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JAARVERSLAG 2011
VAN DE STICHTING SOCIAAL NOODFONDS DONGERADEEL

De Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel is bij notariële acte opgericht op 27 juni 2009 en als zodanig
ingeschreven in het Register van de kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 2009.000689.01/JGV.
Het doel van de stichting is verwoord in artikel 2 van de oprichtingsakte zoals hieronder is vermeld:
1.

2.

De stichting heeft ten doel, zonder winstoogmerk:
a. het in kaart brengen van (stille en verborgen) armoede in de gemeente Dongeradeel en het bestrijden van
deze armoede;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het houden van inzamelingsacties;
b. het werven van donateurs;
c. het actief benaderen van ondernemers;
d. het publiceren over armoedeproblematiek;
e. ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van het fonds;
f.
het ondersteunen van mensen die onverwacht tegenslagen en financiële problemen hebben.

Inkomsten van de Stichting:
In het jaar 2011 heeft de Stichting haar inkomsten verkregen uit een subsidie van de gemeente
Dongeradeel met een bedrag van in totaal € 10.000.—en andere donaties van in totaal € 5100.-De uitgaven die conform de doelstelling door de stichting in 2011 zijn gedaan zijn gefinancierd uit deze bijdrage

Bestuur:
Het bestuur van de Sichting Sociaal noodfonds op de datum van 31-12-2011 bestond uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Rein Middelburg – Bornwird - gepensioneerd politiefunctionaris
Carla Eikhout – Dokkum – programmamanager - Pasanagroep Dokkum
Corinna Scharringhausen – Dokkum - Ondernemer
Henk Korthof – Boksum - Provinciaal Statenlid - Vakbondsbestuurder
Paul Verheijen – Dokkum- Pastoor Bonifatiusparochie Dokkum

In de loop van 2011 is, door privé omstandigheden, een wijziging in de bestuurssamenstelling ontstaan waardoor de
vacature van voorzitter vacant is inmiddels worden stappen ondernomen om dit hiaat op te vullen
Het bestuur werkt nauw samen met diverse vrijwilligers die als intakers actief zijn voor het SSND
Coördinator:
Intaker:
Intaker
Kandidaat intaker

Marijke Rodenburg – Dokkum - Personal Coach
Hans Halbesma – Dokkum – strategisch adviseur gemeente Súdwest Fryslân
Antje de Jonge - Schuster – Dokkum- voorzitter Anbo Dongeradeel, lid clientenraad
Waadwente
Jelle Wagenaar – Dokkum- voormalig directeur sbo de Twine in Dokkum

Vanaf medio juni 2011 is een coördinator voor de aanvragen en intake gesprekken aangesteld. Deze verdeelt de
nieuwe aanvragen onder de intakers die de aanvragen vervolgens afhandelen: het afleggen van huisbezoeken,
hierover rapporteren en vervolgens de steun verlenen.
Uitgangspunten bij de huisbezoeken aan aanvragers zijn dat deze bezoeken in principe door twee intakers plaats
vinden.
Onderdeel van zowel de huisbezoeken is het geven van voorlichting over hulpverleningsinstanties, verwijzingen naar
de afd. Dandon, wettelijke regelingen en mogelijkheden etc.
Alle cliënten die een aanvraag hebben ingediend ontvangen dan ook de folder met Handige tips van Stichting
Sociaal Noodfonds Dongeradeel. De folder van de gemeente Dongeradeel / Dantumadeel “Mogelijkheden bij een
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laag inkomen 2009” werd tot januari 2013 2012 gehanteerd. Na afloop van een huisbezoek wordt een verslag
gemaakt dit in het dossier wordt opgenomen.
Een keer per 6 weken vindt een bijeenkomst van bestuursleden en intakers plaats waar de ervaringen of genomen
beslissingen worden getoetst.
Ontwikkelingen 2011:
Medio april 2011 is de website van de stichting gelanceerd. Zie www.stichtingnoodfondsdongeradeel.nl
De cliënten treffen informatie aan over de doelstellingen van de stichting, werkwijze etc. en treffen diverse linken aan
zoals:

Beleef Dokkum
Gemeente Dongeradeel – Werk & Inkomen
Kringloopbedrijf De Wissel
Nibud.nl – Bereken uw recht
Noord-oost Friesland
Rijksoverheid
Voedselbank Dongeradeel
Zelf je schulden regelen.nl
Via de website is het mogelijk een aanvraag voor ondersteuning in te dienen.
Het onderzoek naar het aantal personen en/of huishoudens die in de gemeente Dongeradeel tot de doelgroep
behoren vindt momenteel plaats.
Het SSND heeft in 2011 2 actie’s uitgezet.
-

