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1.

Voorwoord

“Armoede is een rugzak met zware stenen die je van jongs af mee moet slepen”,
zo formuleerde iemand eens op een congres. Kinderen en jongeren in armoede zijn negatiever over
hun toekomst dan zij die opgroeien in een rijkere omgeving. Een op de vijf gezinnen puzzelt met het
huishoudboekje. Er is minder of geen geld voor gezonde voeding, cultuur, sport en al helemaal niet
voor duurdere uitgaven als een laptop voor school of een fiets om naar school te fietsen. Armoede
is een risicofactor voor allerlei problematiek. De armoede-stress leidt bijvoorbeeld tot
hechtingsproblemen tussen ouder en kind. Materiële achterstanden leiden tot slechte concentratie
op school en achterstanden in het leren. Vooral op de middelbare school ervaren jongeren hoe
armoede stigmatiseert.
Het Fonds voor bijzondere Noden biedt gezinnen en jongeren ondersteuning door zaken voor hen
aan te schaffen als de verplichte laptops voor het middelbaar onderwijs. Kijken we naar afgelopen
jaar is het opvallend dat deze hulpvraag veel groter is geworden dan in voorgaande jaren, en we
voorzien een stijging van deze vraag in 2019. Met een extra subsidie lukte het ons in 2018 op een
haar na aan de hulpvraag te voldoen.
De tweedeling in de maatschappij is voor ons merkbaar aanwezig. De ruimte om dit op te lossen
binnen de gecreëerde systematiek wordt steeds kleiner. Gelukkig werkt Almere nu aan een
coherent armoedebeleid met veel samenwerking tussen de sociale partners. Dat hebben we hard
nodig. Want de rugzak met stenen die veel kinderen en jongeren momenteel dragen moeten we
echt zien te verlichten. Voor hun toekomst, hun kansen en hun geluk.
Michelle Rutten
Voorzitter Fonds voor Bijzondere Noden Almere
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2.

Inleiding

Het Fonds voor Bijzondere Noden Almere (hierna te noemen het Fonds) biedt sinds 1995 hulp aan
inwoners van Almere die geen beroep kunnen doen op voorliggende voorzieningen.
Het Fonds verwerft de benodigde middelen door subsidies, giften van particulieren en donaties van
het bedrijfsleven. Sinds een aantal jaren ontvangt het Fonds een jaarlijkse bijdrage uit het
Stadsfonds. In 2018 bedraagt deze subsidie € 106.000,--, samengesteld uit het aangevraagd bedrag
van € 75.000,-- en een aanvullende subsidie in het vierde kwartaal van € 31.000,-- In de loop der
jaren groeide het Fonds van jaarlijks 25 aanvragen (€ 10.000,--) naar 484 aanvragen in 2018. In
2018 werd er geregistreerd per hulpverlener. De aanvraag kon bestaan uit meer dan één product,
bijv. een laptop en een fiets. In 2019 registreert het Fonds per aangevraagd artikel. Dat zou voor
2018 betekenen dat er 650 (deel)aanvragen zijn gedaan.

3.

Het jaar 2018 in het kort

In 2018 werd het Fonds geconfronteerd met een explosieve stijging van het aantal aanvragen. De
bodem van de reguliere subsidie werd aan het einde van het derde kwartaal bereikt, waardoor het
Fonds al haar reserves heeft aangewend voor de aanvragen.
Dit bleek niet voldoende te zijn, daarom is er het vierde kwartaal 2018 extra subsidie aangevraagd.
Deze aanvraag is gehonoreerd door de gemeente. Met deze extra subsidie konden weer veel
aanvragen van cliënten gehonoreerd worden.
De aanvragen bestonden voor het grootste deel uit laptops. Het grootste gedeelte gaat naar
leerlingen van het voortgezet onderwijs of het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In incidentele
gevallen honoreert het Fonds aanvragen voor basisschoolleerlingen. In deze gevallen is er altijd
sprake van een leerachterstand.
In 2018 heeft de gemeente Almere ook aanvragen ingediend voor laptops voor statushouders.
Er komen ook laptopaanvragen binnen die niet voldoen aan de strikte subsidievoorwaarden,
bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die aan haar sollicitatieplicht moet voldoen en daar een
laptop voor nodig heeft. Deze werden gehonoreerd uit onze eigen reserves. Ook hierin is een
stijging te zien.
Fietsen en andere schoolkosten vormden ook een groot percentage van het aantal aanvragen.
Schoolkosten bestaan uit:
Schoolboeken;
Schoolmateriaal;
Schoolkampen;
Schoolreisjes;
Reiskosten van en naar school in Zwolle.
Bij het Fonds komen ook aanvragen binnen, die niet via de reguliere middelen, hetzij subsidie of
andere Fondsen gehonoreerd kunnen worden. Hiervoor doet het Fonds haar best om deze toch toe
te kennen. Dit kan zijn door doorverwijzing naar andere Fondsen, bijv. Diaconie, maar ook door zelf
andere fondsen aan te schrijven.
In 2018 heeft op deze laatste manier een cliënt voor een jaar zwemles kunnen krijgen ten bedrage
van € 1.408,--.
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Het Fonds constateert in 2018 een stijging van het aantal aanvragen, die afgewezen worden door
de bijzondere bijstand en die ook niet onder een verzekering vallen. Hierbij valt te denken aan
bijzondere lingerie. Deze werd gefinancierd uit eigen reserve.
Uiteindelijk hebben 484 cliënten in 2018 een beroep gedaan op het fonds met 650 (deel)aanvragen
en daarvan zijn 548 (deel)aanvragen gehonoreerd met een waarde van gemiddeld €225,- per
verstrekking.
102 (deel)aanvragen zijn niet gehonoreerd of zijn doorverwezen naar een andere hulpverlenende
instantie (zie bijlage 2)
In 2018 zijn de volgende gesprekken geweest:
-

