JAARVERSLAG
2016
Kinderen moeten kunnen participeren
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1. Inleiding
Het Fonds Bijzondere Noden Almere (afgekort het Fonds) is in 1995 opgericht als
noodhulpfonds. Het Fonds is voor inwoners van Almere, die noodhulp nodig hebben voor de
aanschaf van materiële goederen, waar ze geen financiële middelen voor hebben en
waarvoor geen beroep kan worden gedaan op voorliggende voorzieningen, zoals de bijstand
of de ziektekostenverzekering.
Het Fonds verwerft de benodigde middelen door subsidies, giften van particulieren en
donaties van het bedrijfsleven. Sinds een aantal jaar ontvangt het Fonds een jaarlijkse
bijdrage vanuit het Stadsfonds. In 2016 bedraagt deze subsidie € 50.000,-- . In de loop der
jaren groeide het Fonds van jaarlijks 25 aanvragen (€ 10.000,--) in de eerste jaren tot 258
aanvragen in 2016. Het aantal behandelde en gehonoreerde aanvragen is beperkt, omdat de
subsidie uit het Stadsfonds voor kinderen en jongeren geoormerkt is. Deze beperking heeft
gevolgen gehad voor de aanvragen van volwassenen. De aanvragen voor volwassenen
worden doorverwezen naar andere noodhulpverlenende instellingen. Voor een financieel
overzicht 2016 verwijzen wij naar de bijlage (zie bijlage 1).
Het Fonds heeft de ANBI status. Het bestuur en de behandelaar van het Fonds zijn
onbezoldigde vrijwilligers en komen gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar. Voor de
bestuurssamenstelling zie bijlage 2. Het Dagelijks Bestuur vergadert gemiddeld één keer per
veertien dagen. Deze vergadering vinden plaats bij gebrek aan eigen ruimte plaats bij de
voorzitter thuis, James Stewartstraat 258.
Aanvragen worden zo spoedig mogelijk behandeld door de behandelaar op basis van het
oordeel van de uit drie bestuursleden samengestelde beoordelingscommissie.

