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1.

Voorwoord

Het Fonds voor Bijzondere Noden Almere (hierna te noemen FBNA - Almere)
biedt sinds 1995 hulp aan inwoners van Almere die van een bestaansminimum
rond moeten komen en niet in staat zijn om het hoofd boven water te houden
omdat er geen beroep meer kan worden gedaan op voorliggende voorzieningen.
Met andere woorden Almeerders die “ tussen Wal en Schip” geraken.
Het Fonds wil een aanvulling zijn op de ambitie van de gemeente Almere:
1. iedereen kan volwaardig meedoen in de Almeerse samenleving
2. Het taboe op schulden helpen doorbreken, waardoor schulden minder
oplopen
3. Minder mensen kampen met (problematische ) schulden en er zijn minder
huisuitzettingen en afsluiten van gas, water en elektriciteit in Almere door
schuldproblemen.
Fonds Bijzondere Noden Almere wil samen met de andere maatschappelijke partners een
perspectief bieden voor mensen die tussen wal en schip geraken. Daarom doet Fonds Bijzondere
Noden Almere actief mee met het zoeken en vinden van wegen om Almeerders dat duwtje te
geven om weer enig perspectief te bieden.
Schulden zijn van alle tijden en het kan iedereen overkomen. Een op de zes huishoudens in
Almere geeft aan dat ze (zeer) moeilijk rondkomen. Een op de negen Almeerders heeft te maken
(gehad) met een betalingsachterstand.
Gemiddeld duurt het drie tot vijf jaar voordat mensen met geldproblemen hulp zoeken. De
financiële nood is verweven geraakt met alle onderdelen van iemands bestaan. Het gevolg:
eenzaamheid, depressie, geweld in huis, kinderen in de knel, en de onmogelijkheid om talenten
in te zetten en volwaardig mee te doen
Het Fonds verwerft de benodigde middelen door subsidie van de gemeente, giften van
particulieren en donaties van het bedrijfsleven. In de loop der jaren groeide het Fonds van
jaarlijks 25 aanvragen (€ 10.000,--) naar 545 aanvragen in 2019 (€113.000).

Jaarverslag 2019 FBNA (Almere)

pagina 3

2.

Inleiding

a. Rol van FBNA (Almere)
1. Wil een samenwerkingsverband zijn met alle (professionele) maatschappelijke partijen in
Almere die zich bezig houden met Almeerders die tussen Wal en Schip geraken.
2. Ondersteunt Almeerders die in een materiële nood zitten, waarbij geen voorliggende
voorzieningen zijn. Almeerders kunnen niet rechtstreeks hulp aanvragen
3. Bij acute financiële nood. Wie langdurig moet rondkomen van een minimuminkomen, kan
geen financiële tegenslag opvangen. Ook een terugval in inkomen of andere gebeurtenissen
kunnen iemands leven behoorlijk op zijn kop zetten. Er is even geen geld om verder te kunnen
en voorzieningen vanuit het rijk of gemeente bieden geen uitkomst.
4. Via hulpverleners. Fonds Bijzondere Noden Almere werkt samen met meer dan een 10-tal
organisaties op het snijvlak van de gevolgen van Armoede.
5. Gift aanvragen. Ongeveer 25 tot 40 aanvragen per maand. Giften hebben een eenmalig
karakter. Het is van belang dat de gift bijdraagt aan een duurzame verbetering van de
probleemsituatie. Dit in overleg met de hulpverlener.
Om voor een ondersteuning in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

Bestaansminimum < 120%,

Kinderen,

Geen voorliggende voorzieningen,

Het moet urgent zijn,

Moet perspectief bieden,

Alleen middels hulpverlener.
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3.

