Nieuwsbrief FBNA februari 2020

Bekijk de webversie

Dag 2019! Welkom 2020!
In 2019 hebben we stappen gezet om het aanvragen makkelijker te maken.
Komend jaar bouwen we daarop voort: op de vernieuwde website van FBNA
kunnen aanvragers online een aanvraag indienen. Lees in deze nieuwsbrief
hoe dat tot nu toe gaat!
De projecten Doorbraakfonds, Teambudget en Noodfonds schoolreisjes gaan
gewoon door in 2020. Ook de pilot Vergoeding eigen risico gaat door, onder
aangepaste voorwaarden. De belangrijkste daarvan vind je terug in deze
nieuwsbrief.
Daarnaast meer in de nieuwsbrief over de zoektocht naar een nieuwe
voorzitter!
Tot slot blikken we kort terug op 2019 en lees je welke belangrijke
bijeenkomsten er gepland staan in 2020.

Een aanvraag doen kan alleen
nog online!
Vanaf nu is het alleen nog mogelijk om online een aanvraag te doen. Hoewel
het even wennen is, zien we nu al dat het doen van een aanvraag sneller gaat
en FBNA (nog!) sneller een besluit kan nemen. Een paar zaken kunnen nog
beter. Fouten proberen we op te lossen in het contact met de beheerder. Jullie
kunnen ons ook helpen om snel een besluit te kunnen nemen door op
onderstaande te letten.

Let hier op!
Geef onder 'Motivatie' een zo volledig mogelijk beeld van de situatie in
het huishouden. Die informatie is belangrijk voor ons om een goede
afweging te maken. Niet genoeg ruimte bij de invulvelden? Een aparte
motivatiebrief bijvoegen mag!
Op het eind van de aanvraag, vul je de naam in van een leidinggevende
voor akkoord. Daarmee geef je aan dat de aanvraag besproken is met je
leidinggevende. Zorg er voor dat je de aanvraag ook echt met je
leidinggevende hebt afgestemd.
Vul onder 'Hulpvraag' altijd een categorie in. Wil je meerdere dingen
aanvragen? Klik dan voor ieder item op het + teken. Je kunt dan opnieuw
een categorie aangeven. Kies alleen voor 'overig' als de categorie er niet
tussen staat.
Nadat je een aanvraag hebt ingediend, ontvang je een bevestigingsmail.
Vergeet niet om de aanvraag te bevestigen, zodat wij weten dat deze door
jou zelf is ingezonden.
Een mail van ons (bevestingsmail of toekenningsmail) kan in de
ongewenste mail terecht komen. Heb je na het versturen van de
aanvraag geen bevestiging ontvangen? Check de ongewenste mail. Je kunt
daar aangeven dat het geen ongewenste mail is.
Lukt het je niet een aanvraag tussentijds op te slaan, te versturen of loop je
ergens anders tegen aan? Bel ons via 020 420 1984.

Project vergoeding eigen risico
gaat door!

Jongeren die 18 jaar worden moeten zelf een zorgverzekering afsluiten en
betalen, inclusief eigen risico a € 385,-. Deze kosten kunnen voor een deel van
de jongeren een belemmering vormen om een GGZ-behandeling te starten of
voort te zetten.
Om uitval te voorkomen, is FBNA daarom in samenwerking met de gemeente
Amsterdam in december 2017 gestart met een project waarbij GGZbehandelaars, samen met de jongere, een aanvraag kunnen indienen voor
vergoeding van het eigen risico.
Om nog meer jongeren te kunnen helpen, gaat het project in 2020 door! De
belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:
Er kan een aanvraag worden ingediend voor jongeren tussen de 17 en 23
jaar.
Loopt de GGZ-behandeling langer door, dan mag voor jongeren die een
vergoeding hebben gekregen, een tweede keer een bijdrage worden
aangevraagd voor max €385,-.
We willen jongeren helpen meer financieel inzicht te krijgen met behulp van
een app genaamd ‘Plinkr’. FBNA stuurt de jongere een uitnodiging om
deze app in te vullen.
Wil je een aanvraag doen? Dat kan via onderstaande button. Lees eerst alle
nieuwe voorwaarden op het formulier goed door voordat je een aanvraag
indient!

Vergoeding eigen risico

FBNA op zoek naar nieuwe voorzitter
FBNA gaat in 2020 op zoek naar een nieuwe voorzitter. Reden hiervoor is dat
de benoemingstermijn van de huidige voorzitter verstrijkt. We zijn op zoek
naar iemand die voortbouwt op de ontwikkelingen die afgelopen jaren in gang
zijn gezet en zich persoonlijk verbonden voelt met het belang van noodhulp
voor Amsterdammers. Het betreft een onbezoldigde functie.
Het volledige profiel is beschikbaar via onze website. Wilt u meer weten? U
kunt contact zoeken met Marita Tolman (tolman@fbna.nl). Zij kan u eventueel
ook in contact brengen met een bestuurslid voor meer informatie.

2019 in cijfers

Invididuele aanvragen

In 2019 zijn er 1162 aanvragen gedaan;
Van die aanvragen zijn er 872 toegekend (75%), voor een gemiddeld
bedrag van zo’n € 550,-;
In totaal is er € 476.152,- verstrekt aan giften;
Voor ongeveer 20% van de aanvragen konden wij niet tot een toekenning
komen. De voornaamste reden? Er kon geen financiële nood worden
aangetoond;
Na witgoed (58%) is woninginrichting (25%) de meest voorkomende
bestemming van een gift;
Ten opzichte van 2018 zijn er belangrijke stijgingen te zien. Het gaat dan
om: het aantal toekenningen, het totaal verstrekte bedrag aan giften en het
aantal gecombineerde aanvragen (witgoed én regulier) waarvoor een gift is
verstrekt.
Benieuwd naar alle cijfers en ontwikkelingen? Binnenkort verschijnt ons
jaarverslag 2019.

Kort nieuws
Save the date!

Marita Tolman
directeur

Voor de zomer staan er twee
bijeenkomsten gepland:
3 maart: Training aanvragers
Bekend worden met het
aanvraagproces? Er zijn nog
plekken beschikbaar, dus geef je
op!
19 mei: Bijeenkomst
aanvragende organisaties
Een interactieve bijeenkomst
rondom een actueel thema.
Op de hoogte blijven van alle
belangrijke data dit jaar? Houd
onze pagina Actueel in de gaten
en geef je op voor onze
bijeenkomsten!

Sinds 1 januari is Marita Tolman
directeur van FBNA (voorheen
bureaumanager).
Het creeëren van een
directeursfunctie is een logische
stap na de eerdergenoemde
verandering op het bureau, de
uitbreiding van de activiteiten
en de zoektocht naar een
nieuwe voorzitter.
Marita is via de bekende wegen
te bereiken.

Actueel

FBNA

info@fbna.nl
020 4201984

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u mommers@fbna.nl toe aan uw adresboek.

