Verkort jaarverslag 2016 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 voor het bestrijden van acute individuele noden.
Activiteiten: In 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.
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.
Verder wordt gezocht naar samenwerking met kerken en proberen we d.m.v. uitbreiding van giften te krijgen
zoals via particulieren en bedrijven en de Lyons club.
De aldus bijeengebrachte gelden worden als regel uitgekeerd in de vorm van een gift.
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 voor wie
een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen als (bijzondere) bijstand of
verzekering. De stichting doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten. 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.
Oktober 2016 is besloten dat men maximaal 3 jaar achtereenvolgens een aanvraag bij de Stichting kan
indienen.
Bestuur:
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
de heer J.J. Wagenaar (Voorzitter en secretaris)
de heer C. Valkenburg (penningