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1. VAN DE VOORZITTER
 
Omzien naar elkaar........ 
 
Ook in 2019 heeft FBNA Amsterdammers in een materiële noodsituatie kunnen ondersteunen. Dit kan 
dankzij de giften van vermogensfondsen e.a. donateurs, de gemeente die ons budget geeft voor onze 
exploitatiekosten en de dienst-/hulpverleners die de aanvragen voor mensen in nood indienen.  
Hiervoor spreek ik mijn hartelijke dank uit aan de gemeente, vermogensfondsen en andere donateurs.

Via het giftenbudget, de dienst-/hulpverleners en de projecten kan FBNA aandacht blijven schenken 
aan de mensen die ‘tussen wal en schip vallen’. FBNA wil hen ook perspectief blijven bieden via het 
doorgeven van signalen over systeemfouten in wet- en regelgeving. 

Ook dit jaar hebben we meerdere kwetsbare Amsterdammers bereikt.  
Via de individuele aanvragen (giften tussen de € 50 en € 3.000) zijn 872 huishoudens geholpen en is  
€ 476.152 uitgekeerd (gemiddelde gift € 546). Via het ‘Noodfonds op locatie’ (tot € 200,- per huishouden, 
gezamenlijk besluit hulpverleners) zijn 64 huishoudens geholpen en is € 5.100 uitgekeerd (gemiddelde 
gift € 80). Via het Teambudget, project met de gemeente (tot € 500 per huishouden, op basis van een 
teambesluit) zijn 400 huishoudens geholpen en is € 55.000 uitgekeerd (gemiddelde gift € 138).  
Dankzij meerdere vormen van noodhulp zijn meer huishoudens bereikt en konden dienst-/ hulpverleners 
bedenken welke vorm sneller perspectief bood.

Dit jaar ben ik geïnspireerd door een aantal ‘sprekers’ en een boek. Allereerst de lezing van minister 
Kaag, van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, op 1 december 2019 -in het kader van 
Preek van de Leek- in de Singelkerk te Amsterdam. Een paar van haar citaten haal ik hier graag aan: 

-  “Het baart mij zorgen dat een toenemend aantal mensen -vanwege zaken waar zij zelf geen  
 controle over hebben- door de samenleving worden afgeschreven, en naar de randen van ons bestel  
 verwezen worden.”

-  “Sartre zei ooit dat de hel de anderen zijn -in oorlogsgebieden heb ik (minister Kaag) daar vaak   
 aan gedacht. Maar ik geloof ook in het tegenovergestelde. Het is juist de gemeenschap die ons lijden  
 verzacht, die onze vreugde versterkt.” 

-  “Ook in Nederland bestaat armoede, en dat gebrek staat aan de voet van zoveel andere problemen.  
 In een maatschappij die gericht is op het vergaren en tonen van materiële welvaart, raak je sneller   
 achterop als je niet veel te besteden hebt. Hierdoor lijkt eenzaamheid soms wel onevenredig op   
 diegenen te vallen, die afhankelijk en hulpbehoevend zijn. Ik ben er van overtuigd dat het de plicht is  
 van een samenleving om juist voor deze mensen te zorgen.”

-  ”Want iedereen heeft anderen nodig. Geen mens kan op zichzelf bestaan. Want geen mens kan het   
 alleen. Zelfs de sterkste of meest eigengereide van ons niet.”

Voor wie de hele toespraak wil lezen, zie de website Preek van de Leek. 

Vervolgens benadrukt psychiater De Wachter dat het behalen van succes meer te maken heeft met geluk 
dan met je eigen verdienste. Dat als je geboden kansen grijpt dat je nog niet het recht geeft hoog van de 
toren te blazen. Dat het belangrijk is meer aandacht te schenken aan mensen om je heen.

En tot ‘slot’ het boek Liefdadigheid naar Vermogen, van Maarten van der Linden en Ties Limperg, dat op 
2 november 2019 werd gepresenteerd. Hun uitvoerige studie van armoede en armoedebestrijding in de 
periode 1871-1941, aan de hand van het levensverhaal van de 18-jarige Louis Blankenberg, zijn 16-jarige 
broer, 13-jarige zusje en een 17-jarige vriend, greep mij aan. 

Deze jonge mensen begonnen samen op 1 januari 1871 Liefdadigheid naar Vermogen. Bij de start zorgde 
een handjevol donateurs, vooral uit de eigen familie-/kennissenkring voor het beginkapitaal en geleidelijk 
groeide het uit tot een landelijk gezaghebbend instituut, onafhankelijk van de geloofsrichtingen. Zij lieten 
en laten zien wat er mogelijk is als we de handen in elkaar slaan.
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2020 staat voor FBNA in het teken staat van afronding en vernieuwing:

 - de bureaumanager is het nieuwe jaar gestart als directeur; 
 - in januari is het nieuwe registratiesysteem ingevoerd en is gestart met online aanvragen; 
 - het huidige meerjarenbeleidsplan wordt afgerond en met de nieuwe voorzitter worden de ambities   
  voor de komende jaren vastgesteld: meer financieel kwetsbare Amsterdammers perspectief bieden  
  door onder andere aanvragen snel te kunnen behandelen en met de gemeente bekijken welke   
  projecten zinvol zijn; 
 - en ik ga de voorzittershamer overdragen.

Het deskundige bureau en het bestuur hebben zich ook in 2019 met veel energie ingezet voor de 
kwetsbare Amsterdammers en blijven dat doen.

De armoede en armoedebestrijding nu zien er anders uit dan ten tijde van Liefdadigheid naar Vermogen. 
Maar hoewel er al veel zorg en ondersteuning wettelijk is geregeld, zijn (en zullen) er altijd nog mensen 
zijn die ‘tussen wal en schip vallen’. 

Daarom wens ik van harte dat de gemeente, de dienst-/hulpverleners, de vermogensfondsen en andere 
donateurs ook de komende jaren met FBNA vorm blijven geven aan deze unieke privaat-publieke 
samenwerking.

En dat FBNA een mooie aanvulling kan blijven zijn op de sociale infrastructuur.

AnneMieke Sprenger, voorzitter.
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2. DOELSTELLING 

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam ondersteunt Amsterdammers in financiële nood. Door bij 
te springen met een gift of goederen in natura als bestaande voorzieningen en regelingen geen 
oplossing (kunnen) bieden. 

De noodhulp van FBNA fungeert dan als noodzakelijke aanvulling op de sociale infrastructuur. 
Waar de overheid te maken heeft met rechtmatigheid en rechtsgelijkheid, werkt FBNA op basis van 
rechtvaardigheid en ondersteunt op maat. Dat doen we als onafhankelijke stichting al sinds 1936.

FBNA verstrekt zowel individuele als projectmatige noodhulp. Vergelijkbare individuele aanvragen en 
gesprekken met samenwerkingspartners kunnen een aanleiding vormen om een project te starten.  
De uitgangspunten zijn dezelfde als bij individuele aanvragen: 
- bedoeld voor Amsterdammers 
- een andere oplossing of regeling is niet (tijdig) beschikbaar 
- de gift heeft een eenmalig karakter.

Voor de kerncijfers van individuele aanvragen en projecten in 2019 verwijzen we  
naar pagina’s 9 en 13.

 
 
 
3. 2016-2020: EEN GROTER BEREIK 
Naast het snel en tijdig afhandelen van individuele noodhulpaanvragen was het belangrijkste 
speerpunt de afgelopen vier jaar: Noodhulp in Amsterdam moet bereikbaar zijn voor wie dat nodig 
heeft en het mag niet van toeval afhangen of een aanvraag wordt ingediend.

Om dat te voor elkaar te krijgen hebben we ingezet op: 
 1. het beter bekend maken van FBNA bij dienst-/hulpverleners 
  Bijvoorbeeld door: vindbaar te zijn via Pak je Kans voor Witgoed bij Nood, trainingen te geven   
  over ‘Aanvragen’ (sinds 2019) en het duidelijk(er) profileren van FBNA via de vernieuwde website  
  (sinds 2019). 
 2. het stroomlijnen van de aanvraagprocedure  
  Een terugkerende vraag was: welke informatie moet gegeven worden om de nood in te kunnen  
  schatten. Met behulp van de Deloitte Impact Foundation is in 2018 onze aanvraagprocedure   
  onder de loep genomen en zijn wij met verbetersuggesties aan de slag gegaan. Tenslotte is   
  in 2019 het aanvraagproces stapsgewijs (op de website) in beeld gebracht en is gestart met  
  ‘het Noodfonds op locatie’ (zie bladzijde 9). 
 3. het projectmatig verstrekken van noodhulp  
  Meer noden van Amsterdammers zijn verholpen door slim gebruik te maken van de verschillende  
  noodpotjes en maatwerkoplossingen te ontwikkelen. 