Het jaar 2019 in het kort

De eerste helft 2019 ontving het Fonds veel aanvragen, ook nog van laptops. In
de loop van de jaren is de criteria gekoppeld aan de (extra) subsidie door de
gemeente aangescherpt: voor kinderen en jongeren in ontwikkeling.
Er kwamen veel aanvragen van laptops voor middelbare scholieren binnen.
Gelukkig heeft de overheid nu bepaald dat elk kind het recht heeft op een laptop.
Het recht hebben op .. is geen bijzondere nood meer. Gelukkig kunnen nu de
leerlingen, als er geen beroep kan worden gedaan op een potje van de
middelbare school, een beroep doen op de bijzondere bijstand van de gemeente.
Echter in gezinnen waarvan er meerdere kinderen zijn die naar het middelbaar
onderwijs gaan, is het in de praktijk onwerkbaar dat er maar met 1 laptop gewerkt
kan worden. Bovendien zijn de laptops soms nodig in school.
De aanvragen in de eerste helft van 2019 bestonden voor het grootste deel uit
laptops. Het grootste gedeelte gaat naar leerlingen van het voortgezet onderwijs
of het Middelbaar BeroepsOnderwijs. In incidentele gevallen honoreert het Fonds
aanvragen voor basisschoolleerlingen. In deze gevallen is er altijd sprake van
een leerachterstand. In 2019 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.
FBNA (Almere) vindt dat scholen soms te gemakkelijk zeggen dat zij geen
middelen hebben voor studenten, die bepaalde kosten niet kunnen betalen.
Soms kon een student niet mee op bv een excursie als deze het geld niet had.
Om de student niet de dupe te laten worden heeft FBNA (Almere) in een aantal
gevallen de excursie betaald. Dit laatste gaat ook op voor studieboeken.
Bij FBNA (Almere) 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.

Jaarverslag 2019 FBNA (Almere)

pagina 5

a. De kerncijfers voor 2019 zijn:
Dit jaar zijn 545 aanvragen binnengekomen:
Aangevraagde bedrag : € 168.277
Afgewezen
: € 30.970
Toegekend bedrag
: € 125.040
Verschil
: € 12.267
(Dit verschil ontstaat door dat de daadwerkelijke toekenning lager kan zijn dan het standaard
bedrag waarop de aanvraag is gebaseerd en door het maar deels toekennen van aanvragen)
425 aanvragen toegekend op de peildatum
Toegekend bedrag : € 125.040
Vervallen
: € 11.700
Uitgekeerd
: € 113.340
(Beschikking vervalt na 3 maanden)

€ 15.593

€ 11.700

vervallen
beschikking
minder betaald

€ 4.168
betaald
reservering

Te betalen
betaald

:
:
:
verschil betaling-toekenning:
reservering
:

€ 113.340
€ 93.579
€ 19.761
€ 4.168
€ 15.593

€ 93.579

Per aanvraag
Gemiddeld aangevraagd :
Gemiddeld toegekend :
Betaalde
:
Gereserveerd
:

€ 308,76
€ 294,21
€ 252,92
€ 283,51 (55)

b. Aantallen
Aanvragen : 545
Toegekend : 425
Afgewezen : 84
Open
: 36

Aantallen

425
545

Aanvragen
Afgewezen
minder toegekend
in behandeling
Toegekend

3684
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c. Items
De aanvragen die het Fonds in 2019 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. 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.
Er zijn in 2019 weer een groot aantal verschillende items aangevraagd.
In het totaal gaat het om 99 verschillende items waarvoor aanvragen zijn ingediend
Om dit overzicht wat beknopter te maken hebben we de items onderverdeeld in 9 verschillende
categoriën.
Items
Fiets
Hulpmiddelen
Inboedel
Laptop
Medisch
Mobiliteit
Overige
School
Witgoed

Aangevraagd
110 20,2%
13
2,4%
44
8,1%
178 32,7%
26
4,8%
12
2,2%
51
9,4%
52
9,5%
59
10,8%
545

€
€ 19.050
€ 3.215
€ 19.112
€ 63.361
€ 8.353
€ 1.445
€ 19.006
€ 14.139
€ 20.596
€ 168.277

Toegekend
99
€ 18.300,00
9
€ 2.175,09
29
€ 11.007,00
155
€ 55.124,25
11
€ 3.214,90
7
€ 1.345,00
21
€ 5.605,80
39
€ 10.432,21
55
€ 17.835,81
425
€ 125.040

