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tegen armoede. Zij kan ingeroepen worden wanneer via de reguliere wegen de 

financiële nood niet of niet tijdig kan worden opgelost. De gemeente betaalt 

de uitvoeringskosten van de stichting, Amsterdamse maatschappelijke 

organisaties dragen individuele noodsituaties van burgers aan en fondsen en 

particulieren zorgen voor het giftenbudget. Zo lossen we in samenwerking de 

noodsituaties op. 

Dat de individuele noodhulp die FBNA biedt van alle tijden is, werd in dit 

bijzondere jaar pijnlijk duidelijk. Persoonlijke vrijheden werden ingeperkt. 

En op economisch gebied raakte de coronacrisis Amsterdam extra hard. 

De effecten ervan zullen de komende jaren nadreunen. Toch heb ik er 

vertrouwen in dat we samen de zoektocht naar financiële vrijheid voor 

alle Amsterdammers zullen hervatten en in onze missie gaan slagen. 

En natuurlijk met de noodhulp via FBNA als noodzakelijke aanvulling op 

de sociale infrastructuur in de stad. Ik ben er  trots op als burgemeester 

beschermvrouwe van het fonds te mogen zijn. 

Femke Halsema,  

Burgemeester Amsterdam

1. VOORWOORD BURGEMEESTER HALSEMA 

Beste mensen,

Het is mij een eer om, juist in deze Coronatijd,  een voorwoord bij het 

jaarverslag van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) te mogen 

schrijven. Bij mijn aantreden als burgemeester heb ik aangegeven bondgenoot 

te willen zijn van al die Amsterdammers die zoeken naar vrijheid, naar geluk. 

Financiële vrijheid, vrij zijn van financiële zorgen, draagt bij aan dit geluk. In 

Amsterdam leeft helaas nog  1 op de 5 huishoudens in armoede. Voor hen is 

financiële vrijheid eerder een droom dan realiteit. Het bestrijden van armoede is 

voor het stadsbestuur een topprioriteit. En gelukkig staan we er niet alleen voor. 

Het maakt mij trots dat er binnen Amsterdam zo veel organisaties, 

stichtingen en initiatieven zijn die oog hebben voor mensen die het financieel 

moeilijk hebben. In FBNA vinden wij daarin al jaren een trouwe  partner. De 

samenwerking tussen de gemeente en het fonds gaat terug tot 1936 en 

dat betekent dat die dit jaar zijn 85e verjaardag viert. Het is een bijzondere 

en gelijkwaardige samenwerking, die zich richt op vaak onzichtbare, acute,  

financiële noodsituaties van Amsterdammers. Die langdurige samenwerking  

vormt een stevige basis van het succes van deze unieke garantieregeling 
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Ondanks de omstandigheden die natuurlijk ook voor de medewerkers van 

FBNA golden, zijn zij erin geslaagd alle binnenkomende aanvragen op 

tijd en adequaat af te handelen. In dat licht kan vastgesteld worden dat 

het aanvraagproces precies op het juiste moment verder gedigitaliseerd 

is. Namens het bestuur spreek ik dan ook oprecht onze dank uit aan en 

trots over hetgeen de medewerkers van het bureau onder deze lastige 

omstandigheden gepresteerd hebben. We zijn er zeker van dat mede dankzij 

hun inzet FBNA de acute nood van veel Amsterdammers heeft kunnen 

helpen verlichten. 

Dat biedt vertrouwen voor 2021: ook dan hopen we met behulp van onze 

giften een lichtpuntje te zijn in het leven van Amsterdammers die financieel 

knel zitten.

Roeland van Geuns

Voorzitter bestuur FBNA

2. VAN DE VOORZITTER

Wanneer over een paar jaar het jaartal 2020 valt zal iedereen zich toch vooral 

één woord herinneren: Corona. Vrijwel ieders leven is door de COVID-Sars2-

pandemie geraakt. Niet zelden werden gezondheid en/of bestaanszekerheid 

zeer hard getroffen. Voor iedereen betekende de pandemie verandering: 

in werk, sociale contacten, (vrije) tijdsbesteding, et cetera. Ook voor FBNA 

was 2020 toch in eerste instantie het jaar van Corona. De sterk veranderde 

omstandigheden maakten dat zeker in de eerste lockdown het proces van 

aanvragen verstoord werd doordat veel hulpverleners in Amsterdam tijdelijk 

minder goed zicht hebben (gehad) op noden die zich achter de voordeur 

afspelen omdat een huisbezoek niet of nauwelijks tot de mogelijkheden 

behoorde. Dat betekende vaak dus uitstel van het indienen van de hulpvraag, 

maar zo blijkt uit de cijfers geen afstel. Het aantal aanvragen was in 2020 

5.5% hoger dan in 2019. 

Met behulp van (nieuwe) fondsen en (nieuwe) donateurs hebben we ook 

dit jaar in noden kunnen voorzien. We hebben hiervoor ons volledige 

fondsenbudget nodig gehad. Gezien de voortdurende crisis zijn we in 2021 

extra alert om wederom voldoende fondsen en (Amsterdamse) donateurs 

aan ons te verbinden.
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Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) ondersteunt 

Amsterdammers in financiële nood. Door bij te springen met een gift 

of goederen in natura als bestaande voorzieningen en regelingen geen 

oplossing bieden. Dat doen we al sinds 1936. Ons werk is mogelijk 

dankzij giften van vermogensfondsen en andere donateurs. De gemeente 

Amsterdam betaalt onze bureaukosten, zodat 100% van alle donaties ten 

goede komt aan kwetsbare Amsterdammers.

Hulpverleners signaleren noodsituaties en doen bij FBNA een aanvraag 

voor hulp. Iedereen kan door tegenvallers of calamiteiten in een 

financiële noodsituatie terecht komen. De meeste aanvragen worden 

ingediend voor mensen met een uitkering (78% in 2020). Zij moeten vaak 

langdurig rondkomen van een minimuminkomen en kunnen tegenvallers 

niet opvangen. Met een gift willen wij weer perspectief bieden. Indien 

noodzakelijk kunnen we binnen 24 uur tot een toekenning komen.

FBNA is een vindplek voor situaties van Amsterdammers die financieel 

knel zitten. Hulpverleners zoeken vaak (telefonisch) contact met ons voor 

advies over voorliggende voorzieningen, fondsen/financiering en andere 

mogelijkheden die huishoudens uit de brand kunnen helpen. Daarnaast 

zijn we deelnemer/mede-ontwikkelaar van projecten om hulp zo snel en 

passend mogelijk bij de burger te krijgen.

Portret

Voor een alleenstaande dame van 52 jaar met een zoon van 12 

wordt door een klantmanager een aanvraag gedaan voor een 

koelkast en een bed. Mevrouw was in een traject van WPI parttime 

aan het werk, maar door de coronacrisis is dit werk nu tijdelijk 

weggevallen. Zij ontvangt een participatiewet uitkering. Zij heeft 

geen premie opgebouwd en op het vakantiegeld zal grotendeels 

beslag worden gelegd. De koelkast en haar bed zijn stuk. De 

klantmanager heeft goede hoop dat mevrouw na de coronacrisis 

weer parttime aan het werk kan gaan. FBNA besluit de koelkast 

te vervangen en een bijdrage te geven voor een bed.

3. VERHELPEN VAN URGENTE NOOD IN AMSTERDAM
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4. ONTWIKKELINGEN 2020

Een verslag over 2020 kan niet anders dan aandacht besteden aan 

de coronacrisis die de hele wereld en iedereen persoonlijk afgelopen 

jaar in zijn greep heeft gehouden. De vaak kwetsbare doelgroep van 

FBNA is extra hard geraakt. Bijvoorbeeld omdat kleine bijverdiensten 

wegvallen, het moeilijk is om thuisonderwijs te volgen, maar ook omdat 

het wooncomfort in brede zin beperkt is. Tegelijkertijd zorgen de 

(persoonlijke) financiële gevolgen van de crisis naar verwachting voor een 

instroom in onze doelgroep: meer mensen die in urgente, financiële nood 

komen. Op basis van de aanvragen in 2020 zien wij desondanks nog maar 

zeer beperkt een verband met de coronacrisis. Het aantal aanvragen ligt 

dit jaar op een gemiddelde van ongeveer 100 per maand en slechts in 22 

situaties werd in de aanvraag opgenomen dat de nood een relatie heeft 

met veranderde omstandigheden door de coronacrisis. 

Halverwege 2020 hebben we het initiatief genomen om met verschillende 

samenwerkingspartners te spreken over wat zij op zich af zien komen. 

Eén van de conclusies was dat meerdere partijen zien dat het geringe 

aantal extra meldingen op het gebied van financiële problematiek en 

schulden niet geheel weerspiegelt wat er speelt. Dat komt enerzijds 

omdat niet overal direct financiële problemen ontstaan, anderzijds 

ook doordat de coronacrisis een doelgroep treft die niet gewend is 

via de bestaande kanalen hulp te zoeken. Afgelopen jaar en komende 

jaren is het extra belangrijk om als betrokken partijen gezamenlijk een 

signaalfunctie te vervullen en te voorkomen dat er problemen ontstaan 

door trage procedures of het te laat inschakelen van hulp. Als FBNA 

vinden we het belangrijk om nader te bekijken wat wij kunnen organiseren 

om in meer urgente noden te voorzien van nieuwe doelgroepen. Is het 

bijvoorbeeld noodzakelijk om nieuwe toegangswegen te creëren en hoe 

bereiken we de nieuwe doelgroepen? 

In dat licht is ons belangrijkste speerpunt uit het beleidsplan 2016-2020: 

noodhulp in Amsterdam moet bereikbaar zijn voor wie dat nodig heeft 

nog steeds heel actueel. Er is dan ook besloten om op dit speerpunt te 

blijven reflecteren.  
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Ons bereik is de afgelopen jaren wel gestaag gegroeid en ook in 2020 zet 

die groei door. In 2020 zijn er ruim 1400 huishoudens geholpen. Dat is 

een groei van 7.5% ten opzichte van 2019 (toen waren het er 1300). Meer 

informatie over de noodhulp vanuit FBNA op blz. 7. 

Individuele
aanvragen

Noodfonds op
locatie

Teambudget
project

• Giften van € 50-€ 3.000
• Budget van fondsen en ge-

meente (Witgoed bij Nood)
• Via convenantpartners
• Besluit: FBNA

• 859 huishoudens geholpen
• € 499.042,- uitgekeerd
• Gem. gift: € 581,-

• 121 huishoudens geholpen
• € 11.113,- uitgekeerd
• Gem. gift: € 92,-

• 400-450  huishoudens 
geholpen

• € 62.000,- uitgekeerd
• Gem. gift: € 146,-

• Tot € 200 per huishouden
• Budget van fondsen
• Via convenantpartners 

FBNA
• Gezamenlijk besluit hulp-

verleners

• Tot € 500 per huishouden
• Budget van de gemeente
• Via multidisciplinaire teams 

van de gemeente
• Teambesluit

Noodhulp
via FBNA

Afbeelding 1. Noodhulp via FBNA
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Doorbraakfonds

GGZ pilot

Noodfonds  
Schoolreisjes

Maatwerkbudget

• Vastgelopen schulden- 
situaties

• Aanvragen via onder- 
steunende professionals

• Besluit expertpanel

Budget van de gemeente

• 30 huishoudens geholpen 
met advies

• 34 huishoudens een gift
• €  49.787 uitgekeerd
• Gem. gift € 1.464

• 61 jongeren geholpen
• € 11.774,- uitgekeerd
• Gift € 385,- o.b.v. declaratie

• 14 leerlingen geholpen met 
een gift

• € 890,- uitgekeerd
• Gem. gift: € 64,-

• 14  huishoudens met maat-
werkplan geholpen

• € 27.000,- uitgekeerd
• Gem. gift: € 1.929,-

• Eigen risico GGZ-behande-
ling jongeren 18-/18+

• Aanvragen via  
behandelaars

• Besluit: FBNA (gemeente)