-

Dagje Ameland. Het arrangement hield een retour met de veerboot en een bijdrage in de kosten in. Daarvoor
werd nauw samengewerkt met een aantal ondernemers van het eiland die deze gasten, op vertoon van een
vignet b.v. gratis koffie/fris met gebak of een lunch tegen zeer hoge korting aanbood.
Er hebben 39 huishoudens aan de Amelandactie deelgenomen. Hiermee hebben we 139 mensen bereikt,
waarvan ruim 70 kinderen. Vooral kinderen die zonder deze steun de hele zomervakantie thuis waren
gebleven.
De reactie op de Amelandactie zijn zeer enthousiast. Het gaat vaak om huishoudens die jarenlang niet meer,
als is het maar voor een dag, op vakantie zijn geweest. 15 van de 39 huishoudens hebben een bedankbriefje
c.q. bedankmail gestuurd.
Kerstactie: De cliënten van de Voedselbank Dongeradeel hebben van het SSND en in nauwe samenwerking
met een van de ondernemers uit Dokkum, een tegoed bon ontvangen. Daarmee werd het leven voor 70
huishoudens die leven van een uiterst minimum in deze donkere dagen iets verlicht.

Normvergoeding:
Het uitgangspunt van de stichting is dat zij geen aanvullende uitkeringsinstantie wil zijn. Dat wil zeggen dat er niet op
jaarbasis of anderszins een maandelijkse tegemoetkoming wordt verleend. Aanvragen worden gehonoreerd indien er
sprake is van onmiddellijke nood of tekort die niet als structureel kunnen worden beschouwd. Honorering van een
aanvraag vindt plaats op een jaarlijks maximum van:
Alleenstaande:
Partners zonder kinderen:
Daarboven voor elk kind tot 18 jr. :

€.150,€.200,€.50,-

Samenwerking:
In 2011 heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen het bestuur van de stichting en Sun Friesland om een eventuele
samenwerking te onderzoeken. Door de wijzigingen en drukte in het bestuur van de stichting heeft dit pas in januari
2012 plaats kunnen vinden . Mogelijke optie’s over samenwerking worden momenteel onderzocht.
De samenwerking met de voedselbank heeft geleid tot het verstrekken van noodzakelijke voorzieningen zoals
e
koelkasten en vriezers. Daarin wordt nauw samengewerkt met ondernemers uit de regio die deze 2 hands goederen
met garantie en zonder meerkosten bij de cliënten willen plaatsen.
Gegevens en resultaten:
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In het financieel jaarverslag zoals hierbij gevoegd van de stichting, zijn de aantallen opgenomen van aanvragers, het
aantal gehonoreerde aanvragen, het financieel totaal van de verstrekte goederen in euro’s, alsmede het gemiddeld
bedrag dat per aanvrager is toegekend. Bij niet gehonoreerde aanvragen bleek dat het inkomen boven de
bijstandsnorm lag of dat aanvragers niet voornemens bleken om samenwerking aan te gaan met de afd. W.Y.S.
Dandon of schuldhulpverleningsinstanties. In een aantal gevallen werd de aanvraag ingetrokken daar men geen
inzage in de financiën wilde geven
Wat vonden wij b.v. noodhulp:
- Een ondernemer die tgv van rugklachten zijn werk niet meer kon uitvoeren werd een goed matras, met
lattenbodem toegekend.
- Een echtpaar die reeds langere tijd in de schuldhulpverlening zitten (met kind) waarvan 1 van de echtelieden
een bril nodig heeft. Bril zit niet in de basis verzekering
- Een echtpaar wat ten gevolge van faillissement minimaal inkomen heeft en door ziekte weinig kans op herstel
van de situatie werd een bijdrage in de aanschaf van ID kaarten gegeven
- Een alleenstaande moeder met 4 kinderen die geen wasmachine meer had

Beleidsvoornemens 2012 e.v.:






Onderzoek naar participatie door het Provinciaal Armoedefonds;
Uitbreiding van samenwerking met gelijksoortige doelgroepen of instanties binnen N.O.F.
gemeenten;
Samenwerking realiseren met kringloopbedrijf “de Wissel”;
Het uitbreiden van het aantal verstrekkingen dan wel het ( noodzakelijk gebleken) verhogen
van de verstrekking per aanvraag.
Oriënteren op de wettelijke wijzigingen in het sociale vangnet om te beoordelen of dit aanleiding is om het
beleid aan te passen.

Dokkum ,22-3-2012,

C. Eikhout (secretaris)

Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel
Postbus 80
9100 AB Dokkum
e-mailadres: Noodfonds2012@live.nl
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