14,6%
1,7%
8,8%
44,1%
2,6%
1,1%
4,5%
8,3%
14,3%

Toegekend naar bedrag

Aangevraagd naar aantal

Fiets

Fiets

59
52

13
44

51
12
26

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

110

Inboedel

Inboedel

Laptop

Laptop

Medisch

Medisch

178

Mobiliteit

Mobiliteit

Overige

Overige

School

School

Witgoed

Witgoed
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d. Aanvragers
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 2019 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.
In 2019 hebben 84 verschillende instanties een beroep gedaan op het fonds.
Daarbij zijn 188 verschillende personen binnen die instanties betrokken
De verschillende instaties zijn verdeeld in categoriën op basis van hun doel.
Als we nu de aanvragen volgens deze categoriën gaan bekijken dan zien we de volgende cijfers:
Aangevraagd

Toegekend

betaald

reservering

vervallen

Zorggroep Almere

24

4%

€ 5.627

5%

€ 4.360

€ 1.061

€ 150

Gemeente

-

0%

€0

0%

€0

€0

€0

Bewindvoerder/Schuldhv

118

22%

€ 25.328 20%

€ 18.557

€ 2.486

€ 3.645

Maatschappelijk werk

277

51%

€ 70.791 57%

€ 52.917

€ 9.123

€ 5.696

Rechtstreeks

53

10%

€ 10.789

9%

€ 7.745

€ 1.875

€ 862

Vluchtelingen

32

6%

€ 7.288

6%

€ 5.741

€ 299

€ 1.247

Brievenbus

20

4%

€ 3.344

3%

€ 2.535

€ 749

€ 50

School

10

2%

€ 1.678

1%

€ 1.529

€0

€ 50

GGZ

-

0%

€0

0%

€0

€0

€0

VLA/Diaconie

-

0%

€0

0%

€0

€0

€0

Overige

11

2%
100%

€ 194

0%

€ 194

€0

€0

€ 93.579

€ 15.593

€ 11.700

545

€ 125.040

Aanvragende Organisaties

32

1011 24
20

Zorggroep Almere
Gemeente
Bewindvoerder/Schuldhv

118

53

Maatschappelijk werk
Rechtstreeks
Vluchtelingen
Brievenbus
School

277

GGZ
VLA/Diaconie
Overige
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4.

Impact analyse

a. Aanleiding
Op verzoek van de gemeente heeft de Academie van de Stad onderzoek gedaan
naar de impact van de verstrekkingen middels FBNA (Almere). De impactanalyse
is uitgevoerd door studenten van Hogeschool Windesheim onder hulpverleners
die een aanvraag hadden gedaan namens hun cliënt bij het fonds.
Enkele reacties:
Mijn cliënten waren heel gelukkig met de hulp. Ze hadden dit anders niet voor elkaar gekregen.
Ze voelden zich gehoord en gewaardeerd als mens.
Mensen kunnen weer meedoen in de maatschappij.
Het is heel goed dat het Fonds weet dat een en ander nogal wat impact heeft op de mensen,
omdat ze zich met andere zaken dan die financiële kunnen richten. En dat geeft de mensen weer
moed.
Respondenten uit de diepte-interviews ervaren ook veranderingen in het armoedeland van
Almere. Hulpverleners geven aan dat mensen steeds meer afhankelijk zijn van hun eigen kracht.
Het beleid van de gemeente omtrent zelfredzaamheid is terug te zien in de praktijk.
Zo zegt een andere respondent:
Negen van de tien cliënten hebben al schulden, of zitten al onder gerechtelijk bewind. Vanuit
daar is er dan sowieso geen financiële mogelijkheid om iets aan te schaffen. Er zijn een paar
zeldzame bewindvoerders die sparen voor een cliënt, maar dat lukt de mensen niet. Dan is er
dus ook geen financiële ruimte voor onvoorziene omstandigheden. De gemeente Almere is
tegenwoordig heel snel dat als je bijzondere bijstand aanvraagt, waar het vroeger nog een gift
mocht zijn, is het tegenwoordig een renteloze lening. Er zijn ook bewindvoerders die zeggen dat
er geen lening bij mag komen, of die zeggen, dat gaan we niet doen. “dus dan is het fonds nog
de enige mogelijkheid om iets te proberen.

b. Vindbaarheid van het fonds
Het fonds is redelijk goed bekend onder hulpverleners en cliënten. Sommige cliënten zijn erg
goed op de hoogte van alle fondsen en komen specifiek naar het wijkteam voor een aanvraag.
Hulpverleners komen in aanraking met het fonds meestal omdat ze erover hoorden via hun werk
in de zorg in Almere. Collega’s vertellen elkaar erover, maar ook verschillende andere
organisaties zoals het voedselloket, bijzondere bijstand, Als ik later groot ben en het wijkteam
verwijzen door naar het Fonds. Ook de website is een goede vindplaats. Op scholen is het fonds
niet bij iedereen bekend.
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c. Wanneer aanvraag door hulpverleners
De hulpverleners kijken voordat ze een aanvraag doen uitgebreid naar andere mogelijkheden om
de spullen te bemachtigen: via vrienden, familie, buren, marktplaats, de kringloop, de bijzondere
bijstand of de kinderbijslag.
Het plichtsbesef onder hulpverleners ligt hoog: de spullen worden in hoofdzaak gefinancierd door
de gemeente met behulp van vrijwilligers, en er wordt tijd en moeite in een aanvraag gestoken.
De reden voor veel hulpverleners pas een aanvraag te doen als het echt niet anders kan.
Sommige hulpverleners hebben er dan ook moeite mee als de cliënt zich niet dankbaar lijkt op te
stellen na een gehonoreerde aanvraag. Er een onderscheid tussen cliënten die intensief door
hulpverleners worden begeleid en cliënten die speciaal voor het fonds bij hulpverleners
aankloppen. De laatste groep heeft via via gehoord dat er gratis spullen te krijgen zijn, en denkt
hier makkelijk aanspraak op te maken.
De meeste aanvragen worden gedaan voor de ontwikkeling en welbevinden van kinderen en
jongeren. Dit kunnen spullen zijn die rechtstreeks naar het kind gaan zoals een laptop of fiets,
maar ook spullen voor de ouders, zodat zij het huishouden op orde kunnen houden.

d. Contact met het fonds
Alle hulpverleners uit het onderzoek gaven aan zeer tevreden te zijn over het contact met het
Fonds. Vooral de snelheid waarop het fonds reageert op een aanvraag. Het fonds is goed
bereikbaar via mail en telefoon. Als een aanvraag bij het fonds niet de goede plek is worden
hulpverleners doorverwezen naar het juiste adres.
Niet bij alle hulpverleners is het duidelijk welke spullen bij het fonds kunnen worden
aangevraagd. Ook de algemene communicatie naar de hulpverleners en wijkteams verdient
aandacht.

e. Aanvraagformulier
Over het algemeen is men positief over het aanvraagformulier. Het formulier is duidelijk,
overzichtelijk en goed in te vullen. Doordat het formulier om een duidelijke inzage vraagt kan de
cliënt zelf goed zien waar mogelijk nog inkomsten liggen die over het hoofd worden gezien.
Nee, het is echt heel veel werk om het te doen. Ik doe het er graag voor. Want dan kan de cliënt
ook zelf zien van “ oh wacht eens even” er wordt wel goed naar gekeken.
Hulpverleners geven aan dat het belangrijk is dat het Fonds de hulpverleners vertrouwt als het
aankomt op de afhandeling.