De inspanningen van de afgelopen jaren hebben effect gehad. Het bereik van FBNA is aanzienlijk 
gegroeid: van 736 nieuwe aanvragen in 2015 naar rond de 1200 in de jaren daarna. 

Onderstaande afbeelding biedt overzicht op de noodhulp van/via FBNA op het niveau van 
huishoudens. In 2019 zijn er ruim 1300 huishoudens geholpen.

Afbeelding 1. Individuele noodhulp FBNA

https://fbna.nl/wp-content/uploads/2019/07/Bijlage-7-Eindrapport-FBNA_final-.pdf


5

J
a

a
rverslag 2

0
1

9

 

Daarnaast bereiken we via onderstaande projecten huishoudens met noden rond een bepaald 
onderwerp. Het gaat dan nog om bijna 200 huishoudens. 

Afbeelding 2. Noodhulp via projecten

Wij concluderen dat we op de goede weg zijn. Maar zien ook nog ruimte voor verbetering. 

In 2020 willen wij onze initiatieven bestendigen en kijken op welke wijze we het bereik nog verder 
kunnen vergroten door: 
 • het aantal deelnemers aan Noodfonds op Locatie uit te breiden naar 20 (nu 10).  
 • het goed en volledig aanvragen te bevorderen door in januari over te stappen op online   
  aanvragen. 
 • met meer hulp- en dienstverlenende organisaties afspraken te maken over het worden van   
  convenantpartner zodat zij aanvragen kunnen indienen. Denk daarbij aan een samenwerking met  
  BV’s in het sociale domein en mogelijk ook bewindvoerderskantoren.

Signalering speerpunt 
Onze belangrijkste ambitie voor 2020 is het versterken van de signaleringsfunctie. Dankzij de 
voorbereiding van en overgang naar een nieuw registratiesysteem wordt dat mogelijk. Dit systeem 
biedt meer mogelijkheden om signalen op aanvraagniveau bij te houden en deze daardoor met cijfers 
te ondersteunen. Denk daarbij aan persoonlijke omstandigheden, de invloed van beleidsmaatregelen 
of het functioneren van voorliggende voorzieningen. 

Wij willen inzichtelijk maken waardoor mensen in nood komen en of en hoe de nood had kunnen 
worden voorkomen. Die inzichten willen we zowel lokaal (binnen Amsterdam) als landelijk delen.

Onder aanvoering van een nieuwe voorzitter zullen we in het vierde kwartaal vooruitblikken naar de 
komende vier jaren en een nieuw meerjarenbeleidsplan opstellen.
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4. OVER FBNA
4.1 SAMENWERKINGSPARTNERS  
Aanvragers voor individuele noodhulp zijn medewerkers van organisaties waarmee wij een convenant 
hebben gesloten. Zij constateren de nood en beoordelen of voorzieningen vanuit het Rijk of de 
gemeente nog uitkomst kunnen bieden. Zo niet, volgt een aanvraag bij FBNA.

Dankzij de giften van vermogensfondsen en andere donateurs kan FBNA inspringen bij nood. 

Doordat de gemeente Amsterdam onze werkkosten betaalt, komt 100% van alle donaties ten goede 
aan kwetsbare Amsterdammers.

4.2 WERKWIJZE INDIVIDUELE AANVRAGEN 
Amsterdammers kunnen zelf geen aanvraag indienen. Daarvoor gaan zij naar medewerkers van 
hulpverlenende organisaties met wie wij een overeenkomst hebben gesloten (61 in 2019).

Op de aanvragenpagina van onze website wordt in vijf stappen het aanvraagproces toegelicht. 
Per 2020 is overgestapt op online aanvragen. Zo komt een aanvraag het snelst en meest volledig bij 
ons binnen. Voor dienst-/hulpverleners die nog per post willen indienen zijn het aanvraagformulier 
(ook gebruikt in 2019) en de BCC bijlage terug te vinden op de website.

De behandelaars op het bureau beoordelen de aanvraag en bekijken -op basis van de motivatie- met 
de aanvrager welk perspectief met een gift verkregen wordt. Bij het besluit tot een gift speelt ook een 
indicatie van het leefgeld (besteedbaar inkomen min de vaste lasten) mee. FBNA kan geen structurele 
hulp bieden, daarom nemen wij in onze besluitvorming mee of iemand in de afgelopen 5 jaar een gift 
heeft gehad. Leden van het bestuur zijn roulerend betrokken bij de individuele toekenningen. 
Als het nodig is kan binnen 24 uur een gift worden toegekend. 

4.3 NOODHULP AANVRAGEN VIA PROJECTEN 
FBNA verleent ook noodhulp via projecten. Meestal start een project naar aanleiding van individuele 
aanvragen bij FBNA of gesprekken met samenwerkingspartners. Voor projecten wordt aparte 
financiering verkregen. 
 
Een project start bijvoorbeeld om: 
 • Snel en zonder veel vragen steun te bieden (vaak met kleine bedragen).| 
   o Zoals bij het Teambudget. 
 • Te achterhalen hoe groot bepaalde problematiek is en met wie de resultaten gedeeld moeten   
  worden. 
   o Zoals bij het Noodfonds Schoolreisjes en de GGZ pilot. 
 • Gezamenlijk (maatwerk) oplossingen te bedenken, organiseren en evalueren. 
   o Zoals bij het Doorbraakfonds.

Per project wordt in samenwerking met de partners uitgewerkt hoe kan worden aangevraagd en bij wie 
de besluitvorming ligt. Meer informatie hierover is opgenomen op de website, pagina projecten. 

4.4 GIFTENBUDGET 
Wij zijn en blijven afhankelijk van de jaarlijkse donaties. Gelukkig kunnen wij sinds vele jaren rekenen 
op een bijdrage van zo’n 20 fondsen en komen we in contact met nieuwe fondsen. We hebben de 
ambitie om meer donateurs uit Amsterdam aan FBNA te verbinden ‘Amsterdammers geven aan 
Amsterdammers’. 
Een bijdrage kan geoormerkt zijn: voor een project, een bepaald doel of doelgroep.

Ook particuliere donateurs/bedrijven/organisaties dragen bij. 
 • Zo zijn er privé personen die ons trouw steunen met een donatie 
 • Zijn er schenkingen vanuit nalatenschap (erfenis)  
 • Is er een afspraak met BCC voor het leveren van witgoed in natura die ons een jaarlijkse   
  omzetbonus van (gemiddeld) 5% oplevert. Die wordt toegevoegd aan het giftenbudget.  
 • Is er op de website een donatieknop om Amsterdammers die aan Amsterdammers willen  
  geven simpel en snel de mogelijkheid te bieden dit te doen.

Wilt u bijdragen? Bekijk onze website voor tips en suggesties. 

4.5 COMMUNICATIEMIDDELEN 

Website 
Heeft u onze nieuwe website al gezien? In 2019 hebben we ons werk overzichtelijk, aansprekend en 
meer visueel in beeld gebracht. 

https://fbna.nl/lijst-van-partnerorganisaties/
https://fbna.nl/aanvragen/
https://aanvragen.fbna.nl/aanvraagformulier
https://fbna.nl/wp-content/uploads/2020/01/Aanvraagformulier-een-BCC-bijlage.pdf
https://fbna.nl/projecten/
https://fbna.nl/amsterdammers-helpen-amsterdammers/
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Begin oktober is deze gelanceerd. Op de homepage staat nu een animatie, welke in ongeveer een 
minuut in beeld brengt: voor wie we er zijn en wat we doen. 

Nieuwsbrief 
Sinds 2011 verschijnt onze digitale nieuwsbrief met praktische informatie voor dienst-/hulpverleners en 
geïnteresseerden. In 2019 is deze vernieuwd en zijn er vier rondgestuurd aan ruim 500 personen. Via 
de website is het mogelijk om u direct in te schrijven voor de nieuwsbrief. 

Bijeenkomsten  
Jaarlijks worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. In 2019 waren dat:  
1. Trainingen aanvragers 
Voor het eerst werden er in mei en oktober trainingen georganiseerd voor aanvragers. In anderhalf 
uur tijd werd aandacht besteed aan: de manier van aanvragen, voorbeeldaanvragen en was er 
gelegenheid om vragen te stellen en situaties voor te leggen.

