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Beleid Stichting Fonds bijzondere Noden Almere 2014.
Inleiding
Stichting Fonds Bijzondere Noden Almere is een algemeen nut beogende stichting. De stichting is
opgericht in november 1995 en heeft de formele status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
conform art.6.33 wet IB 2001.
Het fiscaal nummer van de Stichting is RSIN 8043.34.316.
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Almere onder nummer 41246938
Doel instelling
De Stichting heeft als doel het voorzien in de materiële noden van personen of groepen van
personen, indien en voor zover hierin niet kan worden voorzien op grond van de algemene
bijstandswet of enige andere voorliggende voorziening.
De Stichting richt zich in hoofdzaak op alle in materiele nood verkerende inwoners van de gemeente
Almere. Echter, in samenspraak met subsidie verstrekkers en overige geldverstrekkers kan er
doelgroepenbeleid ontwikkeld worden die voor 1 of een aantal jaren kan worden afgesproken.
Aanpassingen in het doelgroepenbeleid worden binnen het bestuur van de stichting geaccordeerd.
De kernwaarde van de Stichting is de gelijkwaardigheid van iedereen, ongeacht huidskleur, religie of
geaardheid. Ieder persoon of groepen van personen die op basis van onze criteria voldoen aan een
aantal voorwaarden kunnen in beginsel materiele hulp ontvangen.
Deze hulp kent een maximum bedrag van € 450,‐‐ per aanvraag per jaar per persoon of groep van
personen en voor zover het jaarbudget dat toelaat.
Realisatie doelen
Om de doelen te bereiken heeft de Stichting een uitgebreid netwerk met een aantal hulpverlenende
instellingen zoals GGZ instellingen, gezondheid centra, maatschappelijk werkers en
schuldhulpverlenende instellingen. Deze instellingen vormen de intermediairs tussen de feitelijke
hulp vragende en de stichting. Zij beoordelen in eerste instantie of dat het legitiem is om een
aanvraag in te dienen bij de Stichting.
De ingediende aanvragen worden vervolgens binnen de Stichting gewogen en beoordeeld door een
beoordelingscommissie.
Organisatie
De organisatie bestaat uitsluitend uit onbezoldigde vrijwilligers. Er is een dagelijks bestuur bestaande
uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er minimaal 3 tot maximaal
5 algemeen bestuursleden. Deze vervullen specifieke taken met name op het gebied van het
beoordelen van binnenkomende aanvragen. Zij onderhouden ook de contacten met de
hulpverlenende instellingen.
Er wordt minimaal 4 keer per jaar vergaderd. Tijdens deze vergaderingen wordt de voortgang van de
lopende werkzaamheden besproken en eventueel bij gestuurd. Wordt er indien wenselijk nieuw
beleid geformuleerd en vastgesteld. Hier worden activiteitenplannen geformuleerd en vastgesteld.
De financiële voortgang van de Stichting wordt besproken aan de hand van kwartaalrapportages. De
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jaarbegroting wordt vastgesteld. Besluitvorming vindt zoveel mogelijk plaats op basis van consensus,
echter wel met ondersteuning door het voltallig dagelijks bestuur.
Financieringswijze
De Stichting verkrijgt haar middelen voor 95% uit het Stadsfonds van de gemeente Almere. De
overige middelen worden verworven uit giften van particulieren, giften door bedrijven en door
samenwerking te zoeken met enige landelijk opererende fondsen. Hiernaast heeft de Stichting nog
rente inkomsten door gelden die niet direct aangewend dienen te worden op een renterekening
onder te brengen. Alle gelden binnen het fonds zijn liquide en direct aanwendbaar..
Tot op heden is het bestuur van de Stichting gebleken dat fondsenwerving problematisch is. De
Stichting stelt zich wel als doel om toch deze derde geldstroom op gang te krijgen, waardoor de
inkomsten verhoogd kunnen worden en de Stichting ook kan voorzien in de groeiende behoefte aan
materiele hulpverstrekkingen. Het bankrekeningnummer van de stichting is NL71 INGB 0000 7767 79.

Bijlage: huishoudelijk reglement
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