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VOORWOORD 
Er zijn nog steeds mensen die in acute, urgente noodsituaties terechtkomen. Of er in zo’n geval een 
aanvraag voor noodhulp wordt ingediend, mag geen kwestie van toeval zijn. FBNA blijft daarom alert 
en zet in op het vergroten van het bereik. Doordat de gemeente de werkkosten financiert wordt het 
giftenbudget van fondsen volledig besteed aan het verhelpen van noden. 
 
Samen sterk in Noodhulp 
Ook dit jaar staat in het teken van “Samen Sterk in Noodhulp”, een brede, gelijkwaardige, 
publiekprivate samenwerking. Samen werken aan effectieve noodhulp, een duurzame aanvulling op 
de sociale infrastructuur, is en blijft belangrijk. Hierdoor hebben FBNA, vermogensfondsen/ donateurs, 
collegafondsen (zoals kerken en Jeugdsportfonds), gemeente, maatschappelijke organisaties en de 
convenantpartners en hun medewerkers, gezamenlijk iets kunnen doen voor veel Amsterdammers 
in zeer kwetsbare, vaak uitzichtloze situaties. En op die manier het verschil kunnen maken en ook 
gemaakt! 
 
Voor FBNA was 2015 een spannend jaar. We gaven verder vorm aan zaken als digitalisering, 
professionalisering, fondsenwerving (Club van 100) en aan het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 
2016-2020. En er waren veranderingen in de samenstelling van het bureau en het bestuur.  
 
Het jaar startte met de ambitie om al onze convenantpartners te spreken. Het is voor ons van 
belang dat wij met convenantpartners en hun medewerkers -de aanvragers-  bespreken wat goed 
gaat, wat beter kan en moet en hoe we dat voor elkaar krijgen. Dat was onder meer de reden om 
in een bijeenkomst op 2 juni gezamenlijk stil te staan bij ‘de verborgen vraag’. Tevens hebben 
deze gesprekken een belangrijke bijdrage geleverd aan het bepalen van het uitgangspunt van 
ons meerjarenbeleidsplan: ‘Samen sterk in noodhulp - Het vergroten van het bereik binnen de 
Amsterdamse stadsgrenzen’.  
 
Vergroten bereik 
We streven ernaar om met elkaar de kans zo klein mogelijk te maken dat iemand in een kwetsbare, 
uitzichtloze situatie géén dienst-/hulpverlener treft, die voor hem/haar een aanvraag doet. FBNA doet 
dit onder meer: 
 • Via het vergroten van het bereik door de aanvraagprocedure te stroomlijnen en waar mogelijk 
  te vereenvoudigen. 
 • Door het vinden van nieuwe convenantpartners en intermediairs. 
 • Door naast het signaleren van knelpunten en lacunes in voorzieningen en het armoedebeleid 
  ook de ‘verborgen’ vraag naar boven te halen. 
 
Dat betekent dat FBNA uit de luwte komt. Met een digitale uitleg over hoe een aanvraag te doen. 
En met een film (gemaakt door de Fotofilmschool van de Volksbond) om aan meer mensen en 
organisaties duidelijk te maken wanneer en waarvoor ze bij FBNA kunnen aanvragen. De nieuwsbrief 
en website worden in 2016 ‘onder de loep’ genomen. 
 
Samen optrekken met de gemeente
Het jaar 2015 stond mede in het teken van veelvuldig overleg met de gemeente en het herdefiniëren 
van de samenwerking. Op het bureau werken geen mensen meer die in dienst zijn bij de gemeente. 
Wel zijn er vaste contactpersonen om bijvoorbeeld onze kennis over voorliggende voorzieningen op 
peil te houden en signalen over te brengen. 

Het reageren op individuele noden is het eerste doel van FBNA, de kernactiviteit. Door bezig te zijn 
met de individuele aanvragen en de contacten met de dienst-/hulpverleners en maatschappelijke 
organisaties komen veel signalen binnen en worden knelpunten zichtbaar(der), zowel in persoonlijke 
situaties, als in de bejegening door organisaties en in de wet- en regelgeving en het armoedebeleid. 

Het werk van FBNA vormt een belangrijke aanvulling op de sociale infrastructuur. In dat licht wordt 
gekeken hoe en op welke thema’s de gemeente en FBNA samen kunnen optrekken. Zo is -in het kader 
van schuldhulpverlening en armoedebeleid- halverwege 2015 het Doorbraakfonds als pilot van start 
gegaan en stond onze jaarvergadering op 12 oktober in het teken van ‘Schulden als motor van het 
leven in armoede: Naar een veranderde zienswijze en aanpak’. Eind van het jaar besloot de gemeente 
‘aan te haken’ bij de witgoedregeling in natura. Door extra giftenbudget voor de periode van een jaar 
wordt het voor minima die niet zelf kunnen voorzien in het vervangen van witgoed mogelijk om deze 
aanschaf via FBNA te doen. 
Eerder in 2015 werd besloten de overeenkomst met BCC over het leveren en installeren van witgoed 
voort te zetten en aan te vullen met een bruikleenregeling. Hierdoor loopt degene die het apparaat 
heeft ontvangen 5 jaar lang niet de kans dat hierop beslag wordt gelegd.   
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Start projecten
Signalen en knelpunten kunnen ook aanleiding zijn voor het opzetten van bijzondere projecten, zoals 
“Kinderen in de knel” (uitbreiding van 2014), “Sporten voor ongedocumenteerden” (nieuw in 2015) en 
“Zo zelfstandig mogelijk thuis” (voorbereiding van dit project dit jaar en de start in 2016). Voordat een 
bijzonder project van start gaat, worden fondsen benaderd voor een bijdrage aan het giftenbudget en 
de werkkosten. 

Vooruitblik 2016
De transitie is nog niet af. Dat betekent dat ook in 2016 het werk van FBNA nog volop in beweging 
is. Gespreksrondes met de ons vertrouwde fondsen/donateurs, maar ook met potentiële 
convenantpartners staan op het programma. Het vergroten van het bereik is daarbij een belangrijk 
onderwerp. 

De medewerkers van het bureau, de vrijwilligers in het bestuur, de wethouder en zijn ambtenaren, 
de fondsen/donateurs, andere samenwerkingspartners en convenantpartners en hun medewerkers 
bedank ik hartelijk voor hun betrokkenheid en inzet.
Ik spreek de wens uit, dat we onze samenwerking in 2016 voortzetten en waar mogelijk verbeteren en 
uitbouwen. Hetgeen ook betekent, dat we elkaar respectvol en duidelijk blijven aanspreken. 

AnneMieke Sprenger
Voorzitter a.i.
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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 kunnen de financiële consequenties van tegenvallers of ziekte 
vaak niet meer opgevangen worden. Steeds vaker blijken mensen met een hoger inkomen door 
tegenvallers in de problemen te komen. Ook geestelijke of fysieke beperkingen kunnen een rol spelen 
bij het ontstaan van financiële noodsituaties.

Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) onderzoekt individuele noodsituaties van inwoners 
van Amsterdam en verleent hulp, met dienst-/hulpverlenende instellingen waarmee een convenant is/
wordt afgesloten als intermediair. 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 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”.

De doelstelling wordt gerealiseerd door: 
•	 Het verstrekken van giften ter leniging van urgente financiële of materiële noodsituaties in het   
 kader van een hulpverleningstraject. Waar mogelijk wordt uitgegaan van de eigen kracht van  
 cliënten en wordt de zelfredzaamheid van cliënten (en hun netwerk) gestimuleerd. 
•	 Het werven en blijven boeien van fondsen en donateurs, zowel bij private als publiekrechtelijke  
 (rechts)personen. 
•	 Het onderhouden van goede contacten met (potentiële) convenantpartners en hun verwijzers  
 om kwetsbare burgers tijdig te bereiken en het toeval terug te dringen. 
•	 Het geven van voorlichting en adviezen aan dienst-/hulpverleners over voorliggende  
 voorzieningen in Amsterdam en/of sociale wetgeving en het signaleren van hiaten/knelpunten   
 (helpdeskfunctie).  

 
WERKWIJZE
 
Aanvragen 
Aanvragers zijn dienst-/hulpverleners werkzaam bij één van de convenantpartners. Het bureau screent 
en beoordeelt de aanvragen. Als het nodig is kan binnen 24 uur hulp worden gegeven. 
 
Cliënten kunnen zelf geen aanvraag indienen bij FBNA. Als zij bellen met het bureau volgt direct een 
verwijzing, of naar één van de convenantpartners of naar voorliggende voorzieningen.

Convenantpartners zijn bijvoorbeeld instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, 
jeugdhulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg. In 2015 waren 58 organisaties 
convenantpartner.
FBNA heeft afspraken met ruim 30 vermogensfondsen over het inzetten van hun gift. Het Fonds heeft 
in feite een makelaarsfunctie. 

Het aanvraagformulier is te downloaden via de website: www.fbna.nl. Voor het snel en doelmatig 
behandelen van de aanvragen is een uitgebreide en goed onderbouwde rapportage noodzakelijk. 
Bij onduidelijkheden, onvolledig beeld en/of het ontbreken van relevante bewijsstukken wordt direct 
contact gezocht met de aanvrager.

Procedure verwerking aanvragen  
 • aanmelding door dienst-/hulpverlening (convenantpartner) 
 •  vaststellen van de noodsituatie door het bureau 
 •  onderzoek naar voorliggende voorzieningen door het bureau 
 •  screening, begeleiding en het vervolgtraject door het bureau 
 •  behandeling of afwijzing (bij afwijzing waar mogelijk doorverwijzing) door het bureau 
 •  administratieve afhandeling door het bureau 
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Signaleren en helpdeskfunctie
Wij adviseren dienst-/hulpverleners vóór het indienen van een aanvraag contact op te nemen met 
het bureau. Van deze adviesfunctie wordt steeds meer gebruik gemaakt. In veel situaties wordt 
informatie gegeven over de relevante voorliggende voorzieningen van de gemeente Amsterdam en/of 
de sociale wetgeving. Bij de toekenningsbrief zit ook een overzicht van de bij ons bekende relevante 
voorliggende voorzieningen en regelingen en tips.