2. Convenantpartners 
Op 21 mei 2019 was de jaarlijkse bijeenkomst met convenantpartners met het thema ‘Stroomlijnen 
aanvraagprocedure voor snellere hulp’. Er werd stilgestaan bij de resultaten van het onderzoek 
van de Deloitte Impact Foundation, ‘Noodfonds op locatie’, de cijfers van 2018/2019 en recente 
ontwikkelingen bij FBNA.

3. Najaarsbijeenkomst 
Deze ‘platformbijeenkomst’ staat altijd in het teken van een actualiteit. Omdat hulp bij armoede altijd 
om maatwerk vraagt, kozen we als thema: ‘One size fits all bestaat niet’. Hoofdspreker was Roeland 
van Geuns, lector armoede interventies aan de HvA. Hij vertelde hoe armoede er in Nederland uit 
ziet, bij welke groepen het voor komt en wat de bureaucratie van arme mensen vraagt. Hij sloot af met 
inzichten over wat wel en niet werkt in de ondersteuning van arme mensen. 

Het bestuur spreekt haar grote waardering uit voor de -wederom door Stichting Het R.C. Maagdenhuis 
om niet- geboden gastvrijheid en facilitaire diensten.

4.6 BESTUUR EN BUREAU  
Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd, traditiegetrouw bij de Stichting Het R.C. Maagdenhuis.  
Voorafgaand aan één is het casuïstiekoverleg georganiseerd. In het kader van maatwerk en een zo 
eenduidig mogelijke besluitvorming bespreken bestuur en medewerkers een aantal aanvragen en de 
overwegingen om wel/niet toe te kennen. 

Samenstelling op 31 december 2019:

BESTUUR 
Naam   onafhankelijk of uit de kring van 
AnneMieke Sprenger  onafhankelijk  
 Voorzitter  
Mike Harman  onafhankelijk 
 Penningmeester 
Pam de Soete  overheid 
 Secretaris  
Frieda de Pater   fondsen  
Aleid van den Brink  onafhankelijk 
Alou van de Roemer  fondsen 
Hanneke van Bezooijen  maatschappelijke organisaties 
Roel Piera   overheid 
Hans Bulsing   fondsen 

De functie van bestuurder is vrijwillig en alleen onkosten ‘in functie gemaakt’ worden vergoed.

BUREAU 
Mw. Marita Tolman  bureaumanager 
Mw. Jozine van der Knaap  adviseur/beoordelaar casuïstiek 
Mw. Brechtje Raat  adviseur/beoordelaar casuïstiek 
Mw. Meike Mommers  coördinator projecten

Voor het bijhouden van de boekhouding en ondersteuning bij de totstandkoming van de jaarrekening 
wordt Eef Joosten ingehuurd voor zo’n 8-10 uur per maand. 

https://fbna.nl/nieuwsbrieven/
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Inhuur en andersoortige inzet bij projecten 
-  Anneke Ensink wordt ingehuurd voor het voorzitterschap van het Doorbraakfonds, deelname aan  
 de overleggen rond de GGZ pilot en de overdracht van het Teambudget.  
-  Deelname van Eigen Plan aan het Expertpanel Doorbraakfonds, voor inbreng en inzet als  
 casusregisseur, wordt vergoed.  
-  Pam de Soete heeft zich als bestuurslid vrijwillig ingezet als lid van het Expertpanel    
 Doorbraakfonds.  
-  De inzet van medewerkers van de gemeente en convenantpartners aan projecten wordt via de   
 eigen organisaties gefinancierd.

Ontwikkelingen in 2020 
In 2020 wordt vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter een nieuwe 
voorzitter gezocht, die voortbouwt op de ontwikkelingen en die zich persoonlijk verbonden voelt met 
het belang van noodhulp voor Amsterdammers.  
Marita Tolman is per januari 2020 aangesteld als directeur. 

4.7 PRIVACY 
Om de nood te kunnen wegen is informatie over zowel de persoonlijke als financiële situatie van een 
huishouden noodzakelijk.  
Wij zijn ons er zeer van bewust zeer privacy gevoelige gegevens te verwerken. We gaan dan ook altijd 
zorgvuldig met deze informatie om.  
In 2018 is het Privacybeleid afgestemd op de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) en een stappenplan geformuleerd. 
In 2019 is: 
- de nieuwe privacyverklaring op de website gezet; 
- het privacy handboek gemaakt; 
- er twee keer een verzoek tot gegevensvernietiging gedaan, waaraan tijdig voldaan is;  
- de aanvraagprocedure gedigitaliseerd en zijn aanvragen en bijbehorend mailverkeer nog beter   
 beschermd. 

Aandachtspunt voor 2020 is het afsluiten van verwerkingsovereenkomsten met convenantpartners. 

4.8 ANBI / Algemeen Nut Beogende Instelling  
FBNA wordt door de Belastingdienst zo aangemerkt. 

4.9 VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (FIN) 
FBNA is sinds 1993 lid van de FIN en zij onderschrijft derhalve de gedragscode.
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5. KERNCIJFERS NOODFONDS OP LOCATIE &   
 INDIVIDUELE AANVRAGEN 
Dienst-/hulpverleners doen voor Amsterdammers in nood via het ‘Noodfonds op locatie’ of via 
‘individuele aanvragen’ een beroep op FBNA.

NOODFONDS OP LOCATIE – NIEUW IN 2019 
In de loop van 2019 hebben tien teams van convenantpartners gewerkt met het ‘Noodfonds op 
locatie’. Een deel van de teams is pas in de tweede helft gestart. 
Het Noodfonds op locatie stelt een convenantpartner in staat om sneller en efficiënter te kunnen 
helpen bij financiële nood. Dienst-/ hulpverleners verantwoorden achteraf kleine giften tot € 200,- in 
plaats van een aanvraag in te dienen, inclusief onderliggende stukken. Per team is een budget van    
€ 2.000 beschikbaar. Besluiten over een gift worden als team genomen en het verstrekken van de 
giften gebeurt via Simpled Card. Hier is in 2019 voor de tien deelnemende teams in totaal € 20.000 
ondergebracht.  
RCOAK en Stichting het R.C. Maagdenhuis hebben hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Het blijkt dat medewerkers tijd nodig hebben om gebruik te maken van het Noodfonds op locatie:  
het moet onderdeel worden van hun handelen. Van de € 20.000 is er zo’n € 5.100 besteed en zijn  
64 huishoudens geholpen met bijvoorbeeld identiteitsbewijzen, leefgeld of tijdelijk opvang. Er is dus 
nog financiële ruimte voor meer giften.  
Wij verwachten het aantal deelnemers in 2020 uit te kunnen breiden naar maximaal 20 en dat de 
uitgaven toe zullen nemen. 

INDIVIDUELE AANVRAGEN INCLUSIEF WITGOED BIJ NOOD 
Hier gaat het over de aanvragen die middels een aanvraagformulier bij ons terecht komen, inclusief 
die voor witgoed.  
Hieronder de gegevens en cijfers van alle individuele aanvragen. 

AANVRAGEN 
 2019  2018 
In behandeling per 1 januari     96    137 
Ontvangen aanvragen   1162   1224 
% waarvoor eerder een aanvraag werd gedaan     28 %      28 % 
Totaal 1258   1361

 
AANVRAGEN PER CATEGORIE 
 2019 2018 
Witgoed in natura   606   679 
Reguliere noden (leefgeld, woninginrichting, kleding etc.)   344   349 
Combinatie witgoed in natura / regulier   212   196 
Totaal 1162 1224

 
AFHANDELING 
 2019  2018 
Toekenningen   872   (75%)   848   (67%) 
Afwijzingen   230   (20%)   336   (27%) 
Ingetrokken     54     (5%)     81     (6%) 
Subtotaal 1156  1265 
In behandeling per 31-12   102       96 
Totaal 1258  1361

 
GIFTENBUDGET  
  2019   2018 
Toekenningen  872   848 
Verstrekt bedrag €  476.152 * €  433.797 * 
Gemiddeld per aanvraag €         546  €         498 **

*Inclusief een bedrag van de gemeente Amsterdam voor het vervangen van witgoed: € 140.000 in 
2019 en € 127.096 in 2018. Exclusief de uitgaven aan Noodfonds op locatie à € 20.000 (2019).

**Om een reëel gemiddeld bedrag per gift te bepalen is hier gerekend met een bedrag van € 422.472, 
de giften aan St. Babyspullen en St. Blijf Groep in 2018 zijn niet meegenomen. 

