en daarom is een thermostaatkraan geplaatst. 

5.2.3 Noodhulp aan studenten HvA
Per 1 oktober 2017 is bij wijze van pilot een noodfonds voor studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam (HvA) bij FBNA 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.  
Met het Noodfonds wordt door toekenning van een financiële bijdrage de noodsituatie verholpen en er 
voor gezorgd dat het volbrengen van de studie niet in gevaar komt. 
De hulp uit het noodfonds is eenmalig, het mag geen structurele kosten betreffen.

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 2017
In 2017 zijn er nog geen aanvragen binnengekomen.

5.2.4 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 hij (en zijn 
medewerkers) mensen snel een extra steun in de rug zou willen geven via 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 – in de regel tussen de  € 50- en € 200 
- een spoedverzoek te doen voor een eenmalige tegemoetkoming aan een huishouden dat bij hen in 
beeld is gekomen en ondersteund wordt. Door het team van de ombudsman wordt de spoedaanvraag 
bij FBNA gedaan. FBNA betaalt vervolgens de kosten voor de door hen toegekende bijdrage aan de 
ombudsman. 

Resultaten 2017
In 2017 is één spoedverzoek binnengekomen voor een vader en zoon. De zoon is met veel
geweld en onder dwang van een vuurwapen van zijn spullen beroofd. Waarna zij met veel extra kosten 
voor vervanging ed. zijn geconfronteerd. Zoon is daarnaast zo angstig en vader is zo bezorgd dat 
ze zijn verhuisd, om niet dagelijks met plek waar de straatroof plaatsvond te worden geconfronteerd. 
Hiervoor is een lening afgesloten van € 1500,- bij GKA. Het fonds voor slachtoffers van een 
geweldsmisdrijf vindt de schade te beperkt om iets te vergoeden. Vader en zoon voelen zich in de 
steek gelaten. Een financiële tegemoetkoming om de lening bij de GKA te verlagen kan een bijdrage 
leveren aan het verwerken van het gebeurde en het vertrouwen van beiden ‘in de maatschappij’ iets 
herstellen.
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6. FINANCIEN
6.1 BIJDRAGEN 

  Besteed 2017  Beschikbaar 2017 Beschikbaar 2016
      
 A.A.C. Lehmann Fonds €  0 €  0 €  500
Ad Futurum €  1.978 €  4.000 €  0
BCC bijdrage €  0 €  12.994 €  0
Bekker-la-Bastide Fonds €  16.518 €  20.000 €  20.500
Dienst Wonen Zorg en Samenleven €  35.079 €  41.355 €  36.239
Burkens Stichting €  0 €  0 €  800
Christine Stichting €  0 €  1.500 €  1.500
Diaconie Evangelisch-Lutherse Gem. Asd    €  0 €  2.015 €  1.000
Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting €  11.507 €  15.000 €  15.000
Fonds Liefdadige Doeleinden €  14.285 €  17.552 €  32.563
Fonds van NRC-Handelsbladlezers                    €  12.500 €  12.500 €  12.300
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe                    €  12.453 €  20.000 €  20.361
Hodshon Dedel Hofje                          €  0 €  0 €  920
Hulp na Onderzoek €  9.900 €  10.000 €  12.000
Bylandt €  45.000 €  45.000 €  43.570
R.C. Maagdenhuis €  19.927 €  20.000 €  20.829
Diaconie Remonstrantse gemeente Amsterdam €  300 €  1.187 €  2.362
Stichting Nalatenschap De Drevon €  10.190 €  26.190 €  35.000
Doopsgezinde Diaconie Amsterdam €  0 €  320 €  2.021
Vincentiusvereniging Amsterdam               €  0 €  2.000 €  506
Stichting RCOAK €  48.785 €  60.000 €  43.987
Fonds DBL €  0 €  0 €  19.815
Rotary Centrum €  0 €  0 €  1.500
Lelieveldt €  0 €  0 €  2.150
Dichter bij huis €  6.122 €  10.000 €  10.000
Stichting Hendrik en Maria €  1.000 €  1.000 €  8.188
Papefonds €  1.200 €  1.200 €  1.000
Armoedefonds €  959 €  1.000 €  1.000
Brentano €  9.582 €  12.000 €  2.000
Giften Algemeen €  201 €  2.066 €  1.961
Particuliere giften €  0 €  4.861 €  3.390
Omarmprijs €  1.000     €  0 
     
 Subtotaal € 258.486 €  343.740 €  352.962
       
Gemeente Witgoed € 140.000 €  140.000 €  155.000
       
Totaal €  398.486 €  483.740 €  507.962
 
Toelichting 
Onder het beschikbare budget dat is opgenomen in het overzicht wordt verstaan: het budget dat is 
gekregen van fondsen, donateurs in/voor 2017 en het budget van fondsen dat is overgelopen vanuit 
2016.

De Stichting Nalatenschap De Drevon heeft een aanvullende bijdrage voor 2018 in 2017 overgemaakt 
(€ 8.000), de totale bijdrage voor 2018 van deze stichting is € 16.000.
De bijdrage vanuit de Omarmprijs komt in 2018 binnen (uitgereikt op 17 oktober 2017). 
Daarnaast loopt er van verschillende fondsen (een deel van het) budget over naar 2018. In totaal is dit 
een bedrag van € 85.254 (€ 483.740 - € 398.486 = € 85.254).

In 2017 werden met uitzondering van de bijdragen van het Papefonds en de Stichting Hendrik en 
Maria alle bijdragen van geld gevende fondsen door middel van een voorschot verstrekt.

6.2 EXPLOITATIESALDO
Het boekjaar is afgesloten met een batig saldo van € 20.245. 
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6.3 BEGROTING 2018
Onderstaand een verkorte versie van de begroting 2018:
          
Baten          
Bijdragen fondsen en donateurs 320.000    
Bijdragen en subsidies gemeente Amsterdam 741.000   
Overige inkomsten 21.500    
  1.082.500   
 
Lasten     
Uitgaven hulpverlening 739.000   
Personele lasten 264.500   
Overige werkkosten 76.000   
Onvoorzien 3.000    
  1.082.500   
 
Saldo baten en lasten  0   
 
   
6.4 VERMOGENSPOSITIE
Overige reserves
De overige reserves bedragen eind 2017 € 108.151 t.o.v. 107.723 eind 2016. FBNA heeft niet als doel-
stelling 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 kun-
nen voldoen. 
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7. JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER
 2017 2016

 € €
ACTIVA

Vlottende Activa
Nog te ontvangen bijdragen 27.500 75.000
Overige vorderingen en overlopende activa 16.858 12.844
 44.358 87.844

Liquide middelen 395.175 273.141

Totaal van de activa 439.533 360.985

PASSIVA

Eigen Vermogen
Overige reserves 108.151 107.723
Bestemmingsreserve hulpverlening 12.500 12.500
Egalisatiefonds 10.482 2.566
 140.133 122.789

Kortlopende schulden
Saldo fondsen 85.254 63.407
Nog te besteden projectmiddelen 109.093 70.810
Nog te besteden werkkosten 4.607 12.627
Ontvangen bijdragen t.b.v. 2018 resp. 2017 - 150
Bijdrage 2012 nog te besteden 62.501 62.501
Te betalen loonheffingen 2.960 -
Te betalen vakantiegeld 6.320 -
Personele inzet december 16.080 13.388
Accountantskosten boekjaar 12.000 9.000
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 584 6.313
 299.400 238.196

Totaal van de passiva 439.533 360.985
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
 Realisatie Begroting Realisatie
 2017 2017 2016

 € € €

Baten
Bijdragen fondsen en donateurs 470.747 490.000 507.962
Bonus BCC 12.994 - -
Ontvangen t.b.v. 2018 resp. 2017 85.254 - -  63.407 -
 398.487 490.000 444.555
Bijdrage Doorbraakfonds en Versnellen Noodhulp 111.958 35.000 45.714
Subsidie werkkosten gemeente Amsterdam 187.500 187.500 185.000
Subsidie werkkosten projecten gem. Amsterdam 113.281 120.000 93.062
Overige subsidie gemeente Amsterdam t.b.v. verslagjaar 2.486 - -
Bijdragen fondsen en donateurs t.b.v. projecten 3.773 - 10.300
Vrijval restitutie voorgaande jaren - - 1.112
Subsidie t.b.v. Nibud agenda’s - - 842
Ontvangen interest 53 750 318
Bijdragen Club van 100 450 8.000 9.650
Bonus BCC - 8.400 11.568
Dekking exploitatietekort uit reservering 2012 - 7.850 -
Totaal van de baten 817.987 857.500 802.121

Lasten
Uitgaven hulpverlening 398.487 525.000 444.555
Uitgaven projecten 116.269 - 62.274
Personele inzet 231.457 264.000 217.779
Kosten vrijwilligers - - 1.500
Afschrijving materiële vaste activa - - 755
Huur kantoor 16.433 15.500 15.153
Kosten fondsenwerving - 15.000 6.000
Bureaukosten 19.052 22.500 21.172
Kosten Nibud agenda’s - 4.000 3.842
Accountants- en administratiekosten 18.945 9.000 8.747
Overige kosten/onvoorzien - 2.500 -
Totaal van de lasten 800.642 857.500 781.777