2 februari met BCC
6 februari:
13 februari in Almere Haven
20 april
21 april
17 mei en 7 juni
3 juli
11 september
13 september
20 september
21 september
20 december

jaarlijkse evaluatie
Drieklankdebat
Als ik later groot ben
voorbereidingsbijeenkomst AVG
Politiek in Baken Stad na de verkiezingen met coalitie
Stadhuis
Gemeente
met wethouder Soetekouw
overleg met Zorggroep Almere
ook bij gemeente
met de wethouder
met Als ik later groot ben

De adviseur/behandelaar heeft elke veertien dagen spreekuur gehouden in de Nieuwe Bibliotheek.
In december is na overleg met het project Als ik later groot ben afgesproken dat er ook één keer
per maand spreekuur in Almere Haven gehouden wordt (vanaf 2019).
In 2018 is aandacht besteed aan de nieuwe wet op de Privacy (AVG). De website is hierop
aangepast.
Gezien de omvang van het Fonds heeft het bestuur het wenselijk geacht een kascontrolecommissie
te benoemen. Zij zullen over 2018 een kascontrole doen en aan het bestuur rapporteren.
Ook in 2018 heeft het Fonds van de externe lezerscommissie van het NRC-lezersfonds een gift t.w.
van € 5.000, -- ontvangen. Voorts is een gift van het Armoedefonds ontvangen. Het Fonds is
aanwezig geweest bij een bijeenkomst van het Armoedefonds en heeft daar een
aanwezigheidspremie ontvangen van € 250,--.
Met BCC is een bonusregeling afgesproken. Deze bonus van € 361,38 is in februari 2018 uitgekeerd.
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4.

Bestuursbesluiten

In 2018 zijn de volgende bestuursbesluiten genomen:
1. Per gezin wordt per jaar een maximaal toe te kennen bijdrage van € 600,- aangehouden
2. Op 15 mei wordt afgesproken, dat voorlopig, indien aan de voorwaarden wordt voldaan,
aanvragen voor schoolreisjes en laptops voor cliënten uit het Taalcentrum (statushouders)
gehonoreerd worden.
3. Het komende halfjaar kan de adviseur/toetser zelf aanvragen tijdens het spreekuur in de
Nieuwe Bibliotheek in behandeling nemen. Na dit half jaar wordt er geëvalueerd.

5.

De klanten en de hulpverlenende instanties

De vaste aanvragers voor noodhulp zijn de hulpverleners van de Zorggroep Almere, de Schoor en
het Leger des Heils. Ook SAVE, diverse bewindvoeringskantoren en de Blijfgroep weten het Fonds
te vinden. In 2018 is de goede samenwerking met andere noodhulpverlenende instanties, zoals VLA
en het Jeugdcultuurfonds/Jeugdsportfonds gecontinueerd. Zij zijn goed op de hoogte van de
procedures en aanvragen kunnen meestal vlot worden afgehandeld. Cliënten voor wie een
aanvraag wordt ingediend zijn vaak ook al bekend bij andere hulpverleners. Met toestemming van
de aanvragende hulpverlener is het dan mogelijk om een aanvraag, die niet aan de criteria van het
Fonds voldoet, integraal door te geven aan een ander fonds waar de aanvraag dan wordt
afgehandeld. Vaak is er sprake van goede samenwerking waarbij een deel van de aanvraag wordt
behandeld door (bijvoorbeeld) het Meubel en Witgoedloket.
De aanvragen die het Fonds in 2018 honoreerde waren vooral aanvragen op het gebied van
computers/laptops, tweedehands fietsen (van Fiets en Meer) en schoolkosten. Dit zijn goederen die
onmisbaar zijn in gezinnen met opgroeiende kinderen, zie bijlage 2. Voor aanvragen die niet in
behandeling konden worden genomen, werd in eerste instantie gekeken of deze bij een ander
fonds belegd zouden kunnen worden. Voor bijdragen aan advocaatkosten en leges voor een
verblijfsvergunning zijn amper andere fondsen beschikbaar. Hooguit zijn particulieren bereid deze
kosten op zich te nemen uit motieven van solidariteit. Het Fonds honoreert geen aanvragen voor
schuldsanering; dat geldt voor de meeste fondsen. Hooguit kunnen via de bemiddeling van
schuldhulp sanering schulden worden kwijtgescholden door schuldeisers.

6.

Het bestuur

In 2018 bestond het bestuur uit 5 leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester als Dagelijks
Bestuur en twee leden.
Mevrouw J.A. Vliegenthart-Kuiken is adviseur/toetser en maakt geen deel uit van het bestuur.
Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen en houden elkaar daarnaast op de hoogte via
de mail.
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7.

Procedureel

Dit jaarverslag is formeel vastgesteld op de bestuursvergadering van 11 maart 2019.

M. Rutten
Voorzitter

E. Degenhart
Secretaris a.i.

Fonds Bijzondere Noden Almere, Antwoordnummer 374, 1300 VB Almere
Registratie KvK: 41246938
IBAN= NL71 INGB 0000 7767 79
Website: www.bijzonderenodenalmere.nl
E-mail: info@bijzonderenoden.nl
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