Verkort jaarverslag 2015 van Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel (SSND)
De SSND is een stichting voor noodhulp aan particulieren. De stichting is opgericht op 27 juni 2009.
Op basis van samenwerking wordt door particulieren, de lokale overheid en maatschappelijke
organisaties, samengewerkt om acute individuele noden te bestrijden.
Activiteiten: In het jaar 2009 en 2010 heeft de Stichting haar inkomsten verkregen uit een
particuliere gift van een in de gemeente Dongeradeel gevestigde ondernemer, die deze gelden aan
de stichting in beheer heeft toevertrouwd. De aldus bijeengebrachte gelden worden als regel
uitgekeerd in de vorm van een gift.
Vanaf 2010 heeft de gemeente Dongeradeel aan de stichting een subsidie verstrekt waarbij de
voorwaarde is gesteld dat de stichting de aanvragers van alle informatie voorziet over mogelijkheden
waar men wellicht recht op heeft.
Aard van de hulp: De SSND is er (uitsluitend) voor alle inwoners van Dongeradeel die door
omstandigheden in een bijzondere of acute noodsituatie zijn geraakt. Een noodsituatie die men niet
zelf kan oplossen en waarvan een oplossing niet mogelijk is via reguliere voorzieningen zoals b.v.
(bijzondere) bijstand of verzekering. De stichting doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of
betaling van woonlasten.
Bestuur:
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter de functie is vanaf 1-12-2015 vacant
mevrouw C. Eikhout (penningmeester)
de heer J.J. Wagenaar (secretaris)
de heer P. Verheijen algemeen bestuurslid
Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door 3 leden die fungeren als klankbordgroep voor het
bestuur:
mevrouw A. de Jonge Schuster
de heer C. Valkenburg
de heer J. Vogelzang
Er wordt op basis van gelijkheid prettig samen gewerkt en een ieder zet zich in om de cliënt te
informeren over wettelijke regels en, waar nodig, een huisbezoek te doen.
Samenwerking:
• De stichting werkt nauw samen met de Stichting Urgente Noden (SUN) Friesland. Deze stichting
heeft de mogelijkheid om bijdragen tot een hoger bedrag te doneren. De Gemeente Dongeradeel
doneert jaarlijkse een bijdrage aan SUNFriesland.
• Verder is nauw samengewerkt met enkele ondernemers in Dokkum, de voedselbank,
kringloopbedrijf de Wissel, Stichting babyspullen, verloskundigen, Leger des Heils en MEE
• December 2015 kreeg de SSND toestemming van de Stichting Kinderhulp om - wanneer van
toepassing - ook bij hen aanvragen in te dienen

•

•

Contacten zijn verder gelegd met het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigde,
Stichting Welzijn Het Bolwerk, Vluchtelingenwerk én de PKN gemeente uit Dokkum om - waar
mogelijk- meer samen te werken.
De Stichting Kooyenga Castro Foundation heeft aangegeven dat men graag met het SSND wil
samenwerken.

Voorbeelden van noodhulp waren:
• Kinderen en volwassenen die geen of onvoldoende kleding/schoeisel hebben.
• Een gezin dat alleen gebruik kon maken van een onveilig gasfornuis is geholpen met de
aanschaf van een nieuw exemplaar.
• Een cliënt had geen verblijfsvergunning maar zat in de procedure op grond van het
kinderpardon. Kreeg wel financiële ondersteuning van de gemeente maar niet voor
reiskosten die noodzakelijk zijn voor de studie.
• Eenmaal hebben we - bij hoge uitzondering -een bijdrage aan de huurschuld verstrekt.
• Bij cliënten die gebruik maken van de voedselbank kon de stichting bemiddelen in de
aanschaf van een koelkast/ vriezer.
• Een alleenstaande moeder, wonende met 5 kinderen in een klein en vochtig huis met een
kapotte droger. Gelegenheid om de was te drogen in het huis was er vrijwel niet. De stichting
heeft bijgedragen in de aanschaf van een 2e hands droger.
• Door omstandigheden verloor een jonge man een groot deel van zijn gebit. De stichting
heeft, samen met SUNFriesland, bijgedragen aan de gebitsanering.
• Diverse vluchtelingen die al langere tijd een verblijfsvergunning hebben, hebben voor de
aanschaf van de inboedel een lening afgesloten. Als die lening is afbetaald blijkt dat een deel
van het noodzakelijke meubilair aan vervanging toe is. In een aantal gevallen is, in overleg
met vluchtelingen werk, hieraan een bijdrage verstrekt.
• Een alleenstaande jonge zwangere vrouw is, in samenwerking met stichting babyspullen en
de verloskundige, geholpen aan de meest noodzakelijke middelen om de eerste opvang van
de baby te garanderen.
• Het is voorgekomen dat een werkzoekende geen geld had voor een WA verzekering.
Hierdoor liep hij een stageplek mis. De stichting heeft eenmalig deze verzekering betaald.
• In samenwerking met SUNFriesland is een betalingsregeling getroffen voor een boete van
een cliënt waardoor deze nu in de schuldsanering kon worden opgenomen.
• Door diverse omstandigheden (school, contact met buitenland etc.) ontstond er in 2014 een
grotere behoefte aan een computer echter dit soort aanvragen zijn in 2015 niet meer
voorgekomen.
Inkomsten in 2015:
De Stichting kreeg wederom een subsidie van € 10.000,00 van de Gemeente Dongeradeel
SUN (= Stichting Urgente Noden) heeft, ten bate van grote aanvragen, een aanvulling gegeven van €
534.—en heeft 5 aanvragen volledig overgenomen en gefinancierd.
Door verschillende welwillende ondernemers werden kortingen verstrekt tot een bedrag van € 325.-Verder kwam er een gift binnen van een particulier van € 100.-Inclusief rente kwamen de totale inkomsten daardoor uit op € 11.069.Uitgaven in 2015
De uitgaven die door de stichting in 2015 zijn gedaan zijn gefinancierd uit bovenstaand bedrag.
De algemene kosten zijn in 2015 iets gestegen; van € 534.57—naar € 570.53. Echter nog steeds
bedraagt dit slechts 0.5% van de inkomsten.
De kosten kunnen door de inzet van de vrijwilligers (reiskosten) nog steeds laag worden gehouden.

Er is voor € 11.778.- aan noodhulp verleend. Het betrof 73 aanvragen, waarvan er 23 zijn afgewezen,
óf doorverwezen. Twee aanvragen worden in 2016 afgerond.
De afwijzingen hadden te maken met de volgende afwegingen:
* Wonen buiten de gemeente Dongeradeel
* Het vrij besteedbaar inkomen was te hoog
* De aanvrager weigerde de benodigde informatie te verstrekken
* De aanvraag kon - gelet op onze gehanteerde criteria -niet als “nood” worden bestempeld.
Vijf keer is een aanvraag voor behandeling doorverwezen naar SUN Friesland. Zij hebben deze
aanvragen ook gehonoreerd.
Negenennegentig procent van de aanvragers was tussen de 21 en 65 jaar. Er waren 20
alleenstaanden zonder kinderen bij, 17 alleenstaande ouders met kinderen waarbij 23 kinderen
waren betrokken en 15 paren waarbij 41 kinderen waren betrokken. In totaal waren dus 64 kinderen
betrokken.
Bij 4 aanvragen was de gezinssamenstelling onbekend omdat men onvoldoende gegevens wilde
aanleveren

Dokkum, 18-02-2016