De giften varieerden in 2019 van € 50 (levensonderhoud) tot € 3.080 (opknappen woning).
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Toekenningen 
Dit jaar zijn percentueel meer aanvragen positief gehonoreerd. Het aantal is gestegen van 67% naar 
75%. Dat stemt ons positief, onze inzet is immers om tot een toekenning te komen. Hulpverleners 
hebben redenen om een aanvraag in te dienen. De betere bekendheid van onze werkwijze en vaak 
uitgebreid telefonisch advies vooraf dragen bij aan meer toekenningen.

Ook valt op dat het verstrekte bedrag per gemiddelde gift met zo’n 10% is gestegen, los van de 
stijging van het aantal toekenningen. Wij zien twee oorzaken: allereerst het wegvallen van een aantal 
kleine aanvragen door de start van Noodfonds op locatie (64 huishoudens) en het Teambudget (400 
huishoudens), dat steeds beter benut wordt. En in de tweede plaats meer gecombineerde aanvragen 
die zijn toegekend. Zie ook het cirkeldiagram ‘Bestemming hulpverlening 2019’. 

Afwijzing  
Het aantal afwijzingen is ten opzichte van 2018 gedaald. Hoewel het nog steeds voorkomt dat 
aanvragers en Amsterdammers zelf een verkeerd beeld hebben van financiële nood (zie onder a. bij 
de afwijsredenen), raakt het veld beter bekend met wanneer een beroep te doen op FBNA.

Redenen om niet toe te kennen in 2019: 
a. Er is geen sprake van een financiële noodsituatie (behoorlijke ruimte om te sparen/reserve): 40 % 
b. Er is een voorliggende voorziening beschikbaar: 13% 
c. De aanvraag staat te lang open, er kan geen urgentie meer worden aangetoond: 12% 
d. Er is zelf of via het netwerk in het gevraagde voorzien: 11 % 
e. Het aangevraagde is niet urgent: 10 % 
f. Overig, (bijvoorbeeld geen taak FBNA, cliënt weigert witgoed): 14 %   

Zo’n 5% van de aanvragen wordt ingetrokken, bijvoorbeeld als de cliënt geen relevante bewijsstukken 
wil overleggen. 

AAN WIE WERD HULP VERSTREKT 

Opvallend in 2019 is dat het aantal aanvragen voor alleenstaanden zonder kinderen en voor 
alleenstaande 60+-ers is gestegen. Het aantal aanvragen voor aanvragers met partners daalt licht.  

HOE IS DE HULP OVER STADSDELEN VERDEELD
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In de stadsdelen Centrum en West zijn bij een gelijk aantal aanvragen (percentueel) hogere giften 
verstrekt. Dit geldt ook voor stadsdeel Noord. Hoewel het percentage aanvragen is gedaald, is het 
aantal euro’s aan giften gestegen. Een hoger toekenningspercentage kan hiervoor een verklaring zijn. 

In stadsdeel Nieuw-West is het tegengestelde het geval: er is percentueel vaker aangevraagd, maar 
minder uitgekeerd.
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BESTEMMING HULP  
Door het project “Witgoed bij Nood”, gefinancierd door de gemeente Amsterdam, is het financieel 
mogelijk bij meer Amsterdamse huishoudens witgoed te vervangen.  
De mogelijkheid om dit aan te vragen is goed bekend. Het aantal verstrekkingen witgoed (in natura) is 
de afgelopen jaren redelijk stabiel. In 2019 hebben 382 huishoudens witgoed in natura gekregen,  
in 2018 waren dit er 376.

Dit jaar zien we een stijging bij het aantal verstrekkingen woninginrichting, vaker in combinatie met 
witgoed. Het lijkt steeds beter bekend te worden dat FBNA meer kan betekenen dan het vervangen 
van witgoed.

De daling van het aantal bijdragen voor levensonderhoud zet door. Bij leefgeld gaat het vaak om kleine 
bedragen. Een logische verklaring hiervoor is de start van Noodfonds op locatie en het Teambudget, 
deze maken het gemakkelijk snel te handelen. 

 
VOORBEELDEN HULPVERLENING 

Toekenningen

Een 39-jarige man woont, na een verblijf in de nachtopvang, nu in een herstartstudio. Tijdens zijn 
verblijf in de studio heeft hij zich al meerdere keren (vrijwillig) ingezet als ervaringsdeskundige.  
Hij heeft inmiddels een aantal trainingen en cursussen afgerond en wil zijn inzet als ervarings-
deskundige vergroten via een opleiding. De afronding van deze opleiding kan zelfs leiden tot 
een betaalde baan. Meneer is al jaren clean, werkt hard om zijn schulden af te lossen en zet 
zich sterk  
voor anderen in. FBNA heeft besloten tot een bijdrage aan de studie.

 
Een vrouw van 54 jaar moest vanwege medische klachten stoppen met haar werk. Er zijn 
schulden ontstaan, die sinds kort echt opgepakt worden. Zij heeft het gevoel in een uitzichtloze 
situatie te zitten, is moe, gefrustreerd en eenzaam. De hulpverlening bekijkt hoe ze haar stapje 
voor stapje uit haar isolement kunnen halen. Ondertussen draait de wasmachine niet meer, koelt 
de koelkast niet en lekt het gasfornuis. Ook haar bank is nodig aan vervanging toe. Vanwege 
allerlei vorderingen heeft zij al jaren geen vakantiegeld uitgekeerd gekregen. FBNA besluit te 
helpen met het vervangen van de spullen.  
 
De aanvragende hulpverlener mails ons direct na de toekenning: Super! Ik heb mevrouw net 
gesproken, ze was met stomheid geslagen en moest echt huilen. Bedankt, ze is heel erg blij!

 
Een 59-jarige man met een zelfstandig wonende zoon van 25 jaar heeft een aantal moeilijke 
jaren achter de rug. Hij had steeds tijdelijke banen, was periodes werkloos en is aan de drank 
geraakt. Met schulden als gevolg. Zijn zoon heeft vader via de huisarts in de verslavingszorg 
gekregen en inmiddels is hij hiervan af. Sinds 2019 heeft vader een bewindvoerder, is de 
schuldhulpverlening gestart en is hij bezig zijn vrachtwagenrijbewijs te halen. Tijdens het 
huisbezoek viel op dat de bank helemaal versleten is en dat de wasmachine kapot is. Het fonds 
heeft besloten tot een toekenning en deed daarbij een extraatje om samen met zijn zoon en keer 
iets leuks te doen. 
 
De betrokken hulpverlener kreeg een leuke reactie van hem terug:  
Door jouw bemiddeling heb ik via FBNA een wasmachine te leen gekregen waar ik bijzonder 
blij mee ben. Tevens heb ik een budget gekregen voor een nieuwe bank. Ik ben daar creatief 
mee om gesprongen en heb niet alleen een bijna nieuwe bank maar ook een fauteuil plus 
bijzettafeltje kunnen aanschaffen. Als klap op de vuurpijl kreeg ik een bedrag te besteden om 
iets leuks te doen met mijn zoon. En dat hebben we gedaan. We zijn naar het FOAM museum 
geweest, hebben daarna wat gegeten en nog een afzakkertje gehaald. Het is reuze gezellig 
geweest. Bedankt uit de grond van mijn hart. Onbetaalbaar, echt!

 
Voor meer reacties naar aanleiding van toegekende aanvragen zie onze website. 
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6. KERNCIJFERS PROJECTEN 
6.1 PROJECTEN MET DE GEMEENTE  
FBNA werkt intensief samen met de gemeente Amsterdam in 2019 waren dit de volgende projecten:  

6.1.1 Doorbraakfonds  
In vastgelopen schuldensituaties, waar cliënten en hun hulpverleners geen uitweg meer zien, biedt het 
Doorbraakfonds perspectief. Met advies en/of financiële ondersteuning creëert het fonds een snelle(re) 
doorbraak. Complexe situaties (aanvragen) worden door hulpverleners onder de aandacht gebracht 
van een multidisciplinair expertpanel, bestaande uit vertegenwoordigers van Samen DOEN-teams, de 
MaDi’s, Eigen-Plan, WPI en FBNA. 

Resultaten 2019 
 • Er is 85 keer contact gezocht over een situatie 
 • 29 keer is een casus direct met advies verwezen 
 • 43 cases zijn besproken in het panel 
   o 20 keer enkel een advies gegeven  
   o in 20 situaties heeft de bespreking geleid tot een gift  
   o in twee situaties is besloten tot een garantstelling 
   o één aanvraag is ingetrokken  
 • Totaal uitgekeerd bedrag: € 40.359. 
 • Gemiddelde gift: € 2.018,-

Met twee Amsterdammers is een terugbetaalafspraak gemaakt: € 920 is terugbetaald. 