Saldo van baten en lasten 17.345 - 20.344

Het saldo van 2017 is als volgt bestemd:
Naar de Overige reserves 429
Naar de Bestemmingsreserve hulpverlening -
Naar Egalisatiefonds 16.916
 17.345
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING   
 
Algemeen
Per 1 januari 2017 zijn de stichtingen Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden Amsterdam 
(werknaam Stichting 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. Tot en met 2016 werden de cijfers van de 
stichtingen samengevoegd gepresenteerd in de jaarrekening. De vergelijkende cijfers zijn derhalve de 
samengevoegde cijfers van beide voormalige stichtingen.
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. 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van de 
afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De inventaris en 
computerapparatuur 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      

VLOTTENDE ACTIVA      
De vorderingen opgenomen onder de vlottende activa hebben een looptijd van maximaal één jaar. 
      
Nog te ontvangen bijdragen      
Betreft bijdragen van Bylandt en Brentano.     
      
Overige vorderingen en overlopende activa      
In deze post is onder meer de bonus van BCC van 2017 opgenomen voor en bedrag van € 12.994.
      
Liquide middelen      
De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.      
      
KORTLOPENDE 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”.     
      
Saldo fondsen      
Dit zijn in 2017 (2016) van fondsen ontvangen bedragen ten behoeve van hulpverlening in 2018 (2017).
      
Nog te besteden projectmiddelen      
Voor het Doorbraakfonds zijn in 2017 middelen ontvangen welke met toestemming van de gemeente
Amsterdam in 2018 worden besteed.      
      
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.     
      
EIGEN VERMOGEN      
Overige reserves      
De Overige reserves bedragen eind 2017 € 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.      
Daarnaast is het tekort van 2015 gedekt uit de reservering “Bijdrage 2012 nog te besteden”.  
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.      
      
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.
 

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.          
        
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.        
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN    
 
RESULTAAT      
De staat van baten en lasten sluit met een batig saldo van € 17.345. Hiervan wordt € 429 toegevoegd 
aan de overige reserve en € 16.916 aan het Egalisatiefonds.
      
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 jaarlijks een bonus ontvangen van 4,5% tot 6% over het totale inkoopbedrag. 
In 2016 is de bonus ten behoeve van de werkkosten ingezet, in 2017 is het bedrag aan het 
giftenbudget toegevoegd.      
      
Bijdragen fondsen en donateurs t.b.v. projecten      
Betreft Kinderen in de Knel, Langer Zelfstandig thuis, Noodhulp studenten HvA en Noodhulp 
ombudsman.
      
Subsidie t.b.v. Nibud agenda’s      
De sponsor van de Nibud agenda’s heeft een ander doel gekozen in 2017, het is niet gelukt een  
andere sponsor voor deze activiteit te vinden.       
      
Bijdragen Club van 100      
De Club van 100 is een initiatief om via nieuwe donateurs extra giftenbudget te verwerven.  
In 2017 is geen betalingsverzoek gedaan aan de leden van de Club van 100. Bij de eerstvolgende 
activiteit van de Club van 100 zal weer een betalingsverzoek worden gedaan.   
      
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 2017 is een positief resultaat gerealiseerd, derhalve was het niet nodig de reserve 
gedeeltelijk aan te wenden.

LASTEN     
 2017  2016  
 
 €  €  
Personeelskosten    
Salarissen  62.364    -     
Sociale lasten  9.427    -     
Pensioenlasten  5.467    -     
Personele inzet direct op projecten  180.311    217.779   
Overige personeelskosten  2.749    -     
Ontvangen uitkeringen  11.030 -  -     
  249.288    217.779   
Af: doorberekend aan projecten  17.831    -     
  231.457    217.779   
 
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 2017 waren drie 
medewerkers in loondienst en nog twee medewerkers extern verbonden aan FBNA.   
 
Huur kantoor     
De huur is inclusief vaste lasten, water en energie en schoonmaakkosten.   
In de begroting van 2017 is de huur begroot op basis van de huidige huurprijs.   
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 Realisatie Begroting Realisatie  
 2017 2017 2016  
 
 € € €  
    
Bureaukosten     
Publiciteit  2.830   4.500   4.069   
Drukwerk  1.635   1.700   1.698   
Telefoon en porto kosten  1.792   1.500   1.426   
Bankkosten  587   500   411   
Automatisering  3.839   7.000   6.672   
Contributies en abonnementen  2.129   1.800   1.770   
Representatie/reiskosten/lunch  363   500   413   
Diversen  5.879   5.000   4.713   
  19.052   22.500   21.172   
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Overzicht door gemeente Amsterdam aan St. FBNA verstrekte subsidies en bijdragen
 
BIMZ 2016
Beschikkingnummer  SBA-000930
Aanvraagdatum  30-09-2015
Bedrag toegekend  40.742
Beschikkingdatum  26-11-2015
Ontvangen bedrag  40.742
Hiervan besteed in 2017  613
Hiervan besteed in 2016  40.129
Overloop naar 2018  0

BIMZ 2017
Beschikkingnummer  SBA-006939
Aanvraagdatum  18-11-2016
Bedrag toegekend  40.742
Beschikkingdatum  13-12-2016
Ontvangen bedrag  40.742
Hiervan besteed in 2017  34.466
Terug te betalen aan gemeente/ Overloop naar 2017  6.276
Het overlopende bedrag is in de jaarrekening opgenomen onder de post:
“Saldo fondsen”.