• Eigen bijdrage schoolreis of 
schoolkamp

• Aanvragen via basis- 
scholen

• Besluit: FBNA

• Maatwerkplan o.b.v. kennis 
alle leefdomeinen

• Via Doorbraakteam, Samen 
Doen, Verbondsteams

• Teambesluit

Hulp via
projecten

Afbeelding 2. Specifieke (nood)hulp via projecten
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Via projecten bereiken we huishoudens met noden rond een bepaald 

onderwerp. Het gaat in 2020 om ruim 150 huishoudens. Dit is 25% minder 

dan in 2019. Dat komt doordat er als gevolg van de coronacrisis bijna geen 

bijdragen zijn gedaan voor schoolreizen of schoolkampen (in 2019 werden 

89 huishoudens hiermee geholpen). Bij het Doorbraakfonds en de GGZ-

pilot is het aantal huishoudens dat geholpen is met een gift gegroeid met 

respectievelijk 70% en 85%. Meer informatie over de projecten op blz.20

Om aanvragen gemakkelijker, overzichtelijker en sneller te maken 

zijn we in 2020 geheel overgestapt op online aanvragen. Daarnaast 

zijn we in 2020 een samenwerking aangegaan met een aantal 

bewindvoerderskantoren voor het aanvragen van noodhulp. De kantoren 

waar de gemeente Amsterdam mee samenwerkt voor het aanvragen van 

de schuldsanering kunnen nu ook een samenwerking met FBNA aangaan. 

Wij hopen dat beide acties bijdragen aan het beter bereikbaar maken van 

onze hulp.

Als FBNA vervullen we ook een signalerende rol. Ons nieuwe 

aanvraagsysteem biedt meer mogelijkheden om signalen op 

aanvraagniveau bij te houden en daardoor met cijfers te ondersteunen. In 

2020 zijn we daarmee gestart. Wat opvalt bij de huishoudens waarvoor 

FBNA aanvragen ontvangt is dat er veel knelpunten in de persoonlijke 

sfeer benoemd worden: bij 20% van de huishoudens speelt (chronische) 

ziekte een rol en in nog eens 13% van de huishoudens psychische 

problematiek. Daarnaast betreft zo’n 15% van de aanvragen een situatie 

van alleenstaand ouderschap. Als gekeken wordt naar onze aanvragen in 

relatie tot regelingen vanuit de overheid valt op dat er 27 aanvragen zijn 

gedaan voor huishoudens met een kostendelersnorm en in 30 situaties 

zou een bijdrage vanuit de Bijzondere Bijstand naar ons idee ook uitkomst 

hebben geboden. 

Twee keer per jaar gaan wij in gesprek met de gemeente Amsterdam over 

de opvallendste signalen uit onze aanvragen. Waar nodig is er tussentijds 

contact. En op momenten betrekken we ook andere partijen in onze 

gesprekken (zoals afgelopen zomer vanwege de coronacrisis). 

Als 2020 ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat een jaar totaal anders 

kan verlopen dan verwacht. Desalniettemin blijft vooruitblikken onderdeel 

van de start van een jaar. Ook in 2021 staat er voor FBNA voldoende te 

gebeuren. De coronacrisis is nog niet voorbij en de verwachting is dat 
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dit in 2021 en de jaren er na effect zal hebben op het aantal mensen dat 

in nood komt, waarvoor vervolgens een beroep zal worden gedaan op 

FBNA. Daarnaast wordt in de eerste helft van 2021 het sociaal domein 

in Amsterdam anders ingericht met de start van de buurtteams. Dat 

heeft gevolgen voor de uitvoering van een aantal projecten, er vindt een 

doorontwikkeling plaats naar verschillende maatwerkbudgetten. 

Eerdere hervormingen hebben ons geleerd dat het belangrijk is om juist in 

een dergelijke periode goed zichtbaar te zijn. Wij willen ervoor zorgen dat 

we zowel voor Amsterdammers als betrokken hulpverleners een rots in 

de branding blijven, ook in tijden van verandering. Wat daarvoor belangrijk 

is wordt opgenomen in ons nieuwe beleidsplan dat medio 2021 wordt 

gepresenteerd. FBNA kan helpen met een gift maar kijkt dikwijls breder, 

of zij ook kan bevorderen dat de vastgelopen situatie structureel wordt 

verbeterd.

Portret

Een aanvraag betrof een echtpaar van 38 en 42 jaar met 2 kinderen 

van 4 en 1,5 jaar. De oudste dochter heeft een niet progressieve 

spieraandoening. Tijdens een operatie is er iets verkeerd gegaan, 

waardoor dochter nu volledig afhankelijk is en 24-uurszorg nodig 

heeft. Het leven van het gezin is volledig op zijn kop gezet en 

beide ouders hebben uiteindelijk hun baan verloren. Tegelijkertijd 

maken zij veel kosten door de medische omstandigheid van 

dochter. Er is nog een kleine buffer (rond de € 3500,-) maar het 

gezin komt structureel maandelijks niet uit met de betaling van 

hun vaste lasten, waardoor snel ingeteerd wordt. Als één van de 

ouders weer aan het werk gaat, is er perspectief op verbetering 

van het inkomen. Op korte termijn zijn er problemen met de vaste 

lasten en zorg gerelateerde uitgaven.

FBNA heeft een bijdrage kunnen doen voor het 

verkrijgen van een invalide parkeerplek en het 

gezin daarnaast in contact gebracht met de 

gemeente, om door middel van maatwerk te 

bekijken wat er nog meer voor dit gezin moet 

gebeuren om de situatie op orde te brengen.
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5. BESTUUR EN BUREAU 

2020 startte voor FBNA met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. 

Met Roeland van Geuns (Lector Armoede Interventies, Hogeschool van 

Amsterdam) werd in het voorjaar de gewenste opvolger gevonden. Per 1 

juli heeft hij de voorzittershamer overgenomen van AnneMieke Sprenger. 