Door de donaties zijn de toegang tot of het vervolg van schuldhulpverlening en/of een 
saneringsregeling veiliggesteld. Er zijn bijvoorbeeld giften verstrekt om een ontruiming te voorkomen, 
(kleine), niet-saneerbare, CJIB-boetes weg te werken, achterstanden in kosten voor zorg (premies 
zorgverzekering, tandartskosten) of kosten voor de kinderopvang (mede) op te lossen.. 

Voorbeeld van een situatie waarin een gift is toegekend 
Een jongeman heeft een niet-saneerbare boete, een schadevergoedingsmaatregel van 
vijf jaar terug. Deze boete zit een schuldentraject in de weg. Hij verblijft bij een begeleid 
wonen voorziening van HVO-Querido. De kans dat de WSNP wordt afgewezen is groot. Er is 
bewindvoering in gang gezet.  
Hij is gemotiveerd, volgt een leer-werktraject en krijgt veel lof van de HVO-Querido begeleider.  
Het panel besluit een gift te doen voor de niet-saneerbare boete. Het delict is gepleegd in 2013, 
hij was toen 17 jaar oud. Hij maakt een positieve ontwikkeling door en zijn begeleiders zijn onder 
de indruk van zijn verbetering. Hij heeft ook een taakstraf uitgezeten. Het panel oordeelt dat hij 
een tweede kans verdient. 

Voorbeeld van een situatie waarin is geadviseerd, bemiddeld 
Een echtpaar is door NUON afgesloten van warm water en verwarming, wegens een 
openstaande schuld van ruim € 2200,-. NUON gaat niet akkoord met een betalingsregeling en 
eist volledige aflossing voordat ze overgaan tot heraansluiting.  
Het echtpaar heeft een bijstandsuitkering en lost door beslaglegging naar vermogen af. Een 
zoon helpt het echtpaar met hun schulden, maar houdt schuldhulpverlening buiten de deur 
vanwege eerdere negatieve ervaringen. Ze moeten echter de schuldsanering in om opnieuw 
aangesloten te kunnen worden. Het Doorbraakfonds initieert een gesprek met de klantmanager,  
zoon en ouders. Insteek is om ervoor te zorgen dat het echtpaar een minnelijk traject accepteert, 
in ruil voor de belofte dat wij vanuit het Doorbraakfonds proberen om heraansluiting zo snel 
mogelijk te realiseren. Het echtpaar gaat hier tijdens het gesprek mee akkoord.  
Vervolgens is op korte termijn een eerste gesprek gepland met een nieuwe schuldhulpverlener 
en werden de onderhandelingen met NUON gestart. De heraansluiting zou mogelijk zijn 
op voorwaarde dat lopende betalingen worden gedaan. De schuldhulpverlener heeft dit 
gegarandeerd, het echtpaar is weer aangesloten en hun schulden worden minnelijk gesaneerd.

Vooruitblik 2020 
De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om de verschillende escalatie- en stagnatie aanpakken 
samen te brengen onder de noemer van ‘Het Doorbraakteam’, als onderdeel van de doorontwikkeling 
sociaal domein. In 2019 is casuïstiek uitgewisseld tussen het Doorbraakfonds en het Doorbraakteam. 
In 2020 blijft het Doorbraakfonds de plek waar hulpverleners terecht kunnen met ingewikkelde 
schuldensituaties en wordt nauwer aansluiting gezocht bij ‘het Doorbraakteam’. Op deze manier wordt 
het eenvoudiger om schulden aan te pakken in samenhang met problemen op andere leefgebieden 
als wonen, jeugd en inkomen.
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6.1.2 Teambudget 
Het teambudget is bedoeld om hulpverleners, verbonden aan gemeentelijke teams, de kans te geven 
kleine problemen ‘klein’ te houden door snel en met minimale verantwoording te handelen. Belangrijk 
hierbij is dat zij werken vanuit een multidisciplinair afwegingskader. Zij kunnen beschikken over een 
budget van € 2.000. Het besluit tot een gift wordt als team genomen. Teamleden adviseren elkaar over 
alternatieven via de app of tijdens vergaderingen.

De donatie wordt gedaan via een online betaalsysteem met betaalpassen waar hulpverleners en 
cliënten gebruik van kunnen maken. FBNA beheert het online betalingssysteem, nodig om de team-
budgetten over de stad te kunnen verspreiden en kijkt mee met de verantwoording. 

Resultaten 2019 
Het werken met teambudgetten is uitgebreid naar 55 teams. Naast de 22 Samen DOEN teams en 
1 PIT team, werken 9 OKT teams, 7 Activeringsteams, 4 WPI teams, 9 Wijkzorg netwerken en 3 
Verbondsteams met het teambudget. In 2019 is € 57.500 onder gebracht in het online betaalsysteem. 

Voor de Verbondsteams geldt dat zij het als Maatwerkbudget mogen inzetten. Zij kunnen op basis 
van kennis over alle leefdomeinen van een huishouden een maatwerkplan opstellen en zorgen voor 
de uitvoering. Zij brengen in beeld wat in hun ogen op verschillende fronten noodzakelijk is om het 
huishouden verder te helpen. Als zij via de reguliere weg niet alle maatregelen in het plan kunnen 
bekostigen mogen ze een beroep doen op het Maatwerkbudget. Hier kan het gaan om hogere en 
herhaalde bijdragen, in tegenstelling tot het Teambudget. 

De 55 teams hebben het budget afgelopen jaar tegen de 400 keer ingezet en er is bijna € 55.000,- 
uitgegeven. Ruim € 1300 daarvan betrof uitgaven voor het Maatwerkbudget (wonen en leefgeld).

Bestedingen door teams vanuit Teambudget

Categorie      % 
Wonen (huisraad, huur ed) 29 % 
Leefgeld (bij beslag of inhouding van toeslagen) 16 % 
Vervoer (ov-kosten, fiets) 12 % 
Zorg  11 % 
Onderwijs (studiemateriaal)   8 % 
Leges (id)   5 % 
Kleding    2 % 
Sport    2 % 
Activiteiten kind   2 % 
Overig  13 %

Vooruitblik 2020 
Ook in 2020 is het mogelijk om nieuwe teams aan te sluiten op het Teambudget en wordt het 
Maatwerkbudget verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Inzichtelijk moet worden in welke situaties 
welk budget te gebruiken. Over het algemeen zal de inzet van het Maatwerkbudget met name nodig 
zijn bij complexe situaties waarbij regels vanuit verschillende domeinen ‘samenkomen’. Eventuele 
obstakels van beleid naar uitvoering worden gesignaleerd.

6.1.3 Versnellen Noodhulp  
Als er sprake is van nood, is het belangrijk dat financiële ondersteuning snel bij de persoon in kwestie 
terecht komt. Omdat het de gemeente (nog) niet lukte om geld van fondsen snel bij burgers te krijgen, 
heeft FBNA, op verzoek van de gemeente, het SIMPLED Card systeem beschikbaar gesteld voor 
giften van andere fondsen. Deze samenwerking is gestart in 2017 en werd eind 2019 beëindigd.  

Resultaten 2019 
FBNA heeft een bedrag van € 60.000 euro ontvangen van de gemeente en dit bedrag ondergebracht 
op een apart account in het online betaalsysteem. Vanuit OJZ is iemand aangewezen die dit bedrag 
beheert en de geldstromen op die rekening verantwoordt. 

6.1.4 Noodfonds Schoolreisjes 
Op initiatief van de gemeente en de Kinderombudsman is -om te voorkomen dat kinderen om 
financiële redenen niet meegaan op schoolreis- in 2017 het Noodfonds Schoolreisjes opgericht. 
Alle basisscholen in Amsterdam kunnen hier een aanvraag indienen voor de bekostiging van 
een schoolreisje of schoolkamp voor kinderen die anders thuis moeten blijven. Het noodfonds is 
een aanvulling op de bestaande Scholierenvergoeding. Voorwaarde voor een aanvraag is dat de 
scholierenvergoeding verbruikt is aan andere schoolkosten.  
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Resultaten 2019 
 • Aantal basisscholen waar aan een gift is uitgekeerd: 12 
 • Aantal leerlingen dat is mee geweest op schoolreis/kamp: 89 
 • Totaal uitgekeerd: € 3.814 
 • Gemiddelde gift per leerling: +/- € 43,-

Vooruitblik 2020 
De verwachting is dat er door een uitbreiding van vergoedingsmogelijkheden voor schoolreisjes via de 
stadspas, minder aanvragen worden gedaan (schoolkampen vallen niet onder de stadspas).  
Het bereik van het Noodfonds kan nog vergroot worden door het beter onder de aandacht te brengen 
van Ouder- en Kindteams (OKT’s), zij werken vanuit de wijk en scholen en zijn nauw betrokken bij 
opgroei- en opvoedingsvraagstukken. 