f. Noodhulp
Doordat het fonds een beperkt budget per persoon beschikbaar stelt, kunnen sommige kosten
helaas niet worden vergoed. Zo zijn medische kosten een probleem voor veel cliënten: dit zijn
vaak hoge bedragen die de verzekeraar niet altijd vergoed en waar geen fondsen voor
aangevraagd kunnen worden. Zo noemt een hulpverlener dat sommige cliënten niet meer naar
de tandarts gaan, omdat ze het niet kunnen betalen.
Ik heb mensen voorbij zien komen met zulke dikke wangen, ontstekingen, en dan uit nood maar
weer naar de tandarts, en de kosten weer niet kunnen betalen en maar aanmaningen. Dat is
echt, echt vreselijk.
Ook worden fysiotherapie en een bril niet geheel meer vergoed. Bijles voor schoolgaande
kinderen kunnen niet worden aangevraagd via het fonds.
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g. Impact noodhulp
Waar sommige hulpverleners zeggen dat de verandering maar tijdelijk is, geven de meesten aan
het gaat om een langdurige verandering.
Een hulpverlener vertelt over een alleenstaande moeder met vier kinderen die een wasmachine
nodig had, maar dit zelf onmogelijk kon betalen.
Dat gezin staat onder beschermingsbewind, want heel veel schulden. Ze hebben een beperkt
leef budget, dus eigenlijk financieel geen cent te makken. Die moeder draait het huishouden van
vijf personen, en de wasmachine ging kapot. Er kwam vanuit alle kanten en het liep de trap af.
Het was een drama. En de moeder heeft dusdanige psychische klachten dat dat haar veel tijd
kostte, dat ze op een gegeven moment bij de eerste hulp zat met hartklachten. Dus dat liep wel
hoog op. Toe heb ik heel snel geschakeld met het Fonds, en dat was echt een record want
binnen een week stond er gewoon vanuit BCC een nieuwe wasmachine. En de moeder is echt
de koning te rijk. En het mooie vind ik dan ook meekijken naar wat goed is voor zo’n gezin. Het is
dus een grote wasmachine geworden. Dus dat ontlast enorm.
De Fietsen zorgen voor meer bewegingsvrijheid en zelfstandigheid voor de kinderen en de oude
ouders. Een moeder moest haar fiets delen met het gehele gezin, waardoor ze zelf bijna niet aan
fietsen toekwam. Nu de kinderen een eigen fiets hebben kan zij haar eigen fiets weer gebruiken.
De Cliënten gebruiken de laptops niet alleen voor school, maar ook voor het zoeken naar een
baan en het regelen van geldzaken.
In een tweetal gevallen kon de cliënt zelfs haar baan behouden door de geleverde noodhulp.
Mensen hebben weer een positief vooruitzicht; ze kunnen zichzelf ontwikkelen en volwaardig
deelnemen aan de maatschappij
Materiele goederen zoals fietsen, laptops en witgoed zijn dus erg waardevol, maar ook
eenmalige bijdragen voor bij voorbeeld een schoolreisje kunnen een wereld van verschil maken
voor de cliënt. Zo vertelt een hulpverlener over een kind dat eindelijk meekon op een schoolreisje
dankzij het fonds.
Naast de waardering die cliënten hebben voor de ontvangen noodhulp, stimuleert het aanvragen
van noodhulp de cliënten ook om zelf opzoek te gaan naar een oplossing. Samen met de
hulpverleners wordt immers gekeken naar andere mogelijkheden om het probleem op te lossen.
Dit bevordert de zelfredzaamheid en inventiviteit van de cliënten

h. Aanbevelingen aanvraag en contact
1.
2.
3.
4.

Aanvraagformulier onder de loep en digitaliseren.
Goede communicatie met hulpverleners. Bv halfjaarlijks nieuwsbrief. Positieve verhalen.
Helderheid rond beslistermijnen.
Overleg met wijkteams.
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5.

Werkwijze

a. Voortgangsgesprekken
Er is een start gemaakt met de voortgangsgesprekken gemeente en FBNA
(Almere).

b. Spreekuren
De adviseur/behandelaar heeft elke veertien dagen spreekuur gehouden in de
Nieuwe Bibliotheek, zowel in Almere Stad als in Almere Haven. Voorts is er met
de directeur van Baken Poort afgesproken, dat daar ook één keer per maand
spreekuur gehouden wordt. Baken Poort ziet zich als centrum van de wijk. Dit
spreekuur wordt inmiddels ook goed bezocht.

c. Overige inkomsten
Ook in 2019 heeft het Fonds van de externe lezerscommissie van het NRClezersfonds 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. De bonus over 2018 bedroeg
€ 2326,53. Deze bonus is in 2019 ingezet om aanvragen te honoreren, die niet
binnen de subsidievoorwaarden vielen.
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6.

Exploitatie 2019.

In totaal zijn er aan verstrekkingen € 108.441 (inclusief reservering) geweest.
Dat is minder dan aanvankelijk gedacht.
Dit komt door het minder verstrekken van laptops vanaf september 2019.
De overheadkosten liggen in lijn van vorige jaren. € 16.197.
Het jaar is begonnen met een Algemene Reserve van € 5.408
Het jaar geëindigd met een Algemene Reserve van € 16.634.
Daar moet worden opgemerkt dat er een reservering is opgenomen van reservering van € 20.000
(Doorbraakfonds) en € 7.000 (Accountant kosten).
(zie bijlage: Kolommen balans)
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7.

Het bestuur

In 2019 bestond het bestuur uit 5 leden: een voorzitter, secretaris,
penningmeester als Dagelijks Bestuur en twee leden. In 2019 is de heer Johan
Dekkers als lid benoemd. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen
wordt er gezocht naar nieuwe bestuursleden. Mevrouw M. den Heeten is
benoemd als lid van het bestuur met als taak de relatie/verbinding met de
scholen .
In 2019 heeft de heer M. Pols zijn functie als penningmeester neergelegd. Zijn
taak wordt waargenomen door de heer E. Degenhart.
Hier moet vermeld worden dat de voorzitter, mevrouw Michelle Rutten sinds
augustus wegens ziekte haar taak tijdelijk heeft neergelegd.
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.

8.

Procedureel.

Dit jaarverslag is formeel vastgesteld op de bestuursvergadering
van 9 maart jl.
Namens het bestuur,

E. Degenhart

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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Bijlage A: hulpverleners en verleende noodhulp
De Schoor
Zorggroep Almere
Leger des Heils
SAVE
Blijfgroep
Noodfonds gezamenlijke kerken
Bescherming bewindvoering
Plangroep
VMCA jonge mantelzorgers
Humanitas
Vitree
’s Heerenloo
Diversen

Aangevraagd en gehonoreerd werden:
Computer of laptop
Tweedehands fiets
Witgoed
Schoolgelden
Kleding+woninginrichting
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Bijlage B: Bestuur
Het bestuur van het Fonds bestond in 2019 uit de volgende personen:
Mevrouw M. Rutten
De heer E. Degenhart
Mevr. G. Soudain,
De heer J. Dekkers
Mevr. J.A. Vliegenthart-Kuiken,
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voorzitter
secretaris a.i./penningmeester
beoordelingscommissie
beoordelingscommissie
adviseur/behandelaar,
geen lid van het bestuur
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Bijlage C: Kolommenbalans
Kolommenbalans - Stichting Fonds voor Bijzondere Noden Almere
Nr

Omschrijving

700
910
950
1100
1220
1295
1299
1500
1700
1705
1731
1732
4000
4001
4003
4300
4325
4350
4351
4400
4600

Algemene reserve
Voorziening Inhuur derden
Doorbraakfonds
ING Bank
ING Spaarrekening
Vooruit ontvangen
Nog te ontvangen subsidie
Crediteuren
Nog te betalen kosten
Te betalen accountantskosten
Nto facturen op toekenningen lopend jaar
Nto facturen op toekenningen EV
Onkosten bestuur en exploitatie
Kosten drukwerk
Kosten Antwoordnummer
Kosten bijdragen en contributies
Kosten Administratie
Inhuur derden
impact analyse
Kosten Website
Betaald op toegewezen aanvragen lopend
jaar
Toekenningen factuur nog te ontvangen
lopend jaar
Niet gebruikte toekenningen vorig jaar
Dotatie doorbraakfonds
Bankkosten
Ontvangen bankrente
Accountantskosten
Bijdragen Gemeente Almere
Eenmalige subsidie i.v.m. onderzoek
Bonusuitkering BCC
Bijdrage Armoedefonds
Totaal
Resultaat

155.000,00
8.500,00
2.326,53
5.000,00
161.122,10 172.347,65 74.616,03 63.390,48
11.225,55
0,00
0,00 11.225,55

Totaal generaal

172.347,65 172.347,65 74.616,03 74.616,03

4601
4602
4650
4800
4801
4905
8001
8003
8006
8009
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Debet
(W&V)

Credit
(W&V)

Debet
(Balans)

Credit
(Balans)
5.408,79
7.192,80
20.000,00

6.527,02
60.000,00
6.500,00
7.750,00
607,96
1.087,79
7.000,00
15.593,14
339,01
618,85
1,48
484,94
28,90
326,77
14.386,94
8.470,00
169,40
93.848,18
15.593,24
1.507,81
20.000,00
193,40
13,31
7.000,00
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