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JAARVERSLAG 2012
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. 01158052

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 2012 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 € 5.000.-De uitgaven die conform de doelstelling door de stichting in 2012 zijn gedaan zijn gefinancierd uit deze bijdrage
De administratieve kosten bedroegen in 2012 € 206.— dit is nog geen 0.2% van de inkomsten.
Deze kosten konden door de inzet van de vrijwilligers (reiskosten) en bedrijven (kopieën etc.) worden verlaagt.
Bestuur:
Het bestuur van de Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel op de datum van 31-12-2012 bestond uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Vacant (Formeel is dit Rein Middelburg echter de vacature is vacant)
Carla Eikhout – Dokkum – programmamanager – Pasana groep Dokkum
Corinna Scharringhausen – Dokkum - Ondernemer
Henk Korthof – Boksum - Provinciaal Statenlid - Vakbondsbestuurder
Paul Verheijen – Dokkum- Pastoor Bonifatiusparochie Dokkum

De functie van voorzitter is, ondanks de benadering van diverse kandidaten uit de regio, nog steeds vacant,
Inmiddels worden stappen ondernomen om via De Vrijwilligerscentrale van SWD Het Bolwerk een vacature op te
stellen 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 - Gemeenteambtenaar
Antje de Jonge Shuster – DokkumJelle Wagenaar – Dokkum- voormalig directeur sbo de Twine in Dokkum

Vanaf medio juni 2011 is een coördinator voor de aanvragen en intake gesprekken aangesteld. Deze coördinator
verdeeld de nieuwe aanvragen en draagt er zorg voor dat de huisbezoeken plaats vinden.
Voor de werkwijze is onderstaande handleiding opgesteld (27-10-2011 en aangepast op 19-2-2012)
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Intakers:
 Een intaker zal informatie die uit hoofde van deze functie ter ore komt nimmer met andere, dan andere
intakers delen.
Aanvragen
 Een aanvraag kan op 2 manieren binnen komen
- Op www.stichtingnoodfondsDongeradeel.nl kan een aanvraag formulier worden gedownload.
- Deze aanvraag kan via de mail naar noodfonds2012@live.nl of post , postbus 80 9100 AB Dokkum,
worden verzonden. (De secretaris of vervanger haalt wekelijks de post op en scant de aanvragen in)
 De coördinator maakt een map aan en verdeelt de casussen of deze worden verdeeld tijdens het
casusoverleg.
 Die casussen die gecompliceerd zijn worden tijdens het casus overleg besproken. Alle bezoekersrapportages
worden beoordeeld door het dagelijks bestuur en deze nemen het uiteindelijke besluit tot toekenning.
 Het casus overleg zal niet in een openbare gelegenheid plaats vinden Dit om ongewild vertrouwelijke
informatie aan andere ter oren te laten komen.
 Daar waar een aanvraag binnen komt zal een intaker die met deze persoon/situatie bekend is deze aanvraag
niet behandelen en zich daar bij terzijde houden.
Huisbezoek
 De intake vindt, in principe, altijd plaats in een koppel (dus niet alleen) Dit om met elkaar te kunnen sparren
en ook te voorkomen dat zaken verkeerd worden begrepen of iemand van ons in de problemen kan komen.
 Bij een huisbezoek worden de folder “Mogelijkheden laag inkomen van de gemeente Dantumadeel en
Dongeradeel 2012” en de bijlage “Handige tips van SSND” besproken en, waar nodig, achter gelaten. (zie
Bijlage 2 en 4 )
 Tijdens het huisbezoek worden geen toezeggingen gedaan
Verslag
 Na ieder huisbezoek wordt een verslag gemaakt waarin de volgende zaken, mede i.v.m. de verantwoording
aan de gemeente, aan de orde komen:
1. Voor en achternamen/ straatnaam en nummer, postcode en woonplaats, geboortedata , tel.
nummer en mail adres1
2. Casusnummer
3. De aanvraag met daarin de financiële positie
4. De reden aanvraag
5. De aangetroffen situatie
6. Deelname aan de voedselbank
7. De adviezen die, mede aan de hand van de folder zijn gegeven.
8. Het voorgestelde besluit
Een besluit over toekenning van de aanvraag kan dan, indien er geen complicerende factoren zijn, in gezamenlijk
overleg worden genomen en gemeld worden bij de penningmeester of een van de andere leden van het dagelijks
bestuur.
Een keer per 6 weken vindt een bijeenkomst van bestuursleden en intakers plaats waar de ervaringen of genomen
beslissingen worden getoetst.

1) Deze gegevens (N.A.W) worden niet doorgegeven aan de gemeente
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Ontwikkelingen 2012:
Website: Medio april 2011 is de website van de stichting gelanceerd. Zie www.stichtingnoodfondsdongeradeel.nl
Ook in 2012 is er regelmatig aandacht besteed aan de website daar het aanvraagformulier niet naar behoren werkte.
In middels is het mogelijk, via de website, een aanvraagformulier te downloaden.
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
Sun Friesland
Voedselbank Dongeradeel
Zelf je schulden regelen.nl

SUN Friesland: Begin 2012 heeft overleg over mogelijke samenwerking tussen SSND en SUN Friesland plaats
gevonden.
Mogelijke opties voor samenwerking, zoals door Sun Friesland zijn voorgesteld, waren:
SSND werkt zoals nu en doet , voor grote aanvragen, een beroep op SUN
De gemeente Dongeradeel betaald mee aan de bureau kosten (+/- 5000.—) en de rest van het bedrag +/- €
5000.—gaat rechtstreeks naar het SSND
Ondertekening van een convenant
SSND is echter de mening toegedaan dat de voorgestelde samenwerking niet alleen minder liquiditeit voor SSND
betekend maar ook een forse verhoging van administratieve kosten. (Zoals eerder aangegeven heeft het SSND
minder dan 0.2% aan administratieve zaken uit hoeven te geven) Verder ziet men een zelfstandige en snelle
afhandeling van aanvragen in noodsituaties evenals de privacy van aanvragers in gevaar komen. Bij een mogelijke
oplossing van samenwerking met behoud van zelfstandigheid ziet het bestuur van het SSND wel mogelijke kansen.
Sun Friesland en SSND hebben elkaar niet kunnen vinden hierin.
Task force armoedebeleid Friesland: De secretaris heeft deelgenomen aan de eerste bijeenkomst van de task force
armoede beleid Friesland. Een vervolg van deze bijeenkomst heeft, zover het SSND kon vaststellen, niet plaats
gevonden Of is hiervoor niet uitgenodigd.
Informatie bijeenkomst Wet werk en bijstand: De secretaris heeft, dec. 2012, deelgenomen aan de bijeenkomst
aangaande de aanpassing van de ‘Handhavingswet’ en de ‘Wet huisbezoeken’. Vanaf dit moment ontvangt de
stichting de nieuwsbrief WYSDanDon. Deze wordt onder de vrijwilligers verspreid.
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. Voor honorering van een aanvraag wordt de volgende normvergoeding gehanteerd.
Alleenstaande:
€.150,Partners zonder kinderen:
€.200,Daarboven voor elk kind tot 18 jr. :
€.50,-
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Voortgang:
 2012 was een periode met een stabiele reeks aanvragen. Er kwamen 80 aanvragen binnen. Door de
kerstactie (een waarde bon ter waarde van € 15.—) steeg het aantal cliënten wat is bereikt tot 122.
 9 aanvragen werden, om diverse redenen zoals, niet afkomstig uit de gemeente Dongeradeel (1 x)
te hoog eigen vrij besteedbaar inkomen ( 5 x) aanvraag zoals software/ computer (3 x)
 50% van de aanvragers is aangesloten bij de voedselbank
 33 aanvragen waren betrof gezinnen met kleine kinderen
 Voor verder informatie het financieel jaarverslag met daarin o.a. het financieel totaal van de verstrekte
goederen in euro’s, alsmede het gemiddeld bedrag dat per aanvrager is toegekend.
Wat vonden wij b.v. noodhulp:

Ontbreken van schoenen voor de kinderen

Onmachtig , bij ernstige allergie, vervangende vloer aan te leggen

Ontbreken van werkende wasmachine voor een gezin met 3 kinderen

Ontbreken van koel/vries kast bij deelname aan de voedselbank

Ontbreken van voldoende winterkleding

Onmachtig de tandarts nota te betalen

Om huisuitzetting te voorkomen ene deelbetaling aan de bouwvereniging te verstrekken
Wat voor andere hulp is geboden:
Het is een 2 x voorgekomen dat kinderen hun vervolg opleiding niet in Dokkum konden volgen maar
aangewezen waren op een opleiding in Leeuwarden. De reiskosten konden door deze families niet worden
bekostigd. Overleg met de betreffende scholen heeft er toe geresulteerd dat deze zich bereid verklaarde de
reiskosten van deze kinderen op zich te nemen.
Beleidsvoornemens 2013 e.v.:
 Uitbreiding van samenwerking met gelijksoortige doelgroepen of instanties binnen N.O.F.
Gemeenten zoals de diaconieën;
 Samenwerking uitbuiten met kringloopbedrijf “de Wissel”;
 Werven van nieuwe voorzitter en intakers.
Dokkum, 21-3-2013,

C. Eikhout (secretaris)

Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel
Postbus 80
9100 AB Dokkum
e-mailadres: Noodfonds2012@live.nl
Website: www.stichtingnoodfondsdongeradeel.nl
KvK: nr. 01158052
IBAN: NL71ABNA0473110768
RSIN: 820970256

4