6.1.5 GGZ continuïteit behandeling 18-/18+ 
Op 1 december 2017 zijn de gemeente Amsterdam en FBNA gestart met het project GGZ Continuïteit 
behandeling 18-/18+. Dit project heeft tot doel om voor jongeren, die de overgang maken van de 
Jeugd-GGZ (18-) naar de volwassen GGZ (18+), het obstakel van het eigen risico weg te nemen door 
het eigen risico (max € 385,-) te vergoeden.  
Bespreking en beoordeling van de aanvragen gebeurt samen met OJZ gemeente Amsterdam. Voor 
verwijzing op andere leefgebieden is ook iemand aangesloten van de Jongerenpunten.

Resultaten 2019 
 • Totaal aantal aanvragen: 36 
 • Aantal organisaties dat een aanvraag heeft gedaan: 8 
 • Meest voorkomende aanvragers: Arkin (12), Bascule (8), Care express (8) 
 • Aantal toekenningen: 33 
 • Uitgekeerd aan giften: € 6.553

Vooruitblik 2020 
Tijdens de evaluatie in september 2019 kwam aan de orde dat sinds de start van de pilot, eind 2017, 
het aantal aanvragen en het aantal uitgekeerde giften lager is dan verwacht. In navolging op de 
evaluatie zijn een aantal veranderingen voor 2020 voorgesteld: 
 • De doelgroep wordt verruimd: het wordt mogelijk om voor jongeren tussen de 17 en 23 jaar  
  een aanvraag in te dienen.  
 • Jongeren voor wie aangevraagd wordt, willen we helpen meer inzicht te krijgen in hun financiën  
  door te hen te laten werken met een budgetteringsapp.  
 • Een communicatieplan voor meer bekendheid bij behandelaren over de mogelijkheid om voor   
  een cliënt een gift aan te vragen. 

6.2 Projecten met samenwerkingspartners 
6.2.1 Noodhulp ombudsman Metropool 
Het team van de ombudsman begeleidt Amsterdammers die zich onheus bejegend voelen door de 
overheid. In die begeleiding zijn er soms langdurige contacten en situaties waarbij zij mensen snel een 
extra financiële steun in de rug zouden willen geven (noodhulp). Via een spoedprocedure geeft FBNA 
de ombudsman/het team daartoe de mogelijkheid. De ombudsman heeft de ruimte om tot een bedrag 
van maximaal € 500 per aanvraag een spoedverzoek te doen voor een eenmalige tegemoetkoming. 

Resultaten 2019 
In 2019 zijn er twee verzoeken binnengekomen en gehonoreerd. Bij de ene aanvraag betrof het een 
meneer die nog steeds leeft met de gevolgen van een terugvordering van bijstand uit 2002. Voor 
hem kon witgoed verstrekt worden. In de tweede situatie ging het om een mevrouw die in december 
niet rondkwam door getroffen betalingsregelingen en een incorrecte beslagvrijevoet. Zij heeft (extra) 
leefgeld gekregen. In totaal is € 910 uitgegeven.
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7. FINANCIEN
Giftenbudget 
  Besteed 2019 Beschikbaar 2019   Besteed 2018

Ad Futurum €  1.817 €  2.817  €  705 
Armoedefonds €  1.750 €  1.750  €  1.041 
BCC bijdrage €  8.473 €  18.484  €  10.321 
Bekker-la-Bastide Fonds €  24.463 €  24.463  €  19.019 
Bisschop Bluyssen fonds €  250 €  250  €  900 
Dienst Onderwijs Jeugd en Zorg (BIMZ) €  46.382 €  48.346  €  40.555 
Burkens Stichting €  300 €  300  €  500 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting €  49.392 €  51.317  €  38.683 
Carina Stichting €  1.171 €  1.171  €  1.000 
Christine  €  2.460 €  2.460  €  2.040 
Diaconie Evangelisch-Lutherse Gem. Asd    €  1.000 €  1.000  €  3.016 
Diaconie Remonstrantse gemeente Amsterdam €  1.999 €  2.499  €  464 
Dichter bij huis €  1.510 €  1.510  €  12.368 
Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting €  16.971 €  16.971  €  16.522 
Doopsgezinde Diaconie Amsterdam €  1.622 €  1.957  €  1.400 
Eekhoornfonds (overgedragen budget) €  10.000 €  10.000  €  0 
Fonds Liefdadige Doeleinden €  23.071 €  28.123  €  21.125 
Fonds van NRC-Handelsbladlezers                    €  13.181 €  13.181  €  11.819 
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe                    €  24.013 €  24.013  €  23.534 
Stichting Hendrik en Maria €  4.777 €  5.127  €  2.858 
Hulp na Onderzoek €  10.737 €  10.737  €  9.363 
Iona fonds €  3.000 €  3.000  €  0 
Stichting R.C. Maagdenhuis / Brentano  €  32.842 €  34.892  €  27.599 
Stichting Nalatenschap De Drevon €  6.171 €  6.171  €  9.829 
Papefonds €  2.000 €  2.000  €  0 
St. Primrose €  5.000 €  5.000  €  0 
Stichting RCOAK €  53.657 €  55.718  €  45.497 
Vincentiusvereniging Amsterdam               €  2.360 €  2.360  €  1.640 
Giften Algemeen €  774 €  3.810  €  100 
Particuliere giften €  3.711 €  3.711  €  1.150 
Kerstdonatie ambtenaren gemeente €  0 €  0  €  3.744 
Club van 100 €  1.300 €  1.300  €  0

Subtotaal €  356.154 €  384.438 € 306.701 
 
Gemeente Witgoed €  140.000 €  140.000  € 127.096 

Totaal €  496.154 €  524.438 € 433.797

 
Toelichting  
Onder het beschikbare budget dat is opgenomen in het overzicht wordt verstaan: het budget dat is 
gekregen van fondsen, donateurs voor 2019 en het budget van fondsen dat is overgelopen vanuit 
2018. 
Ook dit jaar loopt van een aantal fondsen (een deel van het) budget over naar 2020. In totaal is dit een 
bedrag van € 28.284 (€ 524.438 - € 496.154 = € 28.284).

In 2019 werden met uitzondering van de bijdragen van het Armoedefonds, de Burkens stichting, 
Bisschop Bluyssen fonds, St. Carina en de Stichting Hendrik en Maria alle bijdragen van geldgevende 
fondsen door middel van een voorschot verstrekt.

Exploitatiesaldo 
Het boekjaar is afgesloten met een batig saldo van € 22.946.
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Begroting 2020 
Onderstaand een verkorte versie van de begroting 2020:

Baten     
Bijdragen fondsen en donateurs 340.000    
Bijdragen en subsidies gem. Amsterdam 765.411    
Overige inkomsten 8.480   

  1.113.891   
 
Lasten     
Uitgaven hulpverlening 727.000    
Personele lasten 292.794    
Overige werkkosten       93.550    
Onvoorzien 547    
  1.113.891   
 
Saldo baten en lasten  0 
 
 
VERMOGENSPOSITIE 
Overige reserves

De overige reserves bedragen eind 2019 € 108.151, dit is exact gelijk aan de stand eind 2018.  
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. 