In het kader van de signaleringsfunctie is FBNA ook dit jaar in gesprek gegaan met de 
convenantpartners en de gemeentelijke diensten om de wederzijdse ervaringen rond noodsituaties in 
Amsterdam en de effecten van ondersteuning uit te wisselen. Het doel was tevens, het noodfonds bij 
de bestaande convenantpartners en binnen het nieuwe sociale domein bekender te maken. 
Medewerkers van FBNA schoven aan bij teamoverleggen om uitleg te geven over de 
aanvraagprocedure en de werkwijze. Dit werd mede ingegeven door een terugloop in aanvragen vanaf 
eind 2014 tot en met voorjaar 2015. Die terugloop was niet te rijmen met de inperking van de sociale 
zekerheid en de toename van armoede. Uit de contacten met bestuurders, leidinggevenden en in de 
teams kwam onder andere naar voren dat de reorganisaties binnen het sociale domein in Amsterdam 
een doorstroom van dienst- en hulpverleners veroorzaakt hebben, met als gevolg dat bekende 
contacten vaak op een andere plek terecht zijn gekomen. Daarnaast blijkt de ‘gemiddelde’ dienst-/ 
hulpverlener onvoldoende aandacht te hebben voor de financiële situatie van cliënten en te weinig 
te weten over schuldhulpverleningsregels. Dit betekent dat nog veel Amsterdammers in financiële 
noodsituaties van het toeval afhankelijk zijn of zij geholpen worden. De gemeente heeft een cursus 
Wegwijs in Schuldhulp ontwikkeld, voor alle hulpverleners die te maken hebben met Amsterdammers 
met financiële problemen. De cursus helpt hen beter en tijdiger signaleren. Bovendien wordt concreet 
gereedschap aangeboden voor wat een hulpverlener zelf kan doen, voordat iemand naar de 
schuldhulpverlening kan. (http://wegwijsinschuldhulp.amsterdam/)

FBNA ontplooit zich als platform dat ontwikkelingen en trends bespreekbaar maakt. De altijd 
aanwezige schuldenproblematiek bij vrijwel alle cliënten, waarvoor vaak een beroep wordt gedaan op 
het Fonds, is daarbij één van de aandachtspunten. Dit jaar hebben wij hieraan via het Doorbraakfonds 
(pilot) projectmatig uitwerking kunnen geven. 

 
 
PRIVACY-REGLEMENT 
 
De gegevensbehandeling van het Fonds valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
Het Fonds heeft een privacyreglement.

 
 
ANBI
 
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA) wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een tot 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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BESTUUR EN BUREAU 
 
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam heeft naast een dagelijks en een algemeen bestuur ook  
bestuursadviseurs.

Op 31 december 2015 waren het bestuur en de bestuuradvisering als volgt samengesteld:

Naam uit de kring van

Dagelijks bestuur 
Mevrouw mr. J.M.C. Sprenger dienst-/hulpverlening 
     voorzitter a. i.  
De heer T.J.M. de Jong fondsen 
     vicevoorzitter a.i. 
De heer M. Harman onafhankelijk 
     penningmeester 
Mevrouw P. de Soete overheid 
     secretaris a.i.  
De heer R.J.R. Piera overheid 
De heer B.A.H. Wilzing maatschappelijke organisaties 
De heer drs. K.S. Olthof fondsen

Bestuursadviseurs DB 
De heer J.W. Siebols (WPI) overheid 
 
Algemeen bestuur  
Mevrouw drs. A. v.d. Brink dienst-/hulpverlening 
De heer J.G. Bulsing  fondsen  
vacature maatschappelijke organisaties 
vacature  overheid (vooralsnog extra DB-lid)

Bestuursadviseurs AB   
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 mr. E.H. de Jong-van Dooijeweert maatschappelijke organisaties 
     (Remonstrantse Diaconie Amsterdam) 
Mevrouw J.W. Rengenhart-Knijtijzer fondsen 
     (Stichting Eekhoorn Fonds) 
De heer drs. M.C. Ribbens maatschappelijke organisaties

De heer A.A.E.M. Willebrands is in de AB-vergadering van 17 november teruggetreden als adviseur
van het dagelijks bestuur. Het bestuur is de heer Willebrands zeer erkentelijk voor de bewezen
diensten. 

De heer K.S. Olthof is op 14 april 2015 toegetreden tot het dagelijks bestuur. 

BUREAU
 
Het bureau is gevestigd aan de Herengracht 218, bij de Stichting Het R.C. Maagdenhuis.  

Het bureau bestond ultimo 2015 uit

Mevrouw G.M. Cloudt-Spruijt  adviseur/beoordelaar casuïstiek 
Mevrouw M. Tolman  adviseur/beleidsmedewerker 
Mevrouw K. Trilsbeek adviseur/beoordelaar casuïstiek 
Mevrouw M.J Spruijt adviseur/boekhouding

Het bestuur heeft ervoor gekozen om per 1 januari 2015 het uitvoerend werk door meerdere parttimers 
te laten doen, in plaats van door twee fulltimers. 
Vanwege de pensionering van de heer Den Heijer, begin van dit jaar, heeft het bestuur met het bureau 
stilgestaan bij de noodzakelijke bezetting, zowel voor de korte termijn als daarna. Het jaar 2015 is 
aangemerkt als transitiejaar.
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BESTUUR EN BUREAU 
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De heer drs. K.S. Olthof fondsen

Bestuursadviseurs DB 
De heer J.W. Siebols (WPI) overheid 
 
Algemeen bestuur  
Mevrouw drs. A. v.d. Brink dienst-/hulpverlening 
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     (Stichting Eekhoorn Fonds) 
De heer drs. M.C. Ribbens maatschappelijke organisaties

De heer A.A.E.M. Willebrands is in de AB-vergadering van 17 november teruggetreden als adviseur
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Medewerkers van het bureau zijn de dames Cloudt (28 uur), Tolman (20 uur), Trilsbeek (16 uur) 
en Spruijt (16 uur). De heer Den Heijer is tot en met het voorjaar 2015 aan het bureau verbonden 
gebleven om zijn kennis en werkzaamheden -hoofd bureau- over te dragen aan met name de dames 
Tolman en Cloudt. 
Op 9 december zijn velen naar de Stichting het R.C. Maagdenhuis gekomen voor de afscheidsreceptie 
van de heer Den Heijer. 

Met de pensionering van de heer Den Heijer is de financiering van zijn werkkosten door DMO gestopt. 
In september heeft FBNA van de gemeente bericht gekregen dat zij een aanvulling van € 45.000 krijgt 
op de bijdrage in werkkosten voor 2015 tot en met 2017.

De transitie is nog niet afgerond. In de eerste helft van 2016 wordt bekeken welke bezetting op het 
bureau voor de langere termijn nodig is om zowel de primaire taak ‘het reageren op individuele 
aanvragen’ als de bijkomende taken adequaat te kunnen (blijven) vervullen. En ook wat dit betekent 
voor de bestuursstructuur en bestuurders. 
 
 
 
MEERJARENBELEIDSPLAN
 
Als onderdeel van de veranderde werkwijze en bezetting van het bureau (en bestuur) zijn ook 
de doelstellingen van het fonds nader bekeken. Welke rol zien we de komende jaren voor FBNA 
weggelegd? Dit jaar is gewerkt aan het meerjarenbeleidsplan 2016-2020. 

FBNA heeft als uitgangspunt dat noodhulp in Amsterdam bereikbaar moet zijn voor wie die dat nodig 
heeft. En richt zich daarbij in principe op iedereen die in aanraking komt met Amsterdammers in 
nood. Het is belangrijk al die organisaties en individuen te informeren over het wat, waarom en hoe 
van het Fonds. Zo ver is het nog niet. Om de bekendheid bij de uitvoerende werkers en daarmee de 
mogelijkheden voor hun cliënten te vergroten en de verborgen vraag naar noodhulp in de stad naar 
boven te halen, zijn in 2015 veel convenantpartners bezocht. 

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 bestand op de website
 D - het projectmatig verstrekken van noodhulp via Stichting Bijzondere Projecten FBNA.
 E - het signaleren van lacunes in de voorzieningen/het armoedebeleid  
 F - samenwerking met collega (nood)fondsen in Amsterdam 
Daarnaast wil het Fonds samen met de gemeente actief werken aan het ontwikkelen en uitvoeren van 
nieuwe initiatieven en projecten. 

Deze voornemens vindt u nader uitgewerkt en samen met andere plannen terug in het 
meerjarenbeleidsplan. De in 2014 gemarkeerde aandachtspunten voor de toekomst hebben hier een 
plek in gekregen. 
 

FONDSENWERVING
 
Sinds vele jaren vormen ruim 30 vermogensfondsen de financiële ruggengraat van ons giftenbudget. 
Zonder hun betrokkenheid en trouwe bijdragen is onze dienstverlening ten behoeve van individuele 
urgente noden niet mogelijk.

Dankzij de voornoemde bijdragen van vermogensfondsen kon FBNA ook in 2015 alle aanvragen 
honoreren, die aan de ‘criteria’ van de toekenningen voldeden. 
Vanwege het moeten (en mogen) inzetten van het giftenbudget van de gemeente Amsterdam voor de 
werkkosten, wegens de eerdere bezuinigingen bij DMO, en de verwachting dat het aantal aanvragen 
gaat toenemen, is in 2014 de ‘zoekactie’ naar nieuwe geldstromen gestart. 