2. Ontwikkelingen en gevolgen
2.a Strategie
De aanvragen die bij het Fonds binnen kwamen in 2016 waren over het algemeen aanvragen
die al door de bijzondere bijstand afgewezen waren. Het grootste aantal aanvragen die door
het Fonds behandeld zijn, zijn aanvragen die met school te maken hebben, zoals
schoolboeken, laptops, schoolreisjes en de vrijwillige ouderbijdrage.
In 2016 hebben de voorzitter, mevrouw M. Rutten en de secretaris, J.A. Vliegenthart-Kuiken,
gesprekken gevoerd met wethouder F. de Jonge en de beleidsmedewerker, mevrouw M.
Hoepel. Tijdens deze gesprekken is de herijking van het armoedebeleid van de gemeente in
2016 besproken en de samenwerking met andere noodfondsen in Almere benadrukt. Voorts
is in dit gesprek ook de grote hoeveelheid aanvragen, die laptops, schoolboeken en
schoolreisjes betreffen, aan de orde geweest.
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Mevrouw De Jonge heeft toegezegd, dit met haar collega de wethouder van Jeugd,
maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en sport, de heer Peeters, te bespreken. Het
bestuur heeft hier nog geen terugkoppeling van gehad.
De procedure die het Fonds voor aanvragen hanteert, is als volgt:
1. De behandelaar ontvangt de aanvraag en beoordeelt deze.
2. De behandelaar mailt de aanvraag met een advies naar de beoordelingscommissie. De
reactietermijn is binnen 1 dag.
3. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de behandelaar de beschikking, waarmee de
cliënt vervolgens naar de winkel kan en het product uitzoekt.
4. De leverancier maakt een proforma nota op en deze wordt door de penningmeester
betaald.
5. De cliënt ontvangt het aangevraagde product.
Vanaf 2017 wijzigt de procedure voor laptops en elektrische apparatuur. BCC gaat een
gedeelte van de procedure overnemen en levert het product bij de klant thuis af.
M.b.t. de aanvragen van laptops is in 2016 een tendens waar te nemen, dat er:
- Voor steeds jongere kinderen laptops aangevraagd worden. Het komt veelvuldig voor,
dat er voor kinderen in de basisschoolleeftijd laptops aangevraagd worden. Het Fonds
hanteert hiervoor het criterium, dat indien deze noodzakelijk is i.v.m. een (te
voorkomen) leerachterstand, deze gehonoreerd wordt.
- Voor gezinnen twee laptops aangevraagd worden. Hiervoor hanteert het Fonds het
criterium, ondanks dat de aanvraag begrepen wordt, dat er per gezin één laptop
verstrekt wordt, zodat er meer gezinnen geholpen kunnen worden met een laptop.
Deze ontwikkeling leidt ertoe, dat het Fonds in 2017 andere mogelijkheden gaat
onderzoeken. De mogelijkheden van een Stichting Leergeld, die op dit moment nog niet in
Almere actief is, worden onderzocht.
Ook werd in 2016 regelmatig sportkleding aangevraagd. Ondanks het feit dat het Jeugd
Sportfonds meer middelen tot haar beschikking heeft, worden aanvragen voor een bijdrage
voor de contributie voor iemand die in de selectie zit, niet gehonoreerd. Ook wordt
sportkleding niet door het Jeugd Sportfonds gehonoreerd. Deze aanvragen komen bij het
Fonds binnen.
In 2016 was het mogelijk een groot aantal aanvragen te honoreren. Deze konden grotendeels
gehonoreerd worden door de subsidie. Het Fonds heeft een subsidiebeschikking 2016 mogen
ontvangen van de gemeente voor het bedrag van € 50.000,-- (zegge vijftigduizend).
Uiteindelijk hebben 258 cliënten in 2016 een beroep gedaan op het fonds en daarvan zijn
178 aanvragen gehonoreerd met een waarde van gemiddeld € 335,- per verstrekking.
80 aanvragen zijn niet gehonoreerd en de overige zijn doorverwezen naar een andere
hulpverlenende instantie (zie bijlage 2)
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2.b Giften
In 2016 is het Fonds erin geslaagd een gift binnen te halen van het Armoedefonds van
€ 500,--. Stichting Armoedefonds helpt lokale organisaties en initiatieven, die actief zijn op
het gebied van armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen van armoede in
Nederland. Dit fonds is van mening, dat lokale organisaties de best passende hulp kunnen
verlenen aan kinderen en chronisch zieken, gezinnen en ouderen met problemen.
Voorts heeft een gesprek dat de voorzitter en secretaris met mevrouw Tiesinga-Autsema
(mede-oprichtster van het Fonds en lid van de externe lezerscommissie van het NRClezersfonds) hebben gehad, ertoe geleid, dat het Fonds een gift van het NRC-lezersfonds t.w.
van € 5.000,-- heeft ontvangen. Tevens is er nog een klein bedrag aan giften van particulieren
ontvangen.
In 2016 is in elke vergadering de marketing om meer fondsen binnen te halen, aan de orde
geweest. Hiervoor is contact gelegd met mevrouw Lara Fikkert. Zij gaat het bestuur adviseren
over activiteiten op marketing gebied. In 2017 is het Fonds ook bezig om meer fondsen
binnen te halen.

3. Bestuursbesluiten
In 2016 zijn de volgende bestuursbesluiten genomen:
- Het Fonds wil de mogelijkheden voor samenwerking met andere noodfondsen in Almere
onderzoeken.
- Het Fonds keert alleen in materiële goederen uit. Het is niet mogelijk dat een cliënt een
product terugbrengt en geld retour ontvangt.
- Het Fonds gaat aanvragen van de Wijkwinkel in Haven honoreren.
- Bij elke aanvraag wordt dezelfde procedure gevolgd en krijgt een aanvraag een nummer
om de overzichtelijkheid te waarborgen.
- Spoedaanvragen moeten als spoed behandeld worden en onmiddellijk na goedkeuring
betaald worden.
- Er worden geen aanvragen via The Rent Company meer vergoed.
- In 2017 wordt een samenwerkingsovereenkomst met zowel BCC als een fietsenmaker op
de markt afgesloten.

