Jaarverslag 2014

De Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel is bij notariële acte opgericht op 27 juni 2009.
Visie, Missie en werkwijze zijn te lezen in het beleidsplan 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
Antje de Jonge - Schuster – Dokkum- voormalig voorzitter Anbo
Dongeradeel/ voormalig 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.
Aspirant-lid
Jan Vogelzang
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 2014:
De Stichting heeft haar inkomsten verkregen uit een subsidie van de gemeente Dongeradeel
met een bedrag van in totaal € 10.000.—
Stichting Urgente noden heeft, ten bate van grote aanvragen, een aanvulling gegeven van €1131.42
Door diverse partijen met wie het SSND heeft samengewerkt is een korting verstrekt van in totaal
€ 788.19
De totale inkomsten kwamen daardoor uit op €12.129.64
De uitgaven die conform de doelstelling door de stichting in 2014 zijn gedaan zijn gefinancierd
uit deze bijdrage. De administratieve kosten zijn, door de iets hogere administratiekosten in 2014
iets gestegen (van €390.—naar € 534.57) echter dit bedraagt nog steeds 0.4% van de inkomsten.
Deze kosten konden door de inzet van de vrijwilligers (reiskosten) laag worden gehouden
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Stand van zaken: op 31 december 2014 waren er 82 aanvragen bij de stichting binnen gekomen en
afgehandeld . De verdeling is uit onderstaande grafieken op te maken

Totaal aanvragen 2014
82
afgewezen 12

ingetrokken 3

gehonoreerd 60

goedgekeurd maar nog niet gehonoreerd 2

door SUN overgenomen 2

aanvraag in samenwerking met SUN 3
2%

2% 4% 15%
4%

73%

Reden afwijzing
woont in een andere gemeente 3

onvoldoende gegevens worden aangelevert 5

andere reden 4

33%

25%
42%

Leeftijdscategorie
> 65

3

25-65 75
5%4%

91%

2

< 25

4

Betrokken kinderen 0-18 jaar
90
alleenstaand 28
waarvan aleenstaande ouder met kinderen 23
samenwonend/gehuwd 8
waarvan samenwonend/gehuwd met kinderen 21
onbekend 2
2%
26%

34%
28%

10%

Soorten verstrekking (soms bestaat een
verstrekking uit meerdere zaken)
Aanpassingen in en rond huis 4 x
Bonnen b.v. voor kledingb 33 x
Bonnen overig (action, blokker, hema en jumbo) 21 x
Computer 3x
Identiteitsbewijs 2x

1%

4%

17%

2%
4%

5%
41%

26%

Voorbeelden van noodhulp:
 Kinderen en volwassenen die onvoldoende kleding/ schoenen hadden.
• Een aantal gezinnen met een allergisch kind waar in de woning alleen tapijt als
vloerbedekking lag.
• Een aantal malen een defecte vriezer bij cliënten die gebruik maakte van de voedselbank.
• Een aantal alleenstaande die in de dorpen woonde en, zonder onze steun, geen
vervoersmogelijkheden meer hadden.
• Een alleenstaande moeder met 5 kinderen die geen wasmachine meer had.
• Een moeder met een defect kunstgebit, wat door het ontbreken van financiën (eigen
bijdrage) niet hersteld kon worden.
• Door diverse omstandigheden ontstaat een grotere behoefte aan een computer
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Namens het Bestuur van de Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel
Bijlage:
Financieel jaaroverzicht 2014
Toelichting begroting 2015
Handige tips van Stichting.
Aanvraagformulier

januari 2015
januari 2015
Januari 2015
januari 2015

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