Eén euro per Amsterdammer
Onze samenwerking en goede relatie met vermogensfondsen is essentieel om ons giftenbudget op 
peil te houden. Naast de reguliere contacten die wij met hen hebben, willen we in 2016 -in vervolg op 
de gespreksronde met convenantpartners- met onze fondsen en donateurs in gesprek gaan over hun 
bijdrage om te toetsen of ons werk nog steeds aansluit bij hun doelstellingen en in hoeverre andere 
vragen ook bij hen zijn aan te kaarten.
Daarnaast gaan wij meer geldelijke steun zien te verwerven bij bedrijven en burgers, onder andere 
door hen enthousiast te maken voor deelname aan de FBNA Club van 100. Dit hangt samen met de 
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ambitie om aan het eind van de periode 2016-2020 het huidige giftenbudget verdubbeld te hebben 
naar omgerekend één euro per Amsterdammer. Wij verwachten dat dit budget nodig is als de 
‘verborgen’ vraag in de stad steeds meer naar boven komt. 

Witgoed in natura
FBNA en BCC elektro-speciaalzaken B.V. zijn in 2014 een eenjarige pilot gestart ten behoeve van de 
aanvragen voor witgoed. Dienst-/hulpverleners die bij het Fonds een wasmachine, koelkast of ander 
‘witgoed’ aanvragen, ontvangen na toekenning de gift niet langer als bedrag op de rekening van 
hun organisatie, maar hun cliënten krijgen de goederen in natura via BCC. Een groot extra voordeel 
van deze manier van werken is dat mensen een veilig en energiezuinig artikel krijgen geleverd. 
Daarnaast hoeven aanvragers niet zelf meer met hun cliënten naar een winkel te gaan. In 2015 is 
de samenwerking op verschillende momenten geëvalueerd en aangescherpt. In 2016 wordt de 
samenwerking met BCC vanwege het succes voortgezet. Over de omzet wordt een bedrag door BCC 
teruggestort (ten behoeve van werkkosten).

Bruikleenregeling
Collega noodhulpbureaus hebben goede ervaringen met een bruikleenconstructie. Deze regeling 
is vooral een bescherming tegen beslaglegging. Het is een signaal naar de deurwaarder: neem dit 
apparaat niet mee. En een signaal naar de cliënt om te zorgen dat deze de koelkast of wasmachine 
niet uit geldnood doorverkoopt. 
Vanaf 1 november 2015 heeft ook FBNA een bruikleenconstructie toegevoegd aan de ‘witgoed in 
natura’ regeling. Gedurende de eerste vijf jaar is FBNA ‘eigenaar’ van de koelkast, het fornuis of ander 
witgoed, waarvoor de aanvraag door het Fonds is goedgekeurd. 
Het is niet de bedoeling de apparatuur terug te halen. Na vijf jaar is deze het eigendom van de cliënt.

FBNA Club van 100
In 2014 is de ‘FBNA Club van 100’ opgericht. De officiële bekendmaking was tijdens de feestelijke 
jaarvergadering in de Amstelkerk op 3 november. Amsterdammers en Amsterdamse organisaties, die 
zich betrokken voelen bij stadgenoten in acute nood, kunnen donateur worden. Bij organisaties hangt 
de jaarlijkse minimumbijdrage af van aard en omvang (profit of non-profit, klein of groot). Leden van de 
FBNA Club van 100 worden als zij dit willen vermeld op de website van FBNA. 
In 2015 is het werven van nieuwe donateurs voor het eerst een aandachtspunt geweest in de 
gesprekken met de convenantpartners. Dit resulteerde in 21 leden. 

Om de doelstelling van 100 leden te realiseren is Publicarea gevraagd hier in 2016 actie op te 
ondernemen. Jaarlijks zal voor leden een bijeenkomst georganiseerd worden, waarin naast aandacht 
voor de activiteiten en resultaten van het werk van FBNA, ook signalen en knelpunten worden 
aangekaart om met elkaar tot een aanpak en/of oplossingen te komen. 
  
 
 
VERGADERINGEN
Bestuursvergaderingen 
Het dagelijks bestuur heeft in 2015 zesmaal vergaderd en het algemeen bestuur tweemaal, in het voor- 
en najaar. 

De vergaderingen worden traditiegetrouw gehouden bij de Stichting Het R.C. Maagdenhuis, 
Herengracht 220 te Amsterdam. Het bestuur spreekt haar grote waardering uit voor de door Het R.C. 
Maagdenhuis wederom geboden gastvrijheid en facilitaire diensten.

In mei 2015 is in de bijeenkomst van het dagelijks bestuur ‘met de voeten op tafel’ stilgestaan bij de 
toekomst en een start gemaakt met het meerjarenbeleidsplan. 

Bijeenkomst voor convenantpartners
In september van 2014 heeft FBNA haar eerste bijeenkomst voor convenantpartners georganiseerd. 
Doel was om met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen binnen het fonds en 
de publiekprivate samenwerking rond noodhulp in Amsterdam. Op basis van de opkomst en de 
enthousiaste reacties besloot het bestuur een jaarlijkse bijeenkomst met convenantpartners in te 
stellen, het begin van een nieuwe traditie. 

De bijeenkomst was dit jaar op 2 juni 2015. Nadat informatie is gegeven over de werkwijze, 
ontwikkelingen en vernieuwingen binnen FBNA, zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan over 
‘Vinden en verhelpen van individuele nood binnen een veranderend Amsterdams sociaal domein’. Het 
was een geslaagde ochtend waarin veel werd uitgewisseld. 

Najaarsbijeenkomst
De najaarsbijeenkomst staat altijd in het teken van een actualiteit waarbij het Fonds als platform 
fungeert. Voor deze bijeenkomsten wordt een breed uitnodigingsbeleid gehanteerd, zodat vermogens- 
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fondsen/donateurs, lokale overheden, aanvragende- en maatschappelijke organisaties, deskundigen, 
betrokkenen en andere geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten. 

Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van ‘Schulden als motor van het leven in armoede’ Naar een 
veranderende zienswijze en aanpak op maat.
Als FBNA merken wij dat er een verschuiving plaatsvindt in de benadering van schulden en het leven 
in armoede. Wij zien in Amsterdam steeds meer samenwerking om een aanpak op maat mogelijk 
te maken en nieuwe tools te ontwikkelen. Omdat die ontwikkeling van betekenis is voor onze rol als 
achterliggende voorziening is stilgestaan bij die veranderende benadering. 
Een tweetal sprekers heeft vanuit eigen invalshoek een bijdrage geleverd. Gerjoke Wilmink (directeur 
Nibud) besprak het thema vanuit de onderzoek- en voorlichtingskant en Larissa Wladimiroff 
(programmamanager Schuldhulpverlening) vertelde over de aandacht die afgelopen periode is 
uitgegaan naar het beleidsveld armoede en het verkennen van een nieuwe aanpak. Ideevorming en 
uitvoering onder andere samen met de MaDi’s (organisaties voor maatschappelijke dienstverlening). 
 
 
 
COMMUNICATIE
Uitwisselen van informatie
In 2015 is -in het kader van bekender worden en dus minder toeval- veel tijd en aandacht uitgegaan 
naar het uitwisselen van informatie met onze convenantpartners en binnen het sociaal domein. 
Onderwerp van gesprek waren ook het uitwisselen van signalen over doelgroepen die ‘buiten de boot’ 
vallen en mogelijkheden om het aanvragen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Het gaat 
in ons werk immers altijd om nood. De gesprekken waren ook een aanzet om binnen organisaties stil 
te staan bij zaken als: wie vraagt wanneer aan en waarom wel of juist niet, wat is nood en wanneer is er 
sprake van een noodsituatie en hoe om te gaan met eisende/claimende cliënten. 

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, waarna 
afhandeling volgt door het bureau (o.a. de aanvrager en/of BCC informeren). Extern betekent het dat 
naast de cliënt en de aanvrager altijd een leidinggevende het aanvraagformulier tekent. 
Op verzoek van organisaties wordt voor intern gebruik informatie over de wijze van aanvragen 
aangeleverd. De informatie wordt bijvoorbeeld via intranet of nieuwsbrieven verspreid. 

Mede vanwege de personeelswisselingen en verschuivingen binnen het sociale domein, is het 
bureau aangeschoven bij verschillende teamoverleggen om uitleg te geven over werkwijze en 
aanvraagprocedure. Geadviseerd wordt om bij vragen of probleemsituaties (eerst) telefonisch contact 
te zoeken. Mogelijk is er voor hun cliënt een voorliggende voorziening (nog tijdig) aan te vragen dan 
wel een andere weg te bewandelen. 

In 2015 is nagedacht over andere vormen van informeren. In het convenantgesprek met De Volksbond 
ontstond het idee van een korte film over FBNA, inclusief uitleg over de aanvraagprocedure. In de 
verwachting hiermee zichtbaarder te maken wat er met inzet van FBNA kan en het bereik te vergroten. 
In 2016 wordt hier met de fotofilmschool van De Volksbond vervolg aan gegeven. 

Website
Op de website van FBNA (www.fbna.nl) is naast het aanvraagformulier, inclusief de BCC-bijlage, nog 
veel andere informatie te vinden. Inmiddels is er ook een overzicht met logo opgenomen van de leden 
van de FBNA Club van 100. In 2016 wordt bekeken hoe de website aan te passen, zodat het werk van 
het Fonds beter zichtbaar wordt. 
Net als de andere noodhulpbureaus is ook het Fonds bereikbaar via de website van SUNNederland 
(www.sunnederland.nl).

Nieuwsbrief
Sinds 2011 verschijnt een digitale nieuwsbrief met praktische informatie voor dienst-/hulpverleners en 
geïnteresseerden. In 2015 zijn vier nieuwsbrieven rondgestuurd aan circa 800 belangstellenden. In 
2016 starten we met een nieuwe opzet/vormgeving.

Kernkaart 
Deze wordt jaarlijks gepubliceerd en bevat onder meer de kerngegevens van de activiteiten in het 
verslagjaar. 
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CONVENANT
Ultimo 2015 zijn er 58 convenantpartners. Ten opzichte van 2014 is er 1 nieuwe convenantpartner 
bijgekomen, VriendGGZ, en heeft 1 organisatie, Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra, het 
convenant opgezegd omdat disciplines binnen de centra via hun eigen convenant aanvragen kunnen 
doen. Daarnaast zijn er met meerdere organisaties gesprekken gestart om te kijken of zij partner 
kunnen worden. In 2016 verwachten wij een aantal nieuwe convenantpartners welkom te heten. 
Een convenantverzoek kan met bijsluiten van jaarverslag en jaarrekening worden ingediend bij het 
bestuur. 
 