Gemeente Amsterdam Bestuursdienst / Liefdadige Doeleinden 2016
Beschikkingnummer  n.v.t.
Aanvraagdatum  n.v.t.
Bedrag toegekend  17.552
Beschikkingdatum  15-11-2016
Ontvangen bedrag  17.552
Hiervan besteed in 2017  14.285
Overloop naar 2018  3.267
Het overlopende bedrag is in de jaarrekening opgenomen onder de post:
“Saldo fondsen”.

Werkkosten 2017 FBNA
Beschikkingnummer  SBA-007382
Aanvraagdatum  13-01-2017
Bedrag toegekend  187.500
Beschikkingdatum  14-02-2017
Ontvangen bedrag  187.500
Hiervan besteed in 2017  170.584
Overloop naar 2018  16.916
Het saldo is in de jaarrekening opgenomen in het Egalisatiefonds.

WPI / Doorbraakfonds
Aanvraagdatum  11-9-2015
Bedrag toegekend  € 131.889
Beschikkingdatum  20-10-2015
Ontvangen bedrag  € 131.889
Hiervan besteed in 2017  € 52.726
Hiervan besteed in 2016  € 72.576
Hiervan besteed in 2015  € 6.587
Overloop naar 2018  € 0
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Overzicht door gemeente Amsterdam aan St. FBNA verstrekte subsidies en bijdragen (vervolg)
 
WPI / Witgoed, Doorbraakfonds werkkosten
Beschikkingnummer  SBA-007428
Aanvraagdatum  23-1-2017
Bedrag toegekend  € 257.088
Beschikkingdatum  30-3-2017
Ontvangen bedrag  € 257.088
Hiervan besteed in  2017 € 253.281
Terug te betalen aan gemeente/ Overloop naar 2018  € 3.807
De overloop betreft werkkosten Doorbraakfonds
Het overlopende bedrag is in de jaarrekening opgenomen onder de post:
“Nog te besteden werkkosten”

WPI / Versnellen noodhulp, Doorbraakfonds giften
Beschikkingnummer  SBA-008884
Aanvraagdatum  12-6-2017
Bedrag toegekend  € 120.000
Beschikkingdatum 1 4-8-2017
Einddatum  1-4-2019
Ontvangen bedrag  € 120.000
Hiervan besteed in 2017  € 68.059
Overloop naar 2018  € 51.941
Het overlopende bedrag is in de jaarrekening opgenomen onder de post:
“Nog te besteden projectmiddelen”
 
WPI / Noodfonds Schoolreisjes
Beschikkingnummer  SBA-008961
Aanvraagdatum  19-6-2017
Bedrag toegekend  € 20.000
Beschikkingdatum  28-8-2017
Einddatum  31-12-2018
Ontvangen bedrag  € 20.000
Hiervan besteed in 2017  € 1.986
Overloop naar 2018  € 18.014
Het overlopende bedrag is in de jaarrekening opgenomen onder de post:
“Nog te besteden projectmiddelen”

WPI / Teambudget OKT
Beschikkingnummer  SBA-009571
Aanvraagdatum  18-9-2017
Bedrag toegekend  € 8.800
Beschikkingdatum  7-12-2017
Einddatum  31-12-2018
Ontvangen bedrag  € 8.800
Hiervan besteed in 2017  € 500
Overloop naar 2018  € 8.300
Het overlopende bedrag is in de jaarrekening opgenomen onder de post:
“Nog te besteden projectmiddelen”  € 7.500
“Nog te besteden werkkosten”  € 800
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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.

Accountantsverklaring
Accountantscontrole is niet verplicht. Het bestuur van de stichting heeft er echter voor gekozen
de jaarrekening door een registeraccountant te laten controleren
In dat kader is door Dubois & Co Registeraccountants accountantscontrole toegepast op deze
jaarrekening. De door Dubois & Co verstrekte controleverklaring kent beperkingen ten aanzien
van het verspreidingsgebied. Derhalve is de controleverklaring niet in het jaarverslag
opgenomen.
Opgemerkt dient te worden dat de controleverklaring niet toe ziet op de bijgevoegde bijlagen.

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



Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 
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