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Bekijk de webversie

Terugblikken en vooruitblikken
2020 was een bewogen jaar. De coronacrisis overviel ons allemaal en vroeg ook van
FBNA om de nodige aanpassingen in het werk. Gelukkig kon FBNA het afgelopen jaar
gewoon blijven voorzien in noodhulp. Omdat we juist nu niet wilden dat noden bleven
liggen, hebben we ervoor gezorgd dat we zo goed mogelijk bereikbaar zijn gebleven.
Het is fijn om te zien dat hulpverleners zich onverminderd inzetten om urgente noden in
huishoudens te verhelpen ondanks beperkende maatregelen, minder huisbezoeken en
het werken vanuit huis. Samen met deze hulpverleners komen wij tot creatieve en
flexibele oplossingen.
We weten niet hoe 2021 er uit gaat zien. Er zijn veel onzekere factoren. Wel weten we dat
wij op onze convenantpartners kunnen rekenen en dat Amsterdammers in nood op ons
kunnen rekenen!

Terugblik 2020

Doorgaans ontvangen we bij FBNA zo’n 100 aanvragen
per maand. De groepen voor wie het vaakst een aanvraag
wordt ingediend, zijn (chronisch) zieken, alleenstaanden
en eenoudergezinnen.
We spraken eerder de verwachtig uit dat er vanaf dit
najaar mogelijk een groter beroep op ons zou worden gedaan als gevolg van de
coronacrisis. In de maanden september en oktober zien we dat het aantal aanvragen net
iets boven het gemiddelde zit (beide maanden 105). Afgelopen maand zijn er echter een
stuk meer aanvragen gedaan dan normaal (142).
We zien bij FBNA nog geen verschuiving in de doelgroep. Wel weten we dat veel
inwoners, zoals ondernemers, worden getroffen door de coronacrisis. De crisis vertaalt
zich bij veel Amsterdammers nog niet direct in (materiele) nood in het eigen huishouden.
Tot nu toe waren er dit jaar slechts 14 duidelijk corona gerelateerde aanvragen,
Amsterdammers die direct of indirect vanwege corona in financiële noodsituaties terecht
kwamen. Voor 11 daarvan konden we een gift doen.

Enkele voorbeelden
Een stel in de leeftijden eind 50 en
eind 60 heeft geen leefgeld. Mevrouw
is zelfstandig ondernemer en verdient
hier normaal gesproken voldoende
mee, maar haar inkomsten zijn
vanwege de corona maatregelen gestopt. Meneer ontvangt AOW, maar minder dan
gebruikelijk omdat hij 11 jaar lang geen pensioen heeft opgebouwd. Op dit moment zijn
de inkomsten onvoldoende om alle vaste lasten te betalen. De Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelstandig Ondernemers (TOZO) wordt aangevraagd, maar de
periode tot het ontvangen van de TOZO moet overbrugd worden. Er wordt een aanvraag
gedaan voor leefgeld bij FBNA.
Een 58-jarige man is eind februari op vakantie gegaan naar Ghana. Door de coronacrisis
is hij daar vast komen te zitten. Hij heeft aantoonbaar zijn best gedaan om terug naar
Nederland te komen. Uiteindelijk is hem dat op 30 juni pas gelukt.
Zijn werkgever heeft hem sinds april niet meer betaald. Meneer werkt al 25 jaar voor deze
werkgever. Bij terugkomst is meneer direct weer aan het werk gegaan, vanaf eind juli zou
hij weer een volledig salaris ontvangen.
Er zijn achterstanden ontstaan in zijn vaste lasten, waaronder de huur. Meneer is
aangemeld bij schuldhulpverlening. Meneer heeft veel geld moeten lenen en hij moet veel
achterstallige schulden betalen. Verzoek is daarom om een bijdrage in leefgeld.
Een 31-jarige vrouw is door corona haar baan verloren. WW is aangevraagd en
toegekend. Mevrouw zit sinds vorig jaar in een minnelijk schuldtraject. Haar maandelijkse
afloscapaciteit is destijds berekend op de baan die zij toen had. Het maandelijkse bedrag
is inmiddels echter veel te hoog in verhouding met haar huidige inkomsten.
Schuldhulpverlening is inmiddels betrokken.
Hoewel mevrouw leeft van slechts 28 euro per maand, red zij het door regelmatig bij haar
moeder te eten. Ondertussen is de wasmachine van mevrouw kapot gegaan. Omdat
mevrouw solliciteert naar een functie als verkoopster van kledingmerken, is een
werkende wasmachine van essentieel belang.