 
 
LANDELIJK BERAAD NOODHULPBUREAUS
 
Het Fonds maakt deel uit van het Landelijk Beraad Noodhulpbureaus. Dit beraad is in 2004 van start 
gegaan met 7 noodhulpbureaus. Ultimo 2015 bedroeg het aantal deelnemende bureaus 20.  
Vanwege de centrale ligging en de noodzakelijke ruimte wordt in de regel (om niet) vergaderd bij 
Stimulansz te Utrecht. . 

 
 
VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (FIN)
 
Het Fonds is sinds 1993 lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en zij onderschrijft 
derhalve de gedragscode waarin een aantal uitgangspunten en aanbevelingen worden weergegeven.

 
STICHTING FONDS 1-7-1998 /  
 
STICHTING BIJZONDERE PROJECTEN FBNA
 
Onder FBNA hangt nog een stichting: Stichting 1-7-1998. Opgericht in 2000 om mensen die werden 
getroffen door de in 1998 ingevoerde Koppelingswet tegemoet te kunnen komen met budget van 
de gemeente. Doel van die wet was het voorkomen van knelpunten in de gezondheidszorg aan 
onverzekerde vreemdelingen. 

De statutaire doelstelling luidt: “het uitvoeren van projecten met name op verzoek van de gemeente 
Amsterdam, gericht op het verlenen van financiële hulp aan hen, die woonachtig zijn in de gemeente 
Amsterdam en die in nood zijn.”
Conform artikel 5, lid 1 van de statuten worden de bestuursleden benoemd door en uit het bestuur van 
FBNA. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Stichting 1-7-1998 staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor 
Amsterdam onder nummer 34148388.

In 2013 is besloten de naam van de stichting te veranderen in Stichting Bijzondere Projecten FBNA. 
Om -in samenwerking met convenantpartners en/of gemeente- ruimte te bieden aan het projectmatig 
vervolg geven aan signalen uit individuele aanvragen. Per project worden fondsen benaderd voor een 
bijdrage in het giftenbudget en de werkkosten. 

Zo is ‘Kinderen in de knel’ een bijzonder project dat mogelijk is gemaakt door bijdragen van de 
Stichting Nalatenschap De Drevon; Steunfonds Madurodam en Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 
In 2015 kregen 15 basisscholen in Amsterdam West, Noord en Zuidoost de beschikking over een 
potje van € 500 per schooljaar, om bijvoorbeeld schoolreisjes te betalen, of verjaardagtraktaties voor 
kinderen uit arme gezinnen. Dit jaar is tevens het cultureel en maatschappelijk aanbod op school 
geïnventariseerd en zijn suggesties gedaan over de wijze waarop kinderen hierin structureler en 
duurzamer ondersteund kunnen worden. 

Met behulp van een gift van het Bekker la Bastide Fonds is een projectmatige bijdrage gedaan 
aan sporten voor ongedocumenteerden. Op initiatief van het Jeanette Noëlhuis worden hun 
bewoners, die geen recht hebben op verblijf in een AZC maar nog wel een reële kans maken op een 
verblijfsvergunning maar niet mogen werken of studeren, in de gelegenheid gesteld om de dagelijkse 
sleur via sporten te doorbreken. Het blijkt dat hierdoor ook hun stress vermindert. 

Tegen het eind van dit jaar is ook het project ‘Zo zelfstandig mogelijk thuis’ ontwikkeld. Omdat de 
hulpmiddelen die mensen in hun woning nodig hebben niet meer worden vergoed en er mensen 
zijn die daar geen budget voor hebben, gaven bepaalde convenantpartners het signaal door dat 
dit betekent dat bij veel mensen noodzakelijke hulpmiddelen ontbreken. Door het verstrekken van 
een budget aan relevante maatschappelijke organisaties is het mogelijk voor chronisch zieken en 
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CONVENANT
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gehandicapten die dat zelf niet kunnen betalen hulpmiddelen in de woning aan te schaffen en deze 
verantwoord te laten plaatsen. Dit project start in 2016. Het Bekker la Bastide Fonds en Rotary Zuid 
maken dit project mede mogelijk. 

Projecten op initiatief van de gemeente
De gemeente Amsterdam trekt deze bestuursperiode extra geld uit voor het armoedebeleid. Dankzij 
het goede contact met de gemeente Amsterdam ontstond een tweetal gezamenlijke initiatieven. 

In juli 2015 is het Doorbraakfonds gestart voor de periode van een jaar. Een initiatief waarbij 
vastgelopen schuldsaneringstrajecten opgelost/doorbroken worden en ineffectieve werkwijzen en 
oorzaken waardoor mensen vast blijven zitten in het schuldhulpverleningstraject worden gesignaleerd. 
Resultaten en signalen worden doorgegeven aan de gemeente. FBNA is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het Doorbraakfonds. Het giftenbudget is ondergebracht bij Stichting Bijzondere 
Projecten FBNA. Een multidisciplinair expertteam, met vertegenwoordigers van Samen Doen Teams, 
de MaDi’s, Eigen-Plan, WPI, Gemeentelijke Kredietbank en FBNA, bespreekt en beoordeelt iedere 
drie weken de aanvragen. Een doorbraak kan gerealiseerd worden middels een gift, advies of 
doorverwijzing. In 2015 is in 12 trajecten in enigerlei vorm een doorbraak gerealiseerd. Als het team 
besluit tot een betaling, dan wordt die gedaan door FBNA.

Begin december besloot de gemeente, in het verlengde van de FBNA pilot ‘witgoed in natura’ met 
BCC, het Fonds voor een jaar extra budget toe te kennen om daarmee Amsterdammers met een 
minimuminkomen tegemoet te komen, bij wie essentiële huisraad (zoals koelkast of gasfornuis) 
vervangen moet worden. In de tweede helft december is FBNA gestart met de voorbereiding/ 
implementatie van de regeling. Medewerkers van het bureau bekijken per situatie of een huishouden 
geholpen moet worden, of dat er sprake is van voldoende draagkracht om hierin zelf te voorzien. 
Ook deze aanvragen worden ingediend door dienst-/hulpverleners (convenantpartners). Om zoveel 
mogelijk Amsterdammers te bereiken wordt bekeken met wie en/of welke organisaties nog een 
convenant te sluiten om de aanvraagroute zo kort mogelijk te maken en snel uitsluitsel te kunnen 
geven aan de aanvragers en via hen aan de mensen die het betreft.  

 
 
KERNCIJFERS
 
Deze omvatten verschillende activiteiten ten behoeve van Amsterdammers waarvoor dienst-/
hulpverleners een beroep doen op het Fonds. 

Naast de feitelijke financiële ondersteuning betreft het ook bemiddeling naar en voorlichting over 
de voorliggende voorzieningen en informatieve websites. Behalve de reguliere voorzieningen 
zoals de bijzondere bijstand en de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam, worden aanvragers 
ook geattendeerd op relevante voorzieningen (RTM) en regelingen zoals de scholierenvergoeding, 
de pc-regeling, de regelingen chronisch zieken- en gehandicapten, de huur- en zorgtoeslag, de 
Toeslagenwet UWV, het Jeugdsportfonds en het Jongerencultuurfonds. Zo nodig worden dienst-/
hulpverleners attent gemaakt op medische doelgroepenfondsen zoals de ANGO. Het bureau 
actualiseert elk jaar (en zo nodig tussentijds) in samenspel met de gemeente Amsterdam haar 
kennis betreft de voorliggende voorzieningen in Amsterdam. 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.

In hierna volgend overzicht zijn de gegevens van de ingediende aanvragen opgenomen. 
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AANVRAGEN
AANVRAGEN 2015  2014
In behandeling per 1 januari 134  44        
Ontvangen aanvragen     736  800     
Totaal 870  844  

AFGEHANDELD   
Toekenningen 586 (76%) 548 (77%)
Afwijzingen     127  (16%)                  93  (13%)
Verwijzingen    8  (  1%)   25 (  4%)
Ingetrokken    57  (  7%)         44  (  6%)
Subtotaal   778        710 
In behandeling per 31 december    92     134
Totaal 870  844

Screening aanvragen 
Naast het checken van het al dan niet gebruik van de voorliggende voorzieningen wordt altijd gekeken 
naar de begeleiding en het vervolgtraject. De gift is bedoeld als onderdeel van een door de dienst-/
hulpverlening geïnitieerd vervolgtraject met toekomstperspectieven. Waarbij ervan wordt uitgegaan dat 
de cliënten, voor zover mogelijk, worden ondersteund in (het vergroten van) hun zelfredzaamheid. 

De aanvragen worden gedaan omdat er sprake is van een financiële noodsituatie. Dit vraagt ook 
een snelle afhandeling en besluit. Om onnodige stagnatie te voorkomen is een volledig ingevuld 
aanvraagformulier met de relevante bewijsstukken en de sociale rapportage essentieel. Helaas zijn de 
FBNA medewerkers de afgelopen jaren steeds meer tijd kwijt aan het verzamelen van alle benodigde 
stukken om een aanvraag compleet te krijgen. Daarom was de kwaliteit van de aanvragen en hoe deze 
te verbeteren ook onderwerp van gesprek met de convenantpartners en is het aanschuiven bij teams 
weer opgepakt, met positief effect. Daarnaast blijkt het positieve effect van eerst bellen met het bureau 
over een noodsituatie: het wordt dan snel duidelijk of het zin heeft een aanvraag in te dienen en/of 
een beroep te doen op voorliggende voorzieningen. Goede, volledige aanvragen betekenen dat het 
bureau sneller kan reageren en Amsterdammers die het nodig hebben eerder ‘uit de brand’ worden 
geholpen.