In een tussentijds overleg is vanuit de gemeente de reservevorming/risicobeheersing meegegeven als 
aandachtspunt voor de toekomst. In 2020 wordt nader in beeld gebracht hoe hoog het reserve precies 
zou moeten zijn. 
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8. JAARREKENING
        

        

BALANS PER 31 DECEMBER     
  31.12.2019 31.12.2018 
 
  € € 
ACTIVA     
Activa in ontwikkeling 
Website   -     4.066   
Immateriële vaste activa 1    
Website   14.069   
Materiële vaste activa 2    
Computerapparatuur   5.591   8.946  

Vlottende activa 3    
Nog te ontvangen bijdragen   15.534   30.000  
Overige vorderingen en overlopende activa   15.196   10.598   
  30.730   40.598  

Liquide middelen 4  485.237   678.070  

Totaal van de activa   535.628   731.680  

 
PASSIVA     
Eigen Vermogen 5    
Overige reserves   108.151   108.151  
Bestemmingsreserve hulpverlening   12.500   12.500  
Egalisatiefonds   34.880   11.934   
  155.531   132.585  

 
Kortlopende schulden 6   
Saldo fondsen   28.284   90.508  
Nog te besteden projectmiddelen   152.022   303.760  
Ontvangen bijdragen t.b.v. komende jaren   117.231   121.990  
Terug te betalen bijdragen   -     7.984  
Bijdrage 2012 nog te besteden   32.250   32.250   
Te betalen loonheffingen   12.540   11.553   
Te betalen pensioenpremies   -     413   
Te betalen vakantiegeld en vakantiedagen   13.823   9.142  
Personele inzet december   4.766   5.405  
Accountantskosten boekjaar   12.000   12.000  
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva  7.182   4.089   
  380.097   599.095  

Totaal van de passiva   535.628   731.680  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN         

  Realisatie  Begroting   Realisatie  
  2019  2019  2018  
  €  €  € 

Baten 7      
Bijdragen fondsen en donateurs   370.716    320.000    390.599  
Bijdrage Witgoed bij Nood gemeente Amsterdam   140.000    140.000    127.096  
Overige bijdragen (projecten)     18.000    
Bonus BCC   10.011    15.000    5.710  
Particuliere donaties   3.711    5.000    900   
Ontvangen t.b.v. 2020 resp. 2019   28.284 -  -     90.508 -  
   496.154    498.000    433.797  

Bijdrage giftenbudget Doorbraakfonds en  
Versnellen Noodhulp   132.013    135.000    149.178  
Bijdrage giftenbudget gemeente Amsterdam GGZ  6.553    60.000    1.027  
Bijdrage giftenbudget gemeente Amsterdam teambudget  57.500    100.000   
Subsidie werkkosten gemeente Amsterdam   192.750    192.750    187.500  
Subsidie werkkosten projecten gem. Amsterdam   142.490    143.500    125.855  
Overige subsidie gemeente Amsterdam t.b.v. verslagjaar 9.717    15.750    16.726  
Bijdragen fondsen en donateurs t.b.v. projecten   1.116    -     3.384   
Gefinancierd vanuit Bijdrage 2012   -     -     30.251   
Ontvangen interest   -     -     475  
Totaal van de baten   1.038.294    1.145.000    948.193  

Lasten 8      
Uitgaven giften hulpverlening   496.154    478.000    433.797  
Uitgaven giften projecten   168.217    306.000    168.893  
Personele inzet   140.442    138.194    151.029  
Werkkosten Witgoed   60.764    60.000    87.309  
Overige werkkosten projecten   103.176    33.676    70.694   
Afschrijving vaste activa   4.634    -     1.118  
Huur kantoor   15.153    16.844    15.711  
Kosten fondsenwerving   -     40.000  - 
Bureaukosten   22.308    50.250    17.089  
Accountants, advies - en administratiekosten   4.500    15.000    10.099  
Overige kosten/onvoorzien   -     7.036    - 
Totaal van de lasten   1.015.348    1.145.000    955.741  

Saldo van baten en lasten   22.946   -     7.548 - 

Resultaat   22.946   -     7.548 - 

Het saldo van 2019 is als volgt bestemd:        
Ten bate van Egalisatiefonds   22.946 -      
   22.946  -    
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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.       
 
De stichting is gevestigd in Amsterdam op het adres Herengracht 218 en is ingeschreven bij de  
Kamer van Koophandel te Amsterdam met nummer 41197859.     
 
Over de activiteiten van de stichting wordt uitgebreid verslag gedaan in het bestuursverslag.  
 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.       
 
Schattingen         
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur 
van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van vereiste inzicht noodzakelijk is, is 
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 
bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.      
 
Pensioenverplichtingen         
De stichting heeft een pensioenregeling voor haar werknemers; deze worden gefinancierd door 
afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten 
en lasten verwerkt.         
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen 
en verzekeringsmaatschappijen betaald door de stichting. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn.       
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting 
leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als 
verplichting op de balans opgenomen.       

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.  
Daar waar nodig zijn de vergelijkende cijfers van 2018 voor de vergelijkbaarheid aangepast.  
 
Immateriële en Materiële vaste activa       
De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek 
van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur.  
De computerapparatuur en de website worden in drie jaar afgeschreven.    
     
Vorderingen en overlopende activa       
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.    
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen.  
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.        

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.      
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de 
nominale waarde.        
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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 hulp-
verlening 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.  
       
Baten         
Subsidies en giften van derden worden als bate verantwoord in het jaar waarin de besteding van de 
betreffende subsidies en giften heeft plaatsgevonden. Indien subsidies en giften niet zijn besteed in 
het jaar waarin zij zijn toegekend worden deze, in overleg met de verstrekker, doorgeschoven naar het 
volgende boekjaar.        

Het bestuur van de stichting ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden. Ook ontvangen zij 
geen vacatiegelden.        
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TOELICHTING OP DE BALANS     
    
 31.12.2019  31.12.2018  
 €  € 

Activa in ontwikkeling    
Aanschafwaarde 1 januari   4.066    -    
Overgeboekt naar immateriële vaste actica  4.066 - 4.066   
Boekwaarde 31 december  -     4.066  

1) Immateriële vaste activa     
Van activa in ontwikkeling  4.066     
Investeringen 2019  11.282     
  15.348     
Afschrijvingen 2019  1.279    
Boekwaarde 31 december  14.069     
   
De website is in 2019 in gebruik genomen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikname.     
   

2) Materiële vaste activa     
Boekwaarde 1 januari   8.946    -    
Investeringen   -     10.064  
Afschrijvingen  3.355    1.118  
Boekwaarde 31 december  5.591    8.946  

 
3) Vlottende activa     
De vorderingen opgenomen onder de vlottende activa hebben een looptijd van maximaal één jaar.  
    
Nog te ontvangen subsidies en  bijdragen  
Bijdrage RCOAK  -     30.000  
Gemeente Amsterdam  15.534    -     
 15.534    30.000  

Overige vorderingen en overlopende activa     
Bonus BCC 2019 (2018)  10.011    5.710  
Kosten Simpled Card te vorderen tweede halfjaar  5.185    4.305  
Zwangerschapsuitkering -     583   
  15.196    10.598  

Als gevolg van veranderde afspraken met BCC is de bonus hoger dan in 2018.   
     
4) Liquide middelen     
De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.     
 
5) Eigen vermogen     
Overige reserves     
De Overige reserves bedragen eind 2019 € 108.151.     
Deze bedragen zijn ook feitelijk in liquiditeit aanwezig. De stand van de Overige reserves is mede  
bepaald door het relatief hoge batig saldo van het verslagjaar 2014, voornamelijk veroorzaakt door de  
de inzet van een voormalig werknemer als vrijwilliger gedurende het verslagjaar, waar begroot is   
voor een betaalde kracht.     
FBNA heeft niet als doelstelling vermogensvorming. Enig weerstandsvermogen om onverwachte   
tegenvallers op te vangen is noodzakelijk. Uitgangspunt is, dat in geval van beëindiging van de  
stichting er voldoende liquiditeiten zijn voor personele inzet om de opheffing te realiseren  en aan de 
dan lopende verplichtingen te kunnen voldoen.     
De middelen die nu beschikbaar zijn worden onder meer aangewend om het meerjarenbeleid vorm   
te geven, de nieuwe werkwijze verder te ontwikkelen en te implementeren en de ingezette   
efficiencyslag op het bureau af te ronden.    

Egalisatiefonds         
Betreft aan het Eigen vermogen toegevoegd deel van het exploitatiesaldo van de door de gemeente  
gesubsidieerde werkkosten. Afhankelijk van de besluitvormig van de gemeente zal een eventuele  
terugbetaling aan de gemeente ten laste van dit fonds komen, dan wel in komende jaren besteed  
worden.     
In 2019 is het batig saldo via de resultaat bestemming ten gunste gebracht gebracht van deze reserve. 
In de vaststellingsbeschikking wordt duidelijk of hier nadere voorwaarden aan worden verbonden.  
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6) 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 2019 (2018) van fondsen ontvangen bedragen ten behoeve van hulpverlening in 2020 (2019).

 31.12.2019 31.12.2018  
 € € 

Nog te besteden projectmiddelen    
Projecten gemeente Amsterdam:   
- Doorbraakfonds  -   38.763   
- Schoolreisjes  -   9.717   
- Versnellen Noodhulp en Teambudget  51.924   119.425   
- GGZ Budget  88.609   105.601   
  140.534   273.506  
HVA Studenten in Nood  -     6.000  
Saldo voorgaande jaren  11.488   24.254   
  152.022   303.760  

De in 2019 niet bestede projectgelden van de gemeente Amsterdam zijn in overleg met de gemeente 
gedeeltelijk doorgeschoven naar 2020 en gedeeltelijk toegevoegd aan de egalisatiereserve. Dit laatste 
betreft het giftenbudget Doorbraakfonds, het giftenbudget Noodfonds Schoolreisjes en de werkkosten 
Teambudget.    
  