Samen met hem bouwen we voort op de ingezette ontwikkelingen 

afgelopen jaren. Zijn achtergrond in en kennis op het terrein van armoede 

en schulden levert daaraan een mooie bijdrage. 

Het afscheid van AnneMieke Sprenger heeft (in het licht van de 

coronacrisis) in kleine kring plaatsgevonden. Wij zijn AnneMieke 

dankbaar voor haar inzet als bestuurslid, voorzitter en ambassadeur van 

het werk van FBNA. 

{ 12 }



directeur

adviseur/beoordelaar casuïstiek

adviseur/beoordelaar casuïstiek

coördinator projecten 

BUREAU

Marita Tolman  

Jozine van der Knaap 

Brechtje Raat  

Vacature

Ontwikkelingen in 2020

Meike Mommers heeft per 1 december afscheid genomen als coördinator 

projecten. Kitty Trilsbeek is vanaf augustus als extra behandelaar ingezet 

zodat binnen het bureau de taken van Marita Tolman overgenomen 

konden worden gedurende haar zwangerschapsverlof.

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. 

Samenstelling op 31 december 2020:

BESTUUR

Naam

Roeland van Geuns - voorzitter

Mike Harman - Penningmeester

Pam de Soete - Secretaris

Aleid van den Brink - Vicevoorzitter

Alou van de Roemer

Carla Houben  

Frieda de Pater  

Hanneke van Bezooijen

Roel Piera 

Onafhankelijk of uit de kring van

onafhankelijk

onafhankelijk

overheid

maatschappelijke organisaties

fondsen

fondsen

fondsen 

maatschappelijke organisaties

overheid

De functie van bestuurder is vrijwillig en alleen onkosten ‘in functie 

gemaakt’ worden vergoed.
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Wat opvalt

• Het aantal deelnemende convenantpartners is dit jaar uitgebreid met 

4 naar 14 (vanuit FBNA lag de limiet voor 2020 op 20 deelnemers).

• De uitgaven zijn meer dan verdubbeld, binnen de organisaties weten 

hulpverleners het noodfonds beter in te zetten. 

• Lang niet alle organisaties besteden het maximaal, beschikbare bud-

get van € 2.000 per jaar.

• Veel bijdragen vanuit het Noodfonds op Locatie betreffen leefgeld. 

(Tijdelijke) vervoerskosten en leges zijn nummer 2 en 3.  

7. KERNCIJFERS AANVRAGEN INDIVIDUELE 
NOODHULP

Aanvragen voor individuele noodhulp bij FBNA worden ingediend door 

medewerkers van hulpverlenende organisaties. Amsterdammers kun-

nen zelf niet rechtstreeks hulp aanvragen. 

Op onze website meer informatie over:

• het aanvraagproces in vijf stappen

• de organisaties die bij ons kunnen aanvragen

• online aanvragen 

• onze privacyverklaring en hoe wij omgaan met persoonsgegevens

 

2020 2019

Aantal deelnemende organisaties 14 10

Uitgaven € 11.113 € 5.100

Aantal huishoudens geholpen 121 64

Gemiddelde gift € 92 € 80

6. KERNCIJFERS NOODFONDS OP LOCATIE 

Het Noodfonds op Locatie stelt een aanvragende organisatie (convenant-

partner) in staat om sneller en efficiënter te kunnen helpen bij geringe 

acute financiële nood. Hulpverleners verantwoorden kleine giften tot  

€200,- achteraf, in plaats van een aanvraag in te moeten dienen. Besluiten 

over een gift worden binnen de organisatie met een aantal betrokkenen 

gezamenlijk genomen en het verstrekken van de giften gebeurt via Sim-

pled Card.

{ 14 }

https://fbna.nl/aanvragen/
https://fbna.nl/lijst-van-partnerorganisaties/
https://aanvragen.fbna.nl/aanvraagformulier
https://fbna.nl/privacy/


Ontvangen aanvragen 

In januari 2020 zijn we overgestapt op online aanvragen en een nieuw 

aanvraagsysteem. Dit heeft tot  gevolg dat er andere cijfers worden 

gegenereerd dan vorige jaren en dat niet alle cijfers over 2019 en 2020 

helemaal vergelijkbaar zijn. Waar van toepassing wordt dit per onderdeel 

toegelicht. 

6.1 Aanvragen naar soort

2020 2019

Witgoed bij nood   
(m.n. fornuis, koelkast, wasmachine)   553   606
Reguliere noden 
(leefgeld, woninginrichting, kleding etc.)   416   344

Combinatie witgoed bij nood/regulier   257   212

Totaal ontvangen aanvragen 1226 1162

Wat opvalt

• Het aantal aanvragen is met 5.5% gestegen ten opzichte van 2019. 

• Al een aantal jaren ligt het aantal aanvragen per maand rond de 100. 

• Hulpverleners wisten FBNA de afgelopen jaren goed te vinden om wit-

goed aan te vragen, de verhouding in type aanvragen trekt nu wat bij:

• Het aantal aanvragen dat alleen witgoed betreft is gedaald van 

52% naar 45%

• Het aantal aanvragen dat een combinatie betrof steeg van 18% 

naar 21%

• Het aantal aanvragen waar witgoed geen onderdeel van was 

steeg van 30% naar 34%.

• Hoewel een toekenning van FBNA in beginsel eenmalig is, betrof zo’n 

28% van de aanvragen in zowel 2019 als 2020 een huishouden waar-

voor eerder is aangevraagd.
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6.3 Aanvragen per stadsdeel

2020 2019 2018

Centrum 7% 6% 6%

Nieuw-West 18% 16% 14%

Noord   19% 14% 16%

Oost     17% 15% 17%

West            13% 21% 21%

Zuid  8% 11% 9%

Zuidoost         18% 18% 17%

Weesp <1% Nvt Nvt

Totaal 100% 100% 100%

2020

Alleenstaand tot 65 jaar zonder kinderen 48

Alleenstaand tot 65 jaar met kinderen 31

Alleenstaand 65+ 7

Partners tot 65 zonder kinderen 2

Partners tot 65 met kinderen 10

Partners 65+ 2

Noot: in het nieuwe aanvraagsysteem differentiëren we tussen mensen onder of boven de 
leeftijd van 65. In eerdere jaren hanteerden wij een le-eftijdsgrens van 60. De cijfers van 
2020 zijn daarom niet goed vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. 