In de gesprekken met convenantpartners bleek ook dat het doen van een aanvraag soms veel tijd 
vraagt van dienst-/hulpverleners. In 2016 wordt bekeken of er bij lage bedragen gewerkt kan worden 
met een lichtere aanvraagprocedure. Per convenantpartner wordt bekeken welke lichtere, eenvoudiger 
aanvraagprocedure het beste past. Het blijft belangrijk de verantwoording van de besteding van het 
giftenbudget en de inzet van menskracht goed te organiseren.

Eind 2014 viel het op dat er in december nauwelijks aanvragen binnenkwamen. Die trend heeft zich in 
het eerste kwartaal van 2015 doorgezet. De redenen hiervoor waren volgens de convenantpartners: de 
transities in het maatschappelijk veld en de onbekendheid bij nieuwe dienst-/hulpverleners met FBNA. 
Vanaf het voorjaar van 2015 was een toename zichtbaar: het aantal aanvragen per maand was weer 
vergelijkbaar met het aantal in dezelfde maand in 2014. Met de stijging tegen het eind van het jaar 
komen we in de buurt van het aantal aanvragen in 2014. 

Toekenningen
Ook dit jaar zijn er weer veel aanvragen positief gehonoreerd, mede dankzij het eerst bellen met het 
bureau. Een toekenning wordt boekhoudkundig als afgehandeld beschouwd, als de beschikbaar 
gestelde bijdrage 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. Bijvoorbeeld als goedkopere 
alternatieven voorhanden zijn, uiteraard afhankelijk van een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Het 
bureau verstrekt op dit punt regelmatig adviezen. Daarnaast worden de gezinssituatie en leeftijd van 
de (direct) betrokken gezinsleden meegenomen bij de beoordeling. Tenslotte wordt strak gekeken 
naar de inkomenssituatie en de mogelijkheden van de aanvrager om zelf een bijdrage te doen (onder 
andere op basis van leefgeldberekening). 

Hoger: Een hogere bijdrage kan worden verstrekt als bijzondere omstandigheden van de cliënt 
daartoe aanleiding geven. Als uit nader contact met de dienst/hulpverlener bijvoorbeeld blijkt dat de 
cliënt onder het bestaansminimum leeft kan ook een bijdrage voor levensonderhoud worden verstrekt. 
Daarnaast kunnen kinderen,(chronische) ziekte en handicaps reden zijn om een extra bijdrage te 
doen. Er wordt altijd geattendeerd op aanvullende voorliggende voorzieningen.

Afwijzing
In 2015 is het aantal afwijzingen ten opzichte van 2014 licht gestegen. Ook in 2015 komen er 
regelmatig niet complete of niet onderbouwde aanvragen binnen. Daarnaast heeft het Fonds te maken 
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met dossiers die lang blijven liggen waardoor de urgentie niet aannemelijk is. 

Bij behandeling spelen voor afwijzing de volgende reden(en):
 a. er is geen sprake van een financiële noodsituatie
 b. er is niet gereageerd op een verzoek om nadere inlichtingen en/of relevante bewijsstukken;
 c. cliënt(e) woont niet in Amsterdam; verwijzing naar landelijk en/of regionaal opererende fondsen  

 dan wel collega-noodhulpbureaus.

In 2016 willen wij de maatregel aankondigen, dat het dossier wordt gesloten als er binnen twee 
maanden geen aanvullende informatie binnenkomt.

Verwijzing
Het aantal verwijzingen is sterk gedaald in 2015. Dat komt mede doordat steeds meer dienst-/
hulpverleners voorafgaand aan een aanvraag bellen met het bureau. Regelmatig wordt dan al 
doorverwezen naar een voorliggende voorziening, zoals bijvoorbeeld de Wet werk en bijstand en de 
Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Omdat dit niet leidt tot een aanvraag, is deze verwijzing niet 
zichtbaar. 

Intrekking
Een aanvraag kan door de dienst-/hulpverlening ingetrokken worden als de cliënt bijvoorbeeld geen 
prijs meer stelt op begeleiding en/of geen medewerking verleent bij het overleggen van de relevante 
bewijsstukken. Ten opzichte van 2014 zijn aanvragen niet substantieel vaker ingetrokken.

Tijdsduur 
De behandeltijd van een aanvraag is over de hele linie langer geworden, omdat er gewacht wordt op 
aanvullende informatie. Toch worden veruit de meeste gehonoreerde aanvragen binnen één maand 
afgehandeld. Dossiers die compleet binnenkomen worden meestal dezelfde dag in behandeling 
genomen, hiervoor geldt dat de toekenning binnen een week volgt. 
 
 
 
GIFTENBUDGET  
 
 2015 2014

Toekenningen      586  548          
Verstrekt bedrag €    320.611 * €    316.138 
Gemiddeld per aanvraag €    536  ** € 577 

 
 * Inclusief een kerstgift aan de Blijf Groep van € 6.800 voor cadeaubonnen voor 170 cliënten. 
 ** gemiddelde bijdrage per aanvraag exclusief de gift aan de Blijf Groep.  

De giften varieerden in 2015 van € 53 tot € 2.000 (in 2014 van € 50 tot € 2.250).

 
 
HULPVERLENING NAAR CATEGORIE 
 
 2015 2014 
Gezinnen     5 % 7 %    
Eenoudergezinnen    35 % 30 %   
Partners < 60    1 % 2 %    
Partners > 60    1 % 1 %    
Alleenstaand < 60    48 % 54 %   
Alleenstaand > 60    10 % 6 %
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BESTEMMING TOEGEKENDE GELDEN
 
 2015   
 %* absolute aantallen  
Levensonderhoud individueel  27 % 164  
Woninginrichting  41 % 247  
Kleding/schoenen  6 % 36  
Activiteiten kinderen  4 % 22  
Legitimatiekosten 3 % 20  
Medische-/ tandheelkundige kosten  6 % 35  
Opknappen woning  1 % 9  
Studiekosten/materiaal 6 % 34  
Diversen  6 % 37  
Totaal 100% 604**  
 
 *  Dit betreft het percentage op basis van de absolute aantallen. 
 **  Sommige toekenningen bevatten meerdere bestemmingen (bijvoorbeeld woninginrichting naast 
  legitimatiekosten), daarom is het totaal hier 604 en niet 586. 
 
Woninginrichting 
Bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen, ledikant, matras, meubilair, witgoed en verhuiskosten.  
Met name bij jonge cliënten wordt gekeken of er gebruik kan worden gemaakt van tweedehands  
spullen, bijvoorbeeld bij kringloopwinkels. Voor matrassen en kussens geldt altijd nieuwwaarde.  
Bij immobiele ouderen wordt ook gekeken naar een leverancier in de buurt met een goede service 
(mogelijk wel iets duurder).   
Vanaf september 2014 wordt de bijdrage voor witgoed in natura uitgekeerd, zie de eerder genoemde 
samenwerking met BCC. Deze firma levert en plaatst het toegekende apparaat bij de cliënt en stuurt 
de rekening naar FBNA. En vanaf 1 november 2015 wordt voor witgoed een bruikleenconstructie 
gehanteerd voor de eerste vijf jaar. 

Het aantal aanvragen voor woninginrichting is behoorlijk toegenomen. De onderliggende reden 
hiervan lijkt te zijn dat dienst-/hulpverleners pas op een laat moment een aanvraag indienen voor 
woninginrichting, als een woning echt vervuild is of als meerdere apparaten kapot zijn. Mogelijk speelt 
ook mee dat de levering van witgoed in natura het aanvragen hiervan aantrekkelijker heeft gemaakt, 
vanwege tijdwinst bij de hulpverlener. 
Wat in ieder geval een rol speelt, is dat naar aanleiding van de aankondiging van de witgoedregeling 
van de gemeente er in december al veel aanvragen witgoed zijn gedaan. 

Levensonderhoud
Een bijdrage voor levensonderhoud wordt verstrekt om de cliënt(e) in staat te stellen de dagelijkse 
levensbehoeften te betalen. Het kan cliënten betreffen: 
 • waarbij sprake is van schuldhulpverlening, men met een zeer laag weekbedrag moet ‘zien  
  rond te komen’ en er een calamiteit optreedt (onverwachte rekening, kapotte kleding,   
  schoolreisje, verjaardag); 
 • 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 bijdragen aan leefgeld is gestabiliseerd in 2015, na een eerdere toename in 2014. 

Activiteiten kinderen
Denk hierbij aan deelname aan sportactiviteiten en het volgen van muzieklessen. Er wordt altijd 
gekeken of ook het Jeugdsportfonds en/of het Jongerencultuurfonds hierin participeren. Ten opzichte 
van 2014 is het aantal aanvragen gelijk gebleven. Voor of naast dat een gift wordt gedaan, wijst FBNA 
dienst- en hulpverleners de weg richting andere voorzieningen, bijvoorbeeld www.kinderhulp.nl.  
De voorzieningen voor kinderen zijn gecategoriseerd en in één oogopslag zichtbaar in onze lijst met 
voorliggende voorzieningen.

Studiekosten
Ten behoeve van cliënten, 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 bijdrage betreft vaak (tweedehands) studieboeken of 
een laptop. Een bijdrage aan laptops (studiekosten) draagt bij aan het voorkomen van nood in de 
toekomst. De stijging in 2015 is met name te verklaren door een stijging van het aantal toekenningen 
voor een laptop. Het Fonds krijgt steeds vaker goed gemotiveerde aanvragen voor een laptop voor 
een volwassene ten behoeve van studie. Volwassenen komen niet in voor aanmerking voor de pc-
regeling van de gemeente. Een substantieel deel van de aanvragen wordt gedaan voor ‘nieuwe 
Nederlanders’. In 2015 hebben we voor het eerst specifiek voor opleiding/studie een gift ontvangen. 
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BESTEMMING TOEGEKENDE GELDEN
 
 2015   
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Medische-/ tandheelkundige kosten  6 % 35  
Opknappen woning  1 % 9  
Studiekosten/materiaal 6 % 34  
Diversen  6 % 37  
Totaal 100% 604**  
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  legitimatiekosten), daarom is het totaal hier 604 en niet 586. 
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Legitimatiekosten
Bijvoorbeeld een bijdrage voor het verlengen van een identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocumenten. 
In 2015 is een afname te zien in het aantal toekenningen dankzij de gemeentelijke regeling voor 
minima: per 1 september kan men gratis een identiteitskaart aanvragen. 