Let hier op als je online een aanvraag
doet!:
Meerdere hulpvragen: soms wordt in de omschrijving opgesomd
wat er nodig is, dat is niet bedoeling. Maak aparte hulpvragen
aan als er meerdere dingen nodig zijn in het huishouden.
Aansluiting witgoed: we merken dat het nog wel eens misgaat
met het doorgeven van de juiste aansluitingen. Let bij een
wasmachine goed op of er een stopcontact of een trekschakelaar
is. Voor kookplaten en fornuizen zijn er de volgende
mogelijkheden: gasaansluiting / elektrisch (1-fase stopcontact) /
elektrisch (Perilex krachtstroom). Bij twijfel, maak een foto van de
aansluiting en stuur deze mee!
Akkoord leidinggevende: hoewel je leidinggevende de
aanvraag niet meer hoeft te ondertekenen, gaan wij er vanuit dat
iedere aanvraag van tevoren wordt besproken met een
leidinggevende en dien je diens naam op te geven. Wanneer je
leidinggevende nog niet bij ons bekend is, vragen wij altijd naar
zijn/haar contactgegevens.
Rekeningnummer: het rekeningnummer van de aanvragende
instelling moet worden ingevuld.
Heb je vragen of twijfel je over het indienen van een aanvraag?
Het is altijd mogelijk om contact met ons op te nemen via 020
420 1984 of info@fbna.nl!

Ook in 2021 gaat het project
vergoeding eigen risico door!

Sinds december 2017 kunnen GGZ behandelaars samen met een jongere een aanvraag
indienen voor vergoeding van het eigen risico. Dat kan wanneer die kosten een
belemmering zijn om een GGZ behandeling te starten of continueren.
Dit jaar hebben we ruim 50 aanvragen ontvangen. Op 2 aanvragen na, hebben we voor al
deze aanvragen een toezegging voor en gift kunnen doen.
Ook in 2021 gaat het project vergoeding eigen risico door! De belangrijkste (nieuwe)
voorwaarden zijn:
Naast GGZ behandelaren, mogen ook jeugdhulpverleners en verwijzers een aanvraag
indienen. Zorg dan voor een bewijs van verwijzing en de naam van de zorginstelling
en behandelaar.
De jongere is in de leeftijd van 17 tot en met 23 jaar.
De jongere is woonachtig in Amsterdam of Weesp.
We vergoeden alleen het verbruikte eigen risico, tot een maximum van € 385,-.
Loopt de GGZ-behandeling langer door? Dan mag je voor een jongere die een
vergoeding kreeg, een tweede keer een bijdrage aanvragen. Ook hier geldt een
maximum bedrag van €385,-.
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

Noodfonds op locatie gaat door in
2021!

Vorig jaar zijn we gestart met het Noodfonds op locatie: een giftenbudget bij
deelnemende organisaties waarbij teams zelf besluiten kunnen nemen over kleine
urgente giften (max. € 200,- per huishouden). Dit bespaart de tijd die in een reguliere
aanvraag bij FBNA gaat zitten en de gift is snel beschikbaar. Verantwoording vindt
achteraf plaats.
Inmiddels doen 14 organisaties mee aan Noodfonds op locatie, de ervaringen zijn
positief. Wel merken we dat bij sommige organisaties het bestaan van het Noodfonds op
locatie door Corona op de achtergrond is geraakt, terwijl snelle, kleine giften juist nodig
zouden kunnen zijn in deze tijd. Daarom brengen we het graag weer even onder de
aandacht!
Er is bovendien nog ruimte voor nieuwe deelnemers! Bij interesse kun je contact
opnemen met Brechtje Raat (raat@fbna.nl).

Kort nieuws
Save the date!

Openingstijden
feestdagen

Zoals we in de vorige nieuwsbrief
aangaven, kon de Jaarvergadering
op 9 november helaas niet
doorgaan.

Van 23 december tot en met 3
januari is in verband met beperkte
bezetting ons bureau minder goed
bereikbaar.

Inmiddels is er een nieuwe datum
geprikt: maandag 31 mei 2021!

In deze periode kunnen aanvragen
gewoon online ingediend worden.
Heeft een aanvraag echt veel spoed,
bel of mail daarnaast dan ook even
naar info@fbna.nl. Dat geldt ook
voor andere (dringende) vragen.

Noteer deze datum alvast in je
agenda! Nadere informatie volgt
begin volgend jaar.

Wij wensen iedereen alvast hele fijne
feestdagen en een mooi 2021!

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.