6.2 Aanvragen naar samenstelling huishouden  
(% van totaal aantal aanvragen in 2020)
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Wat opvalt

• Het is zichtbaar dat er tussen stadsdelen verschuivingen zijn in het 

aantal aanvragen bij FBNA. Om verschuivingen te kunnen duiden zijn 

de cijfers van de afgelopen 3 jaar opgenomen. Wat het meest in het 

oog springt is:

• De daling van het aantal aanvragen in stadsdeel West. Het aan-

tal aanvragen vanuit de maatschappelijke dienstverlening daar 

is praktisch gehalveerd.

• Het aantal aanvragen voor huishoudens in Noord en Nieuw-West 

stijgt iets. In Nieuw-West komt dit doordat er vanuit de maat-

schappelijke dienstverlening meer aanvragen komen. In Noord 

wordt de stijging veroorzaakt door aanvragen vanuit meerdere 

organisaties in dit stadsdeel. 

• In 2020 is de noodhulp van FBNA opengesteld voor Weesp omdat het 

voorzieningenniveau van Weesp en Amsterdam gelijk is getrokken 

met het oog op de gemeentelijke fusie. Er zijn dit jaar 2 aanvragen 

binnengekomen voor mensen uit Weesp.

2020 2019

Toekenningen           859           872

Verstrekt bedrag € 499.041 € 476.152

Gemiddeld per aanvraag €        581 €        546

6.5 Verstrekte giften per stadsdeel 

2020 2019 2018

Centrum 7% 8% 5%

Nieuw-West 21% 13% 16%

Noord   17% 15% 15%

Oost     17% 15% 17%

West            11% 18% 18%

Zuid  8% 11% 8%

Zuidoost         20% 20% 21%

Totale uitgaven € 499.042   
(100%)

€ 476.152* 
(100%)

€ 422.472* 
(100%)

Toegekende aanvragen
6.4 Verstrekt giftenbudget

* toelichting zie blz.16 
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6.6 Toekenningen naar soortToelichting bij tabel 6.5
* % absoluut 

De specificatie van sommige hulpvragen wordt pas sinds de invoering van de digitale aan- 
vragen bijgehouden. 

Wat opvalt

• Het aantal toekenningen is in 2020 iets gedaald ten opzichte van 

2019. 

• Het verstrekte bedrag aan giften groeit al twee jaar achter elkaar.

• De gemiddelde gift is ten opzichte van 2019 gestegen met 6.4%. 

• •Het bedrag dat is uitgekeerd in stadsdeel Nieuw West is sterk 

gestegen t.o.v. vorig jaar. 

• Er zijn meer aanvragen ingediend en daarnaast is er een hoger 

toekenningspercentage. 

• Het bedrag dat is uitgekeerd in West is sterk gedaald, in lijn met de 

daling van het aantal binnengekomen aanvragen (zie 6.3).

% *         2020 %*            2019      %*        2018

Levensonderhoud individueel 4%             63 4%              55  6%              58

Witgoed  (in natura) 46%         695  58%           782  59%          607

Fornuis                143

Koelkast                193

Wasmachine                313

Overig                  46

Woninginrichting  37%        571  28%          379  24%           249

Bed                197

Meubilair                159

Vloer                  87

Overig                128

Kleding/schoenen 1%            11  1%              15  2%              21

Zorgkosten (incl. tandarts) 3%            48  4%              55  4%              41

Babyuitzet   1%            16    1%              10    1%              13

Diversen 8%          126  4%              58  4%              45

Vervoer                20

Studie                  6

Legitimatiebewijs                  4

Overig                  96

Totaal 100%      1530 100%       1354 100%       1034

* Het opgenomen giftenbudget 2019 is exclusief de uitgaven van € 20.000 

voor Noodfonds op Locatie, in 2018 is het exclusief twee giften (samen 

€ 11.325) aan St. Babyspullen en St. Blijf Groep. Van deze giften kan niet 

goed bepaald worden t.b.v. welk stadsdeel ze zijn uitgekeerd.
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Wat opvalt

• Sommige toekenningen bevatten diverse hulpvragen (bijvoorbeeld een 

wasmachine en een vloer), vandaar dat het aantal toegekende hulp-

vragen (1530) hoger is dan het aantal toegekende aanvragen (859). 

• Het totale aantal toegekende hulpvragen is aanzienlijk gestegen ten 

opzichte van 2019 en 2018. Vooral bij woninginrichting en bij diversen 

is een duidelijke toename te zien. Dit verklaart waarom er in 2020 

meer is uitgegeven dan in 2019 en 2018. 

• In 2020 hebben 332 huishoudens witgoed in natura gekregen 

dankzij het budget van de gemeente, in 2019 waren dit er 382 en 

in 2018 376.  Binnen de huishoudens zijn in 2020 vaker meerdere 

witgoedartikelen toegekend. Het overige witgoed is ten laste gebracht 

van fondsenbudget.

Portret
Voor een alleenstaande man van 76 jaar wordt een wasmachine en een 

vaatwasser aangevraagd. Meneer is onder behandeling voor kanker en 

heeft als gevolg van medicatie verschillende klachten als krachtverlies 

in de handen en botontkalking. Daarnaast heeft meneer eczeem op zijn 

handen en kan hij niet lang staan. De wasmachine en vaatwasser van 

meneer zijn stuk gegaan. Het vervangen van een vaatwasser door FBNA is 

een uitzondering. 