Medische en tandheelkundige kosten
Bij uitzondering geven wij een bijdrage in medische situaties. Steeds vaker krijgen wij aanvragen 
doordat minder behandelingen/hulpmiddelen vergoed worden vanuit de zorgverzekeraar of 
gemeentelijke regelingen. Alleen bij pijnklachten en medische urgentie van behandelingen, die niet 
door de zorgverzekeraar vergoed worden, volgt een bijdrage. 

Diversen
Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor fietsen en aan babyspullen. Na in 2014 is er ook in 2015 een 
afname zichtbaar in het aantal toekenningen onder diversen. Dit komt doordat de regelingen binnen 
Amsterdam steeds beter vindbaar zijn. Zo kunnen cliënten met een stadspas bij Pantar Amsterdam 
sociale werkvoorziening tegen een gereduceerde prijs fietsen kopen. Terwijl bij een aanvraag voor 
babyspullen altijd het advies wordt gegeven om te kijken op websites als www.stichtingbabyspullen.nl, 
www.slimmeboefjes.nl en www.babyentiener.nl. Met regelmaat slagen cliënten hier. 
 
 
 
VOORBEELDEN HULPVERLENING INDIVIDUEEL
Toekenningen
Een 46-jarige man is gekort vanwege de kostendelersnorm. Zijn studerende zoon van 22 woont nog 
thuis, maar kan financieel weinig bijdragen aan het huishouden. Voor het gezin wordt een aanvraag 
ingediend voor een wasmachine. Met behulp van een fonds wordt een nieuw apparaat in bruikleen 
geleverd. 

Een alleenstaande moeder met drie kinderen is onder het bestaansminimum terechtgekomen omdat 
de uitkering voor eenoudergezinnen omlaag is gegaan. De toeslagen voor kinderen, die de korting 
moeten compenseren, worden (ten onrechte) deels ingehouden omdat er schulden zijn. Aan FBNA 
is een eenmalige bijdrage gevraagd. Met behulp van twee vermogensfondsen kan een bijdrage voor 
levensonderhoud worden gegeven.

Een dame van 74 is wegens een verkeerde diagnose een periode onterecht opgenomen geweest op 
een gesloten afdeling. Zij heeft haar huis moeten opzeggen en de inboedel weggedaan. Mevrouw 
krijgt nu een plek in een verzorgingshuis en moet zelf zorgen voor haar woninginrichting. De computer 
die zij thuis had, leverde een grote bijdrage aan het onderhouden van haar contacten en aan de 
invulling van haar dag. FBNA heeft een bijdrage voor een laptop verstrekt. 

Een 32-jarige alleenstaande moeder met twee kinderen is aangemeld bij bureau schuldhulpverlening. 
Voor haar wordt een eenmalige bijdrage levensonderhoud aangevraagd. In gesprek met de 
hulpverlener blijkt dat de kleding van de kinderen versleten is en niet toereikend voor het komende 
winterseizoen. In overleg met de hulpverlener en met behulp van drie fondsen wordt naast een 
bijdrage voor levensonderhoud ook geld voor kinderkleding overgemaakt.

Een 39-jarige man met ingegroeide teennagels, die hem veel pijn bezorgen, is door de huisarts 
doorverwezen naar de pedicure. Dit bezoek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Omdat 
de man al maanden pijn ondervindt aan zijn tenen en dit het bezoeken van zijn werkintegratieplek 
onmogelijk maakt, is in nauw overleg met de hulpverlener met behulp van een fonds de behandeling 
mogelijk gemaakt. De man kan nu letterlijk weer aan de slag.

Afwijzingen 
Voor een alleenstaande 45-jarige man wordt een wasmachine aangevraagd. Uit de relevante 
bewijsstukken blijkt dat hij een spaarrekening heeft met een substantieel hoog saldo. De wasmachine 
kan zelf betaald worden en dus volgt een afwijzing. 

Een dienstverlener doet een aanvraag voor niet in Amsterdam woonachtige cliënten. Zij is door het 
bureau op de hoogte gesteld van de bij ons bekende landelijk opererende fondsen waar zij mogelijk 
een beroep op kan doen. 
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VOORBEELDEN HULPVERLENING PROJECTEN 
 
Kinderen in de knel 
Voor 43 kinderen is ‘via een potje op school’ een gift ter beschikking gesteld. De scholen hebben het 
geld bijvoorbeeld besteed aan meekunnen met het schoolreisje, sinterklaasfeest, overblijven of het 
aanschaffen van een winterjas. Voor één jongen is een deel van een speciale bril betaald. 
Op één van de scholen is vanuit het potje onder meer buitenspeelmateriaal aangeschaft, waar nog 
eens 160 kinderen plezier/profijt van hebben. 

Sporten voor ongedocumenteerden
Door een gift is de aanschaf mogelijk van een outfit voor sporten in de winter voor een jongen van 20. 
De jongeman rent zo’n 3-4 keer per week en voelt zich frisser, beter, gezonder en sterker als hij kan 
sporten. Hij overweegt zelfs te gaan trainen voor de Dam tot Damloop.

Een dame van 50 gaat drie keer per week naar de sportschool. Sporten is voor haar een reden om 
haar bed uit te komen. Het maakt dat ze de dag actief begint. Daarnaast geeft ze aan dat ze beter 
slaapt op dagen dat ze gesport heeft. Door stress heeft ze vaak moeite met in slaap komen.

Doorbraakfonds 
Een alleenstaande vrouw met een inwonende dochter (20 jaar) dreigt ontruimd te worden. Door ziekte 
is haar inkomen verminderd en is er zeven maanden huurachterstand. Mevrouw is bezig om met 
een maatschappelijke organisatie haar inkomen op orde te krijgen. Mevrouw heeft weer motivatie 
en beschermingsbewind is geaccepteerd. Met een gift uit het Doorbraakfonds is de ontruiming 
voorkomen zodat er stabiliteit komt en mevrouw toegelaten kan worden tot schuldhulpverlening. 

Een dame van 45 jaar met schulden en depressieklachten woont samen met haar zoon van 21 jaar die 
nog studeert. Het huishouden is afgesloten van energie. Zij kan niet wisselen van energieleverancier 
(stadsverwarming) en vanwege depressieklachten is een schuldsanering op dit moment ver weg. 
Het Doorbraakfonds heeft bemiddeld naar de energieleverancier en zich ingezet voor aanvullende 
hulpverlening. Na het betalen van een deel van de schuld en het onder bewind stellen van mevrouw 
heeft de energieleverancier weer aangesloten. 

Een alleenstaande man van 39 jaar heeft, na twintig jaar dakloosheid, nu een plek in een 
huisvestingsvoorziening voor daklozen. Meneer heeft schulden en is meerdere keren bezig geweest 
met een schuldentraject bij de Gemeentelijke Kredietbank, maar deze trajecten waren nog niet 
succesvol. 
De afgelopen periode is hij met intensieve begeleiding begonnen aan een nieuw schuldentraject. Het 
voorstel voor de sanering was bijna rond toen op het laatste moment een CJIB boete op de deurmat 
viel, opgelegd voor een zaak van meer dan een jaar geleden. Een deel van de boete kon worden 
betaald door inhouding van leefgeld. Het resterende bedrag is uit het Doorbraakfonds betaald om 
daardoor de schuldregeling met de Gemeentelijke Kredietbank te redden.  
De desbetreffende man heeft ons, als onderdeel van storytelling, per brief laten weten wat de 
doorbraak voor hem betekent:
“Het regelen van mijn schuld geeft ruimte om na te denken over de toekomst. Er is een druk van mijn 
lichaam af, ik kan weer van alles als ik zou willen. Ik moet drie jaar lang afbetalen met een bedrag van 
ongeveer 50,- euro per maand, maar ik kan weer adem halen. Ik leef weer.” 
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INGEKOMEN AANVRAGEN PER STADSDEEL 
 
  In % van het aantal   in % van de totale 
  aanvragen    Amsterdamse bevolking
 
   2015 2014  2015 2014
 Centrum  8 %     5 %    11 %  11 %
 Nieuw-West   19 %    22 %    18 %   18 %
 Noord      11 %     14 %    11 %   11 %
 Oost           23 %   20 %    16 %   16 %
 West                    15 %   17 %    17 %   17 %
 Zuid      6 %  7 %    17 %   17 %
 Zuidoost             18 %   15 %    10 %    10 % 
 Totaal   100 % 100 %   100 % 100 % 

 
HULPVERLENING IN € PER STADSDEEL 

 
 2015  % 2014 % 
Centrum  22.503  7  12.554  5 
Nieuw-West  55.054  18 71.132 22 
Noord  34.414  11 44.218 14 
Oost  75.083  24 65.157 20 
West  47.136  15 47.447 17 
Zuid  20.757  7 23.005 7 
Zuidoost  58.864  18 52.125 15 
 -----------  ----- ---------- ----- 
Totaal  313.811 *  100 316.138 100 
 ======  === ======            ===

 * 313.811 + € 6.800 (gift Blijf Groep) maakt 320.611 (totale giftenbudget) 
 

ONTVANGEN BIJDRAGEN INDIVIDUELE NODEN
 
  2015  2014

A.A.C. Lehmann Fonds  €  900 €   3.150          
Ancient Order of Foresters                     €    6.000 €    8.000 
Andries de la Fontaine Verwey Fonds                 - €    1.610      
Bekker-la Bastide Fonds €      701 €    9.233       
              
Dienst Wonen Zorg en Samenleven  €  57.968 €   43.316      
Bond zonder Naam/Cordaid                                          - €   10.000       
“Burkens’-Stichting”                                €       350 €    3.450
Christine Stichting                                    €    1.500 €    1.500
ABNAMRO €    5.000 €    2.500 
Diaconie Evangelisch-Lutherse Gem. Asd    €    1.000 €    1.000
Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting €  15.000 €   15.000  
      
