Jaarverslag 2013

De Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel is bij notariële acte opgericht op 27 juni 2009.
Visie, Missie en werkwijze zijn te lezen in het Beleidsplan SSND 2013
Bestuur:
Zowel in de samenstelling van het bestuur als in de samenstelling van de werkgroep intakers heeft in
de loop van 2013 een wijziging plaatsgevonden. Sinds december 2013 ziet de situatie er als volgt uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester
Bestuurslid:

Marijke Rodenburg – Dokkum - Personal Coach
Jelle Wagenaar – Dokkum- voormalig directeur sbo de Twine in Dokkum
Carla Eikhout – Dokkum – voormalig programmamanager - Dokkum
Paul Verheijen – Dokkum- Pastoor Bonifatiusparochie Dokkum

Er is een werkgroep die bestaat uit de volgende personen:
Coördinator:
Carla Eikhout – Dokkum – voormalig programmamanager
Intaker:
Hans Halbesma – Dokkum – strategisch adviseur gemeente Súdwest
Fryslân
Intaker
Antje de Jonge - Schuster – Dokkum- voormalig voorzitter Anbo
Dongeradeel/ lid clientenraad Waadwente
Intaker
Jelle Wagenaar – Dokkum- voormalig directeur sbo de Twine in Dokkum
Intaker
Cor Valkenburg gepensioneerd en voorheen senior HRM adviseur bij
Rabobank Nederland.
Vergoeding bestuur:
De bestuursleden en intakers doen dit werk belangeloos en daar waar sprake is van de belastingvrije
vrijwilligersvergoeding wordt deze jaarlijks aan de stichting geschonken.
In en uitgave van de Stichting in 2013:
De Stichting heeft haar inkomsten verkregen uit een subsidie van de gemeente Dongeradeel
met een bedrag van in totaal € 10.000.—en andere donaties van in totaal € 625.-De uitgaven die conform de doelstelling door de stichting in 2013 zijn gedaan zijn gefinancierd
uit deze bijdrage. De administratieve kosten bedroegen in 2012 € 390.— dit is 0.4% van de
inkomsten. Deze kosten konden door de inzet van de vrijwilligers (reiskosten) en bedrijven (
kortingen etc.) laag worden gehouden

Stand van zaken: op 31 december 2013 waren er 66 aanvragen bij de stichting binnen gekomen en
afgehandeld .
1

De verdeling is uit onderstaande grafieken op te maken
afgewezen 12

ingetrokken 3

gehonoreerd 51

Aanvragen 66
18%

5%
77%

Reden afwijzing
te hoog vrij besteedbaar inkomen 6 x

niet nakomen van afspraken 2012 7 x

woont in andere gemeente 2 x
22%

45%

33%

Betrokken kinderen (0-18 jaar) 64
Alleenstaand 23

Alleenstaande ouder met kinderen 17
37%

echtpaar/ samenlevend 24

36%
27%

Soorten verstrekking (soms bestaat een
verstrekking uit meerdere zaken)
2% 2%
3%

2%
8%

Fiets (reparatie) 5 x
8%

Waarde bonnen 34 x
Witgoed 10 x

17%

Hulpmiddelen vervoer 2 x
58%

Nota CJB 1x
Bed/matras/linnengoed 5 x
Laminaat 1 x
Kachel 1 x
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Voorbeelden van noodhulp:
 Kinderen die onvoldoende kleding/ schoenen hadden
• Een echtpaar met een allergisch kind waar in de woning alleen tapijt als vloerbedekking lag
• Een alleenstaande die in een onverwarmde woning leefde
• Een alleenstaande man 62 jaar, 92 Kg die op een matras van 10 cm dikte sliep
• Een echtpaar wat geen droge schoenen meer had
• Een alleenstaande, wonend in een van de dorpen die i.v.m. gezondheidsredenen beslist de
beschikking van een auto nodig had.
• Een alleenstaande die, i.v.m. stage die uitzicht op een baan gaf, beslist een voertuig nodig
had om daar te komen.
• Een echtpaar wat reeds dagen, door overgang naar nieuw rekening nr. (geëist bij
schuldsanering) geen inkomen en daardoor alleen op water en brood moest teren.
• Een echtpaar wat niet in de schuldsanering terecht kon omdat eerst een CJB boete moet
worden voldaan
• Een alleenstaande moeder met 5 kinderen die geen wasmachine meer had
Namens het Bestuur van de Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel
C. Eikhout. Penningmeester en Coördinator
Bijlage:
Financieel jaaroverzicht 2013
Toelichting begroting 2014
Beleidsplan 2014

febr. 2013
febr. 2014
jan. 2014

Postadres: postbus 80 9100AA Dokkum
Email: noodfonds2012@live.nl
Website: www.stichtingnoodfondsdongeradeel.nl
KvK: nr. 01158052
IBAN: NL71ABNA0473110768
RSIN: 820970256
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