Meneer ontvangt een AOW uitkering, toeslagen en RTM. Meneer maakt 

hoge medische kosten en heeft enkele betalingsregelingen lopen. Er 

is vrijwel geen saldo op zijn rekening. Gezien de financiële en medische 

omstandigheden v¬¬an meneer wordt besloten om zowel een wasmachine 

als vaatwasser toe te kennen.

Als slachtoffer van huiselijk geweld, kwam een 40-jarige alleenstaande 

vrouw met haar 5-jarige dochter terecht bij de vrouwenopvang. Inmiddels 

heeft zij met voorrang een eigen woning kunnen krijgen. Mevrouw heeft net 

voldoende geld om van te leven, maar niet genoeg om haar nieuwe woning 

in te richten. Vanuit haar oude woning kon zij niks meeverhuizen. Via de 

Gemeentelijke Kredietbank heeft mevrouw een lening gekregen. Die lening 

heeft ze gebruikt om de huur voor de eerste maand te kunnen betalen. 

Daarnaast heeft ze er nog een vloer van kunnen kopen en behang. 

FBNA heeft mevrouw met een gift de mogelijkheid gegeven om andere 

noodzakelijke dingen voor haar woning te kopen: een koelkast, wasmachine 

en gasfornuis, een bankstel, een bed en een kledingkast.  
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8. Fondsen en donateurs

Dankzij de giften van vermogensfondsen en andere donateurs kan FBNA 

inspringen bij nood. Gelukkig kunnen wij sinds vele jaren rekenen op een 

bijdrage van zo’n 20 fondsen en komen we in contact met nieuwe fond-

sen. Een bijdrage van een fonds kan geoormerkt zijn: voor een bepaald 

doel of doelgroep.

Ook particuliere donateurs/bedrijven/organisaties dragen bij. In 2020:

• Hebben we een eerste donatieactie georganiseerd inclusief verdubbe-

laar van het Armoedefonds. Hiermee hebben we € 3.311 opgehaald.

• Is het aantal particulieren dat ons ondersteund heeft met een donatie 

via de website gegroeid.

• 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. 

Meer informatie? Bekijk onze website voor tips en suggesties. 

FBNA wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Be-

ogende Instelling (ANBI) en is sinds 1993 lid van de FIN en onderschrijft 

derhalve de gedragscode.

Niet gehonoreerde aanvragen

Door de overstap naar ons nieuwe aanvraagsysteem is het lastig om dit 

jaar iets te zeggen over het precieze aantal afwijzingen. Er kan niet (met 

terugwerkende kracht) worden uitgelezen hoeveel dossiers er van 1.1.20 

tot en met 31.12.20 zijn afgewezen. 

We kunnen wel een indicatie geven op basis van het aantal toekenningen 

(859). Dat ligt rond de 70%, bijna 5% lager dan vorig jaar. De overige 30% 

betreft (voor het merendeel) afwijzingen, maar ook doorverwijzingen en 

ingetrokken dossiers. 

Belangrijkste redenen om in 2020 niet toe te kennen:

• Er is geen sprake van een financiële noodsituatie (ruimte om te 

sparen/reserve)

• Het aangevraagde is niet urgent  

• Er is een voorliggende voorziening beschikbaar

• De aanvraag staat te lang open, er kan geen urgentie meer worden 

aangetoond
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Giftenbudget (in €) Besteed 2020  Beschikbaar 2020 Besteed 2019

Ad Futurum  839  1500  1.817
Armoedefonds 1.500 1.500  1.750
BCC bijdrage 10.011 10.011  8.473
Bekker-la-Bastide Fonds 20.000 20.000 24.463
Bisschop Bluyssen fonds  750  750  250
Dienst Onderwijs Jeugd en Zorg (BIMZ) 43.847 43.847 46.382
Burkens Stichting  600  600  300
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 46.925 46.925 49.392
Carina Stichting  2.430  2.430  1.171
Christine  1.500  1.500  2.460
Diaconie Evangelisch-Lutherse Gem. Asd    1.000  1.000  1.000
Diaconie Remonstrantse gemeente Amsterdam  1.000  1.000  1.999
Dichter bij huis  0  0  1.510
Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting  0  0 16.971
Doopsgezinde Diaconie Amsterdam 1.565 2.215  1.622
vml Eekhoornfonds (overgedragen budget) 24.850  25.000 10.000
Fonds Liefdadige Doeleinden 28.283  28.283 23.071
Fonds van NRC-Handelsbladlezers                   17.500  17.500 13.181
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe                   20.000 20.000 24.013
Stichting Hendrik en Maria  3.175  3.175  4.777
Hulp na Onderzoek  7.500  7.500 10.737
Iona fonds  0  0  3.000
Stichting R.C. Maagdenhuis / Brentano  27.050  27.050 32.842
Stichting Nalatenschap De Drevon  10.000  10.000  6.171
Papefonds  0  0  2.000
St. Primrose  0  0  5.000
Stichting RCOAK  62.061  62.061 53.657
SUN Nederland  13.475 14.000  0
Vincentiusvereniging Amsterdam               1.000  1.000   2.360
Giften Algemeen  4.998  6.458  4.485
Particuliere donaties > € 100  3.999  4.399  1.300
Donatie actie  3.211  3.311  0
Subtotaal 359.070  363.015  356.154
Gemeente Witgoed 139.972  140.000  140.000
Totaal 499.042  503.015  496.154
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Toelichting 

Onder het beschikbare budget dat is opgenomen in het overzicht wordt 

verstaan: het budget dat is gekregen van fondsen en donateurs voor 2020 

en het budget van fondsen dat is overgelopen vanuit 2019.

In 2020 hebben we het volledige fondsenbudget nodig gehad om aan-

vragen te kunnen honoreren en hebben we extra moeten interen op de 

gelden van het voormalig Eekhoornfonds, die aan ons zijn overgedragen. 

Aldus loopt een klein bedrag over naar 2021. In totaal is dit een bedrag 

van € 3.973 (€ 503.015 - € 499.042 = € 3.973). 

In 2020 werden met uitzondering van de bijdragen van het Armoedefonds, 

de Burkens Stichting, Bisschop Bluyssen fonds, Carina Stichting en de 

Stichting Hendrik en Maria alle bijdragen van geldgevende fondsen door 

middel van een voorschot verstrekt.

9. KERNCIJFERS PROJECTEN 

FBNA verleent ook hulp via diverse projecten. Meestal start een project 

naar aanleiding van individuele aanvragen bij FBNA of gesprekken 

met samenwerkingspartners. Voor projecten wordt aparte financiering 

verkregen. 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.  

FBNA werkt intensief samen met de gemeente Amsterdam. In 2020 waren 

er vijf projecten: het Doorbraakfonds, Teambudget/Maatwerkbudget, 

GGZ project, het Noodfonds Schoolreisjes en een Noodhulp potje bij de 

Ombudsman.  

8.1 Doorbraakfonds

In vastgelopen schuldensituaties, waar cliënten en hun hulpverleners 

geen uitweg meer zien, biedt het Doorbraakfonds perspectief. 

Aanvragen worden voorgelegd aan een multidisciplinair expertpanel met 

vertegenwoordigers van Samen DOEN, de MaDi’s, Eigen-Plan, WPI en 

FBNA. Met advies en/of financiële ondersteuning creëert het fonds een 
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snelle(re) doorbraak. Zo wordt bijvoorbeeld de toegang tot (of het vervolg 

van) schuldhulpverlening en/of een saneringsregeling veiliggesteld door 

een ontruiming te voorkomen, een (kleine), niet-saneerbare CJIB-boete 

weg te werken of kosten voor de kinderopvang te betalen. 

2020

• 82 situaties zijn per mail of telefoon voorgelegd; 

• 48 situaties zijn besproken in het expertpanel;   

• 16 keer is een hulpverlener direct met advies op weg geholpen;

• In totaal is 34 keer een financiële donatie gedaan: 

• 30 situaties n.a.v. bespreking in het panel

• 1 situatie die reeds ingediend en besproken was door het panel in 2019

• 3 situaties via het convenant met NUON (heraansluiting op energie)

• Aan giften is € 49.787,- besteed, de gemiddelde gift was € 1.464,-. 

• 10 cases zijn doorverwezen naar het Doorbraakteam* van de gemeente

* de verschillende escalatie- en stagnatie aanpakken binnen de gemeen-

te Amsterdam zijn samengebracht tot één escalatieroute met als naam 

Doorbraakteam. Vanuit het Doorbraakfonds wordt hiernaar verwezen als er 

bij voorgelegde aanvragen niet alleen een doorbraak nodig is op het gebied 

van schuldenproblematiek.

Wat opvalt

• Er is in 2019 en 2020 ongeveer evenveel contact gezocht met het 

Doorbraakfonds.

• Het aantal donaties is gestegen met 70%  

(34 donaties in 2020, 20 in 2019).

• De uitgaven zijn ‘maar’ met 23% gestegen.

• Met twee Amsterdammers is een terugbetaalafspraak gemaakt:  

€ 1.779 is terugbetaald.

• Er is een nauwere samenwerking met het Doorbraakteam in het 

bewerkstelligen van een oplossing bij situaties waarin meer nodig is 

dan enkel een doorbraak op het gebied van schulden.
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8.2 Teambudget & Maatwerkbudget

In 2020 werkten 66 teams met het Teambudget en 4 teams met het Maat-

werkbudget. Daarvoor is bijna € 92.000 ondergebracht in de online betaal-

systemen BUNQ/Pro Active en Simpled Card.

Teambudget

Dit budget 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. Zij beschikken over een bud-

get van € 2.000 per team per jaar en besluiten per app met het hele team 

over iedere gift. FBNA beheert het online betalingssysteem, nodig om de 

teambudgetten over de stad te kunnen verspreiden en kijkt mee met de 

verantwoording.

De 66 teams hebben het budget afgelopen jaar tussen de 400-450 keer 

ingezet en er is meer dan € 62.000 uitgegeven. 

Portret

Het gaat om een man die al langere tijd bij zijn broer woont. Zijn 

broer is vorig jaar overleden. Meneer was heel bang om dakloos 

te worden en betaalde de huur om zo in de woning te blijven. 

Er waren al wat schulden en dit werd erger doordat meneer 

geen toeslagen ontving, maar wel de huur betaalde. Hij kwam 

hierdoor in de knel en is tijdelijk uitgeschreven. De betrokken 

schuldhulpverlener heeft samen met maatschappelijk werk 

ervoor gezorgd dat meneer weer ingeschreven werd op het adres 

en de situatie is besproken met de woningcorporatie. De woning 

kan op naam van meneer gezet worden, mits hij de achterstand 

van € 2.300 betaalt. Daarnaast komt de schuldhulpverlener niet 

verder met de GKA aanvraag omdat de huurovereenkomst nog 

niet op de juiste naam staat. Er dreigt een bankbeslag vanuit 

verschillende schuldeisers en de betrokken hulpverlener is bang 

dat dit de situatie alleen maar verergerd.

Vanuit het Doorbraakfonds wordt besloten 

tot een gift om de woning op naam van 

meneer te krijgen en zo de weg voor een 

schuldenregeling vrij te maken. 
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Maatwerkbudget

Dit budget is bedoeld om een integraal maatwerkplan voor huishoudens 

op te stellen en uit te voeren, dat alle relevante leefdomeinen kan bestrij-

ken. Als via de reguliere weg niet alle maatregelen in het plan gefinancierd 

kunnen worden, volgt een beroep op het Maatwerkbudget.

In 2020 hebben het Doorbraakteam, de Verbondsteams Nieuw-West en 

Zuidoost en Samen Doen West allen gewerkt met het Maatwerkbudget. 

Samen hebben zij 14 maatwerkoplossingen gefaciliteerd en is er voor 

ruim € 27.000 een beroep gedaan op het Maatwerkbudget. Zo is bijvoor-

beeld een noodzakelijke verhuizing mogelijk gemaakt, is er een tijdelijke 

verblijfplek gerealiseerd om rust te creëren in een gezin met huiselijk 

geweld en is een aantal maanden geld beschikbaar gesteld ter compen-

satie van weggevallen toeslagen of omdat er (onterecht) hoge alimentatie 

moest worden betaald.

Bestedingen door teams vanuit Teambudget

Categorie  2020      (2019)  

Wonen (huisraad, huur ed)   30%       (29%)

Leefgeld (bij beslag of inhouding van toeslagen)   19%       (16%)

Vervoer (ov-kosten, fiets)   11%       (12%)

Zorg     8%       (11%)

Onderwijs (studiemateriaal)     7%         (8%)

Leges (id)     5%         (5%)

Kleding     3%         (2%)

Activiteiten kind     3%         (2%)

Overig   14%       (15%)

Wat opvalt

• Het aantal deelnemende teams is met 20% gegroeid. Een deel van de 

nieuwe teams is pas laat in 2020 aangesloten.

• De uitgaven zijn met 8% gegroeid.

• Van de huidige teams gebruikt bijna geen enkel team de volledige  

€ 2.000 per jaar

• Het belangrijkste verschil in de uitgaven t.o.v. 2019, is dat er meer 

leefgeld is toegekend en minder zorgkosten.

• Het teambudget wordt in 2021 een instrument voor alle op te richten 

buurtteams en alle OKT’s worden aangesloten.

{ 25 }



8.3 Noodfonds Schoolreisjes

Op initiatief van de gemeente en de Kinderombudsman is in 2017 het 

Noodfonds Schoolreisjes opgericht om te voorkomen dat kinderen om 

financiële redenen niet meegaan op schoolreis. Alle basisscholen in 

Amsterdam kunnen bij FBNA 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 mogelijkheden via 

de bestaande Scholierenvergoeding/Stadspas. 

Resultaten 2020

• Aantal basisscholen waar aan een gift is uitgekeerd: 2

• Aantal leerlingen dat is mee geweest op schoolkamp: 14

• Totaal uitgekeerd: € 890

• Gemiddelde gift per leerling: +/- € 64,-

Wat opvalt

• In 2020 is geoefend met het Maatwerkbudget, het is nog weinig ge-

bruikt door professionals.

• FBNA heeft de mogelijkheid om de situaties die bij ons worden aan-

gemeld onder de aandacht te brengen van professionals die met het 

Maatwerkbudget kunnen werken. 

• In 2021 zal naar verwachting het gebruik van het Maatwerkbudget 

stijgen, doordat meer teams toegang krijgen. 
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Wat opvalt

• Vanwege de coronacrisis hebben er in 2020 maar heel weinig 

schoolreizen en -kampen plaatsgevonden. Het aantal leerlingen dat 

geholpen is, is daarom veel lager dan in 2019 (89).

 

8.4 GGZ continuïteit behandeling 18-/18+

In 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 beoorde-

ling van de aanvragen gebeurt samen met OJZ gemeente Amsterdam. 

Resultaten 2020

• Totaal aantal aanvragen: 66 

• Aantal organisaties/praktijken dat een aanvraag heeft gedaan: 20

• Meest voorkomende aanvragers: Level (21), Arkin (15)

• Aantal toekenningen: 61

• Uitgekeerd aan giften: € 11.774

Wat opvalt

• Het aantal aanvragen bij het GGZ project is bijna verdubbeld

• Het aantal organisaties dat een aanvraag heeft gedaan is meer dan 

verdubbeld

• De leeftijd waarop we een bijdrage kunnen doen is nu van 17 t/m 23 jaar.

8.5 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 en zijn team daartoe de 

mogelijkheid, tot een bedrag van maximaal € 500 per aanvraag. 

In 2020 zijn er twee verzoeken binnengekomen en gehonoreerd. Het 

betrof een aanvraag voor woninginrichting en een voor leefgeld. In totaal 

is € 690 uitgegeven.
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10. FINANCIELE POSITIE 

Exploitatiesaldo

Het boekjaar is afgesloten met een positief saldo van € 125.814. 

Waarvan € 102.048 Bijzondere baten betreft.

Dit saldo is als volgt bestemd:

Ten bate van Bestemmingsreserve hulpverlening  € 69.798

Ten bate van Continuïteitsreserve    € 32.250

Ten bate van Egalisatiefonds     € 23.766

Begroting 2021

Onderstaand een verkorte versie van de begroting 2021:

Begroting Realisatie 2020

Baten

Bijdragen fondsen en 
donateurs 360.000 359.070

Bijdragen en subsidies 
gem. Amsterdam 758.515 660.924

Overige inkomsten 5.857 690

1.124.372 1.020.683

Lasten

Uitgaven hulpverlening 736.415 650.361

Personele lasten 298.588 270.342

Overige werkkosten       88.369 76.214

Onvoorzien 1.000 0

1.124.372 996.917

Saldo baten en lasten 0 23.766



Eigen Vermogen

Eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 

Bestemmingsreserve hulpverlening  €   82.298

Continuïteitsreserve    € 140.401

Egalisatiefonds    €   58.646

De Bestemmingsreserve hulpverlening 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 of 

aanvragen te honoreren in het jaar dat afgebouwd wordt.

De Continuïteitsreserve heeft als doel om in geval de activiteiten niet 

meer gefinancierd kunnen worden uit subsidies lopende zaken af te 

handelen en de organisatie af te bouwen.

Het Egalisatiefonds behoort tot het zogenaamde beklemde vermogen. 

Aanwending van dit fonds is afhankelijk van besluitvorming van de 

gemeente Amsterdam.



JAAR
VERSLAG
2020

FBNA
Postbus 17227
1001 JE Amsterdam

Het bankrekeningnummer van het Fonds is:  
NL49 INGB 0000 2946 97
 
Het RSIN nummer (fiscaalnummer) van het Fonds is:  
8160.46.748

Contact

020 420 19 84
info@fbna.nl

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag.
Op vrijdagen wordt rond het middaguur de mailbox bekeken.
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