Fonds der Familie Antheunis                            - €    2.000     
 
Fonds Liefdadige Doeleinden €  27.391 €    32.610    
Fonds van NRC-Handelsbladlezers                    €  12.500 €    12.500 
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe                    €  20.000 €    20.000 
Van Heumen-De Sitter Stichting                      - €      1.865
Hodshon Dedel Hofje                              - €         329
Hulp na Onderzoek                                    €  12.000 €    10.000  
    
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting       €  45.000 €     45.000
Stichting Carina (v/h Operation Contact)                   - €       1.150
Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds          - €          500   
Bisschop Bluyssen Fonds     - €          950   
R.C. Maagdenhuis                                     €  20.000 €     20.000  
Diaconie Remonstrantse gemeente Amsterdam €    1.375 €       1.180
Stichting Nalatenschap De Drevon  €  30.000 €   20.000    
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Doopsgezinde Diaconie Amsterdam  €  1.454 €   207
Vincentiusvereniging Amsterdam              €  1.000 €   -
Stichting RCOAK                       €  30.000 €   30.000
Fonds DBL €  40.000 €   50.000
Rotary Centrum €  1.500 €   1.500
Steunfonds algemeen Maatschappelijk Werk Zuid €  - €   650
De Roy van Zuydewijn €  2.700 €   -
Lelieveldt €  2.500 €   -
Dichterbij Huis €  10.000 €   -
Giften algemeen  €  2.606 €   -

SUBTOTAAL 1                          €  348.445 €   351.700

FONDS BIJZONDERE PROJECTEN FBNA

Gemeente Amsterdam 
giftendeel tbv Doorbraak- fonds (juli 2015 t/m juni 2016) €    100.000 €    -
Nut van ’t Algemeen  - €     5.000

Rotary Zuid €  - €   1.000
 
Particuliere giften €  - €   270

SUBTOTAAL 2 €  448.445 €   357.970  
    
Club van 100 €  7.310 €   2.950
Bonus BCC €     2.497      €          286  

TOTAAL €  458.252 €   361.206       
     

Toelichting 
Bijdrage 2015

De Stichting Nalatenschap De Drevon heeft een aanvullende bijdrage voor 2015/2016 in 2015 
overgemaakt (€ 20.000). 
Liefdadige doeleinden heeft de bijdrage over 2015 eind 2015 overgemaakt. Een deel van de bijdrage 
wordt ingezet in 2016.

In 2015 werd ruim 99% (2014: 93,2%) van de bijdragen van de geldgevende fondsen door middel 
van een voorschot verstrekt. Vijfentwintig fondsen/donateurs (33 in 2014) maakten het werk van het 
Fonds mogelijk. Beide ontwikkelingen zijn te verklaren doordat er minder aanvragen aan bepaalde 
fondsen zijn voorgelegd, omdat de veranderde aanvragen minder goed aansloten bij hun statutaire 
doelstellingen. Bijvoorbeeld omdat het aanvragen betroffen van cliënten die eerder een gift kregen van 
FBNA. Wij gaan in 2016 met die fondsen in gesprek om weer aanvragen voor te kunnen leggen. 



18

J
a

a
rverslag 2

0
1

5

Doopsgezinde Diaconie Amsterdam  €  1.454 €   207
Vincentiusvereniging Amsterdam              €  1.000 €   -
Stichting RCOAK                       €  30.000 €   30.000
Fonds DBL €  40.000 €   50.000
Rotary Centrum €  1.500 €   1.500
Steunfonds algemeen Maatschappelijk Werk Zuid €  - €   650
De Roy van Zuydewijn €  2.700 €   -
Lelieveldt €  2.500 €   -
Dichterbij Huis €  10.000 €   -
Giften algemeen  €  2.606 €   -

SUBTOTAAL 1                          €  348.445 €   351.700

FONDS BIJZONDERE PROJECTEN FBNA

Gemeente Amsterdam 
giftendeel tbv Doorbraak- fonds (juli 2015 t/m juni 2016) €    100.000 €    -
Nut van ’t Algemeen  - €     5.000

Rotary Zuid €  - €   1.000
 
Particuliere giften €  - €   270

SUBTOTAAL 2 €  448.445 €   357.970  
    
Club van 100 €  7.310 €   2.950
Bonus BCC €     2.497      €          286  

TOTAAL €  458.252 €   361.206       
     

Toelichting 
Bijdrage 2015

De Stichting Nalatenschap De Drevon heeft een aanvullende bijdrage voor 2015/2016 in 2015 
overgemaakt (€ 20.000). 
Liefdadige doeleinden heeft de bijdrage over 2015 eind 2015 overgemaakt. Een deel van de bijdrage 
wordt ingezet in 2016.

In 2015 werd ruim 99% (2014: 93,2%) van de bijdragen van de geldgevende fondsen door middel 
van een voorschot verstrekt. Vijfentwintig fondsen/donateurs (33 in 2014) maakten het werk van het 
Fonds mogelijk. Beide ontwikkelingen zijn te verklaren doordat er minder aanvragen aan bepaalde 
fondsen zijn voorgelegd, omdat de veranderde aanvragen minder goed aansloten bij hun statutaire 
doelstellingen. Bijvoorbeeld omdat het aanvragen betroffen van cliënten die eerder een gift kregen van 
FBNA. Wij gaan in 2016 met die fondsen in gesprek om weer aanvragen voor te kunnen leggen. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

ACTIVA  
  2015 2014 

  € €  
 Vaste Activa    
 Inventaris/automatisering 755 3.873  
    
 Vlottende Activa    
 Nog te ontvangen bijdragen 0 2.510  
 Overige vorderingen en overlopende activa 3.781 2.649  
     
  3.781 5.159  
   

 Liquide middelen 314.501 269.553  
  
  
 Totaal van de activa 319.037 278.585  
     
 
PASSIVA    
   
 Eigen Vermogen    
 Overige reserves 89.052 89.052  
 Bestemmingsreserve hulpverlening 12.500 12.500  
 
  101.552 101.552  
    
 Kortlopende schulden    
 Ontvangen bijdragen t.b.v. 2016 resp. 2015 150 30.000  
 Saldo fondsen 34.634 41.957  
 Bijdrage 2012 te besteden in 2015/16 62.501 96.640  
 Nog over te dragen aan St. Fonds 1-7-1998 99.000 0  
 Te betalen congres 100 jaar noodhulp 0 1.552  
 Restitutie hulpverlening 0 2.599  
 Personele inzet december 14.360 0  
 Accountantskosten boekjaar 6.000 4.285  
 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 840 0  
     
  217.485 177.033  
   
 
 Totaal van de passiva 319.037 278.585 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015   
 
  Realisatie Begroting  Realisatie 
  2015 2015 2014 

  € € € 
Baten     
 Ontvangen bijdragen fondsen en donateurs 348.445 360.000 358.095  
 Ontvangen t.b.v. 2016 resp. 2015 -34.634 PM -41.957  
  313.811 360.000 316.138  
 Vrijval restitutie voorgaande jaren 10.643 0 0  
 Subsidie DWI 184.700 140.000 140.000  
 Ontvangen t.b.v. Stichting Fonds 1-7-1998 132.889 0 0  
 Bijdragen t.b.v. congres 100 jaar Noodhulp 0 0 15.198  
 Subsidie t.b.v. Nibud agenda’s 3.697 4.000 0  
 Ontvangen interest 983 3.500 5.886  
 Bijdragen Club van 100 7.310 0 2.950  
 Bonus BCC 2.497 0 0  
 Dekking exploitatietekort uit reservering 2012 34.139 0 0  
 
 Totaal van de baten 690.669 507.500 480.172  
 
 

Lasten     
 Uitgaven hulpverlening 313.811 360.000 316.138  
 Donatie blijfgroep 6.800 0 0  
 Stichting Fonds 1-7-1998 132.889 0 20.000  
 Personele inzet 176.078 150.000 37.718  
 Afschrijving materiële vaste activa 3.118 0 3.099  
 Huur kantoor 14.933 23.063 17.432  
 Kosten verhuizing/kleine aanschaffingen 1.876 0 0  
 Kosten fondsenwerving 7.500 20.000 9.148  
 Kosten projecten 0 5.000 0  
 Cordaid/BZN 0 0 5.000  
 Bureaukosten 21.502 21.000 17.327  
 Kosten Nibud agenda’s 3.697 4.000 2.259  
 Accountantskosten 2015 resp. 2014 7.009 5.500 5.808  
 Kosten congressen -1.054 0 15.198  
 Overige kosten/onvoorzien 2.510 2.500 0 
 
 Totaal van de lasten 690.669 591.063 449.127  
      
 
 Saldo van baten en lasten 0 -83.563 31.044  
      
     
Het saldo van 2015 is als volgt bestemd:     
 T.l.v. de bestemmingsreserve hulpverlening 0  -20.000  
 Naar de egalisatiereserve 0  51.044  
     
  0  31.044 
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KASSTROOM 2015      
  € € 

 Ontvangen bijdragen fondsen en donateurs  273.293    
 Ontvangen bijdrage werkkosten  184.700    
 Ontvangen t.b.v. Stichting Fonds 1-7-1998  131.889    
 Overige ontvangsten  21.569    
    
   611.451    
    
 Uitgaven hulpverlening (incl. donatie blijfgroep) 320.611     
 Uitgaven werkkosten 213.002     
 Uitgaven Stichting Fonds 1-7-1998 32.889     
   566.502    
    
   44.949    
    
 Stand liquide middelen 1 januari 2015 269.552     
 Stand liquide middelen 31 december 2015 314.501     
   44.949    
    
   0  
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING  
 
EN RESULTAATBEPALING     
 
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

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.