Ontvangen bijdragen t.b.v. komende jaren    
Eekhoornfonds  84.000   94.000  
Liefdadige Doelen gemeente Amsterdam  23.231   22.990  
Drevon  10.000   -    
Stichting Primrose  -     5.000   
  117.231   121.990  

 
Bijdrage 2012 nog te besteden        
Betreft nog te besteden middelen uit 2012, bestemd voor het bekostigen van de werkkosten van het  
bureau en daarmee samenhangende kosten in brede zin. Om het tekort op de bureaukosten in 2018 te  
dekken is het bedrag van het tekort als bate in de staat van baten en lasten opgenomen en ten laste 
van de “Bijdrage 2012 nog te besteden” gebracht.      
        

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN    
    
Het witgoed dat wordt verstrekt aan cliënten van de convenantpartners wordt verstrekt onder de  
condities van een bruikleenovereenkomst. Deze bruikleenovereenkomst is bedoeld om een  
eventueel derdenbeslag op het witgoed te voorkomen, niet om een eigendomsclaim te kunnen   
effectueren. Het totaal van de onder een bruikleenovereenkomst verstrekt witgoed is niet gewaardeerd. 
 
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 € 22.946. Dit bedrag is toegevoegd  
aan het Egalisatiefonds.        

7) Baten          
Ontvangen bijdragen fondsen en donateurs      
Voor een nadere toelichting op de Ontvangen bijdragen fondsen en donateurs verwijzen wij graag 
naar het inhoudelijk jaarverslag.        
        
Bonus BCC         
Het witgoed dat wordt verstrekt aan cliënten van de convenantpartners wordt ingekocht bij BCC.  
Van BCC wordt een bonus ontvangen van 5% over het totale inkoopbedrag exclusief btw en 
installatiekosten.        

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.         

8) Lasten    
 Realisatie Begroting Realisatie  
 2019 2019 2018  
 € € € 

Personeelskosten     
Salarissen  171.233   163.148   136.228  
Sociale lasten  29.938   28.198   23.895  
Pensioenlasten  15.167   15.633   12.694  
Externe personele inzet  -    -  121.263  
Overige personeelskosten  15.522   24.891   7.379  
Ontvangen uitkeringen  -     -     10.062 -  
  231.860   231.870  291.398   
Af: doorberekend aan projecten  91.418   -     140.368  

  140.442   231.870   151.029  

Ultimo 2019 waren vier medewerkers in loondienst. De beloningen van de medewerkers voldoen aan 
de Wet Normering Topinkomens.     
    
Huur kantoor     
De huur is inclusief vaste lasten, water en energie en schoonmaakkosten.    
    

 Realisatie Begroting Realisatie  
 2019 2019 2018  
 € € € 

Bureaukosten     
Publiciteit  1.551   12.500   1.626  
Drukwerk  1.570   2.000   1.943  
Telefoon- en portokosten  1.488   2.000   2.011  
Bankkosten  860   750   672  
Verzekeringen  1.040   -     2.892  
Automatisering  2.624 10.000 3.810  
Inhuur tbv boekhouding/jaarwerk 8.538  15.000   
Contributies en abonnementen 1.807  2.500  1.290  
Representatie/reiskosten/lunch  524   500   533  
Diversen 2.306  5.000  2.313   
 22.308  50.250   17.089  

     
   

        

        



25

J
a

a
rverslag 2

0
1

9

BIJLAGE:        

Overzicht door gemeente Amsterdam aan St. FBNA verstrekte subsidies en bijdragen   
 
 
BIMZ 2018    
   
Beschikkingnummer  SBA-009960 
Aanvraagdatum  28-9-2017  
Bedrag toegekend  €  40.742   
Beschikkingdatum  27-12-2017  
Ontvangen bedrag  €  40.742   
Hiervan besteed in 2018  €  34.279   
Hiervan besteed in 2019  €  6.463   
Overloop naar 2020  €  -     
   

BIMZ 2019    
    
Beschikkingnummer  SBA-016267  
Aanvraagdatum  27-9-2018  
Bedrag toegekend  €  41.883   
Beschikkingdatum  10-12-2018  
Ontvangen bedrag  €  41.883   
Hiervan besteed in 2018  €  39.919   
Overloop naar 2019  €  1.964   
Het overlopende bedrag is in de jaarrekening opgenomen onder de post:    
“Saldo fondsen”.    
    
 
Werkkosten 2019 FBNA    
    
Beschikkingnummer  SBA-016266  
Aanvraagdatum  27-9-2018  
Bedrag toegekend  €  192.750  
Beschikkingdatum  13-12-2018 
Ontvangen bedrag  €  192.750   
einddatum  31-12-2019  
Hiervan besteed in 2019  €  187.037   
Overschot  €  5.713  
Het overschot is aangewend ten behoeve van de tekorten op de werkkosten DB fonds en 
Witgoedregeling    
    
   
WPI / subsidie Projecten Witgoed bij Nood, Doorbraakfonds, Teambudget - 2018   
    
Beschikkingnummer  SBA-009962  
Aanvraagdatum  28-9-2017  
Bedrag toegekend  €  344.946   
Beschikkingdatum  29-12-2017  
Einddatum  31-12-2018  
Ontvangen bedrag  €  327.699   
Hiervan besteed in 2018  €  280.951   
Hiervan besteed in 2019  €  38.763   
Terugbetaald in 2019  €  7.984   
saldo  €  0   
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BIJLAGE:     
    
Overzicht door gemeente Amsterdam aan St. FBNA verstrekte subsidies en bijdragen   
    
WPI / subsidie Projecten  2019 
   
Beschikkingnummer  SBA-016268  
Aanvraagdatum  27-9-2018  
Bedrag toegekend  €  357.649   
Beschikkingdatum  20-12-2018  
Einddatum  31-12-2019  
Ontvangen bedrag  €  339.767   
Hiervan besteed in 2019  €  332.756   
Extra werkkosten DBfonds gedekt via giftenbudget  €  19.118   
Nog te ontvangen  €  15.534   
Toegevoegd aan egalisatiereserve  €  22.545   
    
Niet gedekte kosten binnen subsidie    
Extra werkkosten DBFonds  (niet gedekt)  €  8.268   
Extra werkkosten Witgoed  (niet gedekt)  €  764   
Te dekken uit overschot Werkkosten FBNA  €  9.032  
 

WPI / Versnellen noodhulp en Teambudget    
    
Beschikkingnummer  SBA-013381  
Aanvraagdatum  3-5-2018  
Bedrag toegekend  €  180.000   
Beschikkingdatum  22-5-2018  
Einddatum  31-12-2019  
Ontvangen bedrag  €  180.000   
Hiervan besteed in 2018  €  60.575   
Hiervan besteed in 2019  €  67.500  
Overloop naar 2020  €  51.925   
Toevoegen aan te besteden projectmiddelen    
    
 
WPI / Noodfonds Schoolreisjes    
    
Beschikkingnummer  SBA-008961  
Aanvraagdatum  19-6-2017  
Bedrag toegekend  €  20.000   
Beschikkingdatum  28-8-2017  
Einddatum  1-1-2020  
Ontvangen bedrag  €  20.000   
Hiervan besteed in 2017  €  1.986   
Hiervan besteed in 2018  €  8.298   
Hiervan besteed in 2019  €  5.997   
Overschot aangewend t.b.v. tekort werkkosten 
DBfonds + witgoed €  3.319 
Toegevoegd aan egalisatiereserve €  401 

 
OJZ/ Continuiteit GGZ 18-/18+    
    
Beschikkingnummer  nvt  
Aanvraagdatum  nvt  
Bedrag toegekend  €  115.065   
Beschikkingdatum  1-12-2017  
Einddatum  31-12-2019  
Ontvangen bedrag  €  115.065   
Hiervan besteed in 2018  €  9.464   
Hiervan besteed in 2019  €  16.993   
Overloop naar 2020  €  88.608   
Op 16 jan 2020 mail gekregen project verlengd t/m eind 2021.    
In de jaarrekening opgenomen onder Nog te besteden projectmiddelen.    
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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  

http://www.fbna.nl


Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 
laat Amsterdammers niet aan hun lot over
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