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Bekijk de webversie

Wat brengt 2021?
Een vraag die ons (en anderen) extra bezighoudt nadat de coronacrisis in 2020 de hele
wereld en iedereen persoonlijk in zijn greep kreeg. De crisis heeft kwetsbare huishoudens
hard geraakt. En zal naar verwachting ook tot nieuwe ‘instroom’ in onze doelgroep leiden:
huishoudens die in urgente, financiële nood komen. Het is voor ons daarom extra van
belang dat:
onze hulp snel terecht komt op de plek waar het nodig is, via aanvragen, maar ook via
het Noodfonds op Locatie en de projecten.
we voldoende giftenbudget hebben om de ons voorgelegde noden te verhelpen.
we signalen afgeven als we voorzien dat er problemen ontstaan door het te laat/te
weinig inschakelen van hulp of door trage procedures.
FBNA wil ook in 2021 voor Amsterdammers en betrokken hulpverleners een rots in
de branding zijn. We hebben er vertrouwen in dit samen met fondsen en de
gemeente mogelijk te maken.

Vacature coördinator projecten
Omdat onze collega Meike Mommers per december 2020 dichterbij huis werk heeft
gevonden, is er per direct een functie vacant voor een coördinator projecten (24 uur per
week). Meer informatie is te vinden in de vacature via onze website.
Reageren kan tot en met 17 februari. Vragen over de vacature? U kunt contact zoeken
met Marita Tolman ( tolman@fbna.nl )

Eerste terugblik: 2020 in cijfers
In 2020 zijn er 1226 noodhulp aanvragen binnengekomen (5.5% meer dan 2019);
We hebben 859 toekenningen gedaan (2% minder dan 2019)
Het gemiddelde bedrag van een toekenning was zo’n € 580,- (5.5% hoger dan 2019)
In totaal is er € 499.042 verstrekt aan giften (zo’n 5% meer dan 2019)
Via projecten werd er voor nog zo’n € 150.000 aan giften verstrekt (ruim 40% meer
dan 2019)
Benieuwd naar alle cijfers en ontwikkelingen? Binnenkort verschijnt ons jaarverslag 2020.

Kort nieuws

Save the date!

Top 10 aanvragers

Online training aanvragers

Grootste aanvragers 2020

Op 16 maart staat de training voor
aanvragers gepland. Deze zal online
gegeven worden. De training heeft
als doel beter bekend te worden met
ons fonds en specifiek het
aanvraagproces.

Benieuwd wie onze grootste
aanvragers zijn? Dit is de top 10 van
2020!

Er zijn nog plekken beschikbaar, dus
geef je op via info@fbna.nl!
Als je deze ronde mist is er op 12
oktober een nieuwe kans om deel te
nemen aan een training.
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Doras
SEZO
MaDi Zuidoost
Combiwel
HVO-Querido
Klantmanagers Activering
PuurZuid
Dynamo
Klantmanagers Werk & Reintegratie
10. Samen Doen teams
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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 tolman@fbna.nl toe aan uw adresboek.