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 
Uit het resultaat kunnen reserves gevormd worden met specifieke bestedingsdoeleinden, de 
zogenaamde bestemmingsreserves. De ter zake gemaakte kosten worden in de staat van baten 
en lasten verantwoord en vervolgens via de bestemming van het resultaat ten laste van de 
bestemmingsreserves gebracht. De bestemmingsreserves zijn door het bestuur bepaald.

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.

Saldo van baten en lasten
Het saldo van 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. Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de hulpverlening is 
verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn.

Inkomsten en uitgaven, die verband houden met de hulpverlening, worden met ingang van het 
boekjaar 2015 via de staat van baten en lasten verantwoord. De vergelijkende cijfers zij hierop 
aangepast. 
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TOELICHTING OP DE BALANS     
 
VASTE ACTIVA      
Materiële vaste activa    
Het verloop van de materiële vaste activa in 2015 is als volgt:    
   Inventaris/   
  Totaal autom. 

  € € 

Inventaris en automatisering     
 Aanschaffingswaarde per 1 januari 9.296 9.296  
 Cum. afschrijvingen t/m 2014 5.423 5.423 

 Boekwaarde per 1 januari 3.873 3.873

        
Mutaties in 2015     
 Investeringen 0 0  
 Afschrijvingen 3.118 3.118 

  -3.118 -3.118 

       
 Aanschaffingswaarde per 31 december 9.296 9.296  
 Cum. afschrijvingen t/m 2015 8.541 8.541 

 Boekwaarde per 31 december 755 755 

       
In 2013 is in verband met de verhuizing naar andere kantoorruimte geïnvesteerd in   
inventaris en automatisering. De activa worden in drie jaar afgeschreven.   

      
VLOTTENDE ACTIVA     
Nog te ontvangen bijdragen     
Betreft nog te ontvangen restant van de bijdrage van de  gemeente Amsterdam.   
      
Overige vorderingen en overlopende activa     
Betreft de rente van de spaarrekening bij de ING.     
 
Liquide middelen     
De liquide middelen zijn vrij besteedbaar 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
Bijdrage 2012 te besteden in 2015/16 
Betreft nog te besteden middelen uit 2012, bestemd voor het bekostigen van de werkkosten van    
het bureau en daarmee samenhangende kosten in brede zin.    
Het tekort van het boekjaar 2015 ad € 34.139 is ten laste van deze reservering gebracht. 
 
EIGEN VERMOGEN 
Overige reserves 
De Overige reserves bedragen eind 2014 € 89.082. Onder de kortlopende schulden is eind 2014    
een nog te besteden bedrag opgenomen van € 96.640 zoals toegelicht bij de Kortlopende schulden. 
Het exploitatietekort van 2015 van € 34.139 is ten laste van deze reservering gebracht. Het saldo per 
31 december 2015 bedraagt € 62.501  

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 inzet van een voormalig werknemer als vrijwilliger gedurende het verslagjaar, waar begroot is 
voor een betaalde kracht.         
FBNA heeft niet als doelstelling vermogensvorming. Enig weerstandsvermogen om onverwachte 
tegenvallers op te vangen is noodzakelijk. Uitgangspunt is, dat in geval van beëindiging van de
stichting er voldoende liquiditeiten zijn voor personele inzet om de opheffing te realiseren en aan de 
dan lopende verplichtingen te kunnen voldoen. 
De middelen die nu beschikbaar zijn worden onder meer aangewend om het meerjarenbeleid  
vorm te geven, de nieuwe werkwijze verder te ontwikkelen en te implementeren en de ingezette  
efficiencyslag op het bureau af te ronden.       
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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    
 
De staat van baten en lasten sluit met een tekort van € 34.139 ten opzichte van een begroot tekort  
van € 83.563.          
De dekking van het tekort is als inkomsten verantwoord waardoor het saldo van de staat van baten en  
lasten nihil is.          
  
BATEN           
Ontvangen bijdragen fondsen en donateurs   
Voor een nadere toelichting op de Ontvangen bijdragen fondsen en donateurs verwijzen wij graag  
naar het inhoudelijk jaarverslag.        
  
Subsidie DWI          
De subsidie voor werkkosten is verhoogd om de extra kosten voor het transitieproces te bekostigen.  
          
Ontvangen t.b.v. Stichting Fonds 1-7-1998    
In de loop van het verslagjaar is een nauwere samenwerking met de gemeente Amsterdam 
ontstaan. Er is een aantal projecten gestart met doorloop in 2016. Uitvoering vindt deels plaats in 
StichtingcFonds 1-7-1998. De voor deze stichting ontvangen gelden zijn deels in 2015 aan de stichting  
overgedragen, het restant in 2016. (Zie ook de bijgevoegde bijlage).     
  
Bijdragen Club van 100  
De Club van 100 is een initiatief om via nieuwe donateurs extra giftenbudget te werven. Eind 2014
is een voorzichtige start gemaakt hetgeen heeft geleid tot de in dat jaar verantwoorde inkomsten.   
In 2015 is het gelukt het aantal deelnemers meer dan te verdubbelen.      
Het streven is in 2016 minimaal dezelfde groei te realiseren.      
  
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% over het totale inkoopbedrag van het 
voorgaande kalenderjaar. Dit bedrag is verantwoord als extra inkomsten ter dekking van de 
werkkosten. 
    
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 verslagjaar is met een tekort afgesloten. Dit tekort wordt bekostigd uit de gereserveerde gelden 
van het boekjaar 2012. In overeenstemming met de verslaggevingsregels is dit via de staat van baten
en lasten verantwoord.         
 
  
LASTEN           
Personele inzet 
Betreft de inzet van de bureaumedewerkers. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.  
Alle medewerkers worden ingehuurd van derde partijen.      
Aan het eind van 2015 waren vier medewerkers part time werkzaam op het bureau.   
  
Stichting Fonds 1-7-1998  
Zie de toelichting bij de baten. 
 
Huur kantoor 
Bij het opstellen van de begroting was uitgegaan van meer vierkante meters tegen een hogere huurpri-
js. De huur is inclusief vaste lasten, water en energie en schoonmaakkosten.    

  
Kosten fondsenwerving  
Het bestuur heeft een budget vrijgemaakt voor uitbesteding van fondsenwerving in 2015 en 2016. Er is 
voor gekozen de fondsenwerving met name in 2016 uit te voeren.    
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Het bestuur heeft een budget vrijgemaakt voor uitbesteding van fondsenwerving in 2015 en 2016. Er is 
voor gekozen de fondsenwerving met name in 2016 uit te voeren.    
 

J
a

a
rverslag 2

0
1

5

27

Bureaukosten     
  Realisatie Begroting Realisatie  
  2015 2015 2014 

  € € €  
   
 Publiciteit 4.280 5.000 2.563  
 Drukwerk 2.969 4.000 4.250  
 Telefoon en porto kosten 1.284 1.000 777  
 Bankkosten 194 300 261  
 Automatisering 6.627 7.000 4.785  
 Contributies en abonnementen 1.619 1.500 821  
 Representatie/reiskosten/lunch 0 200 87  
 Diversen 4.529 2.000 3.783 

  21.502 21.000 17.327 
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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 vaststellen van de jaarstukken      
Artikel 13 lid 2 van de statuten zegt over de vaststelling van de jaarstukken het volgende:   
Door het bestuur worden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten  
opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens binnen zes maanden na het einde van het betreffende  
boekjaar worden vastgesteld.         
  
Controleverklaring         
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 bijlage.  
  
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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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 vaststellen van de jaarstukken      
Artikel 13 lid 2 van de statuten zegt over de vaststelling van de jaarstukken het volgende:   
Door het bestuur worden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten  
opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens binnen zes maanden na het einde van het betreffende  
boekjaar worden vastgesteld.         
  
Controleverklaring         
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 bijlage.  
  
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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BIJLAGE          
  
Stichting Fonds 1-7-1998 / Fonds Bijzondere Projecten FBNA    
         
Deze stichting is in 1998 opgericht op verzoek van de toenmalige wethouder om een project  
met betrekking tot de Koppelingswet uit te voeren. Het bestuur wordt gevormd door de   
voorzitter, secretaris en penningmeester van Stichting FBNA.     
In deze stichting worden projecten uitgevoerd met geoormerkte giften van fondsen en donateurs en  
worden projecten uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam.    
Lopende projecten zijn Kinderen in de Knel en het Doorbraakfonds.     
  
 
BALANS 31.12.2015       
      
Activa 
 Te ontvangen bedragen 130.889     
 Liquide middelen 29.918     
      
  160.807     
     
      
Passiva 
 Algemene reserve 894     
 Nog te besteden projectmiddelen 159.913     
      
  160.807     
     
 
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015    
      
Baten 
 Ontvangen bijdragen 23.432     
     
      
Lasten 
 Projectkosten 20.627     
 Vrijwilligersvergoeding 2.750     
 Bureaukosten 55     
 
  23.432     
 
 Batig saldo 0     
     
           
  
In 2015 is van de gemeente Amsterdam € 131.889 ontvangen voor de uitvoering van het project  
Doorbraakfonds. De middelen zijn in 2015 ontvangen door FBNA. Op de balansdatum was een deel 
aan Stichting Fonds 1-7-1998 doorbetaald, de rest in 2016.    
Doordat een deel van de gelden door FBNA op 31 december 2015 is overgemaakt, en eerst op  
1 januari 2016 door de stichting ontvangen, sluiten de balansen van de twee organisaties op dit punt 
niet op elkaar aan.          
In 2015 is € 6.587 besteed aan het project Doorbraakfonds.    
Onder de Nog te besteden projectmiddelen is dus een bedrag van € 125.302 opgenomen voor de 
uitvoering van dit project in 2016.        
De overige projectuitgaven betreffen het projecten Kinderen in de Knel.    
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Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 
Postbus 17227 
1001 JE  Amsterdam
Telefoon:  020  420 19 84 
 020  623 54 11 
 020  623 54 13
Fax: 020  421 44 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.

Tekstcorrectie:   Tekst.com, Amsterdam
Dtp:   Zorro Producties, Amsterdam  
Druk en 
afwerking:  Multicopy Diemen
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