4. De klanten en de hulpverlenende instanties
De hulpverleners, die voor cliënten aanvragen indienen, zijn vaak de hulpverleners van de
Zorggroep Almere en het Leger des Heils. Ook de Diaconie, VLA, SAVE, Triade, diverse
bewindvoerders en de Blijfgroep weten het Fonds te vinden. 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, indien
deze niet aan de criteria van het Fonds voldoet, integraal door te geven aan een ander fonds
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waar de aanvraag wordt afgehandeld. Vaak is er sprake van goede samenwerking waarbij
een deel van de aanvraag wordt behandeld door (bijvoorbeeld) het Meubel en Witgoedloket.
In 2016 hebben de voorzitter en de secretaris ook gesproken met mevrouw Yvette Eersel van
het No budget restaurant Almere om kennis te maken en de mogelijkheden tot samenwerking
te bespreken. Dit heeft erin geresulteerd dat wederzijds cliënten naar elkaar doorverwezen
kunnen worden.
Voorts werkt het Fonds samen met de Kringloopwinkel. Via de Kringloopwinkel wordt o.a.
kleding verstrekt. Toen er een aanvraag voor een kinderwagen binnenkwam, heeft het Fonds
doorverwezen naar de Kringloopwinkel. De cliënt heeft hier echter voor bedankt omdat haar
voorkeur naar een nieuwe kinderwagen uitging.
In 2016 honoreerde het Fonds voornamelijk aanvragen op het gebied van
computers/laptops, tweedehands fietsen en witgoed. 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. In sommige gevallen lukte dat, bijvoorbeeld met noodhulp
voor ouderen of een vergoeding van reiskosten naar het buitenland (familiebezoek wegens
overlijden van een familielid). 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.

5. Het bestuur
In het begin van 2016 bestond het bestuur uit 6 leden: een voorzitter, secretaris,
penningmeester als Dagelijks Bestuur en twee leden. In 2016 heeft mevrouw Wai-Chee als
behandelaar te kennen gegeven haar functie neer te willen leggen. In haar plaats is de heer
Jan van Es aangetrokken als behandelaar. Hij is tevens één van de leden van het bestuur.
Het bestuur komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen en houden elkaar daarnaast op de
hoogte via de mail en de What’s App.
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6. Procedureel.
Dit jaarverslag is formeel vastgesteld op de bestuursvergadering van 27 februari 2017

M. Rutten
Voorzitter

J.A. Vliegenthart-Kuiken
secretaris

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

Bijlagen: 3
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Bijlage 1. Balans en resultatenrekening 2016
De balans en resultatenrekening 2016 is separaat bijgevoegd.
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Bijlage 2: hulpverleners en verleende noodhulp
Zorggroep Almere
Leger des Heils
SAVE
Blijfgroep
Noodfonds gezamenlijke kerken
Bescherming bewindvoering
Plangroep
VMCA jonge mantelzorgers
Humanitas
Vitree
’s Heerenloo
Triade
Diversen

verspreid over meerdere gezondheidscentra

Aangevraagd en gehonoreerd werden:
Computer of laptop
Tweedehands fiets
Witgoed
Schoolgelden
Kleding+woninginrichting
Opmerking:
Eén aanvraag kan meerdere artikelen bevatten.
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Bijlage 3: Bestuur
Het bestuur van het Fonds bestond in 2016 uit de volgende personen:
Mevrouw M. Rutten
De heer M. Pols
Mevr. J.A. Vliegenthart-Kuiken,
Mevr. G. Soudain,
De heer J. van Es
De heer B. Fikkert

voorzitter/beoordelingscommissie
penningmeester
secretaris/beoordelingscommissie
beoordelingscommissie
lid en behandelaar
lid (sinds half 2016)
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