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Bekijk de webversie

Bewindvoerders aanvrager bij FBNA
In 2020 hebben we onze samenwerking met bewindvoerderskantoren in het aanvragen
van noodhulp verruimd. De kantoren waar de gemeente Amsterdam mee samenwerkt
voor het aanvragen van de schuldsanering kunnen nu ook een samenwerking met FBNA
aangaan. In 2020 werd al samengewerkt met CAV en Beaufin. Deze week is de
samenwerkingsafspraak met Goedhart Amsterdam 'op gepaste afstand' ondertekend.
Mogelijk dat er in de nabije toekomst nog meer kantoren volgen.
Wij hopen met deze samenwerking onze noodhulp nog beter en directer bereikbaar te
maken.

Bijeenkomsten convenantpartners
'Verhelpen nood via verschillende
kanalen’
Onze jaarlijkse ontmoeting met aanvragende organisaties
heeft in 2020 een jaartje overgeslagen. Het liefst zouden
we jullie in 2021 weer uitnodigen op locatie, maar helaas
zit dat er nog niet in. Omdat we het wel fijn vinden elkaar
te ontmoeten en te horen wat er speelt organiseren we dit
jaar een drietal (kleinere) online bijeenkomsten.
Op dinsdag 1 juni, donderdag 3 juni en dinsdag 8 juni van +/- 9.30-11.30 vertellen we
over ontwikkelingen bij FBNA en gaan we steeds met een groep convenantpartners in
gesprek.
In relatie tot verschillende ontwikkelingen, naast de coronacrisis bijvoorbeeld ook de
veranderingen binnen het Sociaal Domein en de start van de Buurtteams, hebben we
gekozen voor het thema: ‘Verhelpen van nood via verschillende kanalen’. Als FBNA willen
we goed vindbaar blijven en kunnen inspelen op die ontwikkelingen.
De volledige uitnodiging staat hier. Aanmelden voor één van de data kan via
info@fbna.nl. We hopen jullie dan te zien!

FBNA zoekt nieuwe penningmeester
FBNA gaat in 2021 vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn op zoek naar een
nieuwe penningmeester in het bestuur.
De penningmeester is sparringpartner van de directeur op het gebied van financien.
Daarnaast vraagt bestuurslidmaatschap van FBNA ook enthousiasme en betrokkenheid
bij het reilen en zeilen van de stichting en de ontwikkeling van FBNA in haar context. Het
betreft een onbezoldigde functie.
Het volledige profiel is beschikbaar via onze website. Wilt u meer weten? U kunt contact
zoeken met Marita Tolman (tolman@fbna.nl). Zij kan u eventueel ook in contact brengen
met een bestuurslid voor meer informatie

Nieuwe collega Titia
Even voorstellen: mijn naam is Titia van Schaik (37).
Eind maart ben ik bij FBNA begonnen als Coördinator
Projecten.
De afgelopen jaren heb ik voor verschillende mooie
sociale ondernemingen mogen werken. Financiële
problemen waren hierbij voor veel mensen helaas een
terugkerend thema.
Met het uitvoeren van lopende projecten bij FBNA hoop ik
bij te dragen aan het signaleren van veel voorkomende (financiële) knelpunten om zo op
de meest effectieve manier noodhulp te kunnen bieden aan Amsterdammers.

Wist je dat
Voor elke schuld een
oplossing

Aanvragen eigen risico
jongeren kan breder

In vastgelopen schuldensituaties,
waar Amsterdammers en hun
hulpverleners geen uitweg meer
zien, biedt het Doorbraakfonds
perspectief.
Situaties kunnen makkelijk
telefonisch of per mail aan FBNA
worden voorgelegd. Wij bekijken dan
of de vraag bij het Doorbraakfonds
past, of er een andere oplossing is of
dat er breder expertise betrokken
moet worden.
Met advies, verwijzing en/of
financiële ondersteuning beogen we
snel nieuw perspectief te bieden.

Via FBNA kan het eigen risico vergoed
worden van jongeren (17 t/m 23 jaar)
die een GGZ-behandeling starten of
voortzetten. Dit doen we op het
moment dat het eigen risico een
belemmering is.
Aanvragen kunnen inmiddels door
verschillende disciplines worden
gedaan: jeugdhulpverleners,
gezinsmanagers, OKT-ers ed.
Aanvankelijk werd dit enkel gedaan
door GGZ-behandelaars

Meer weten over de mogelijkheden? Zie onze projectenpagina, of zoek contact met
Titia via schaik@fbna.nl.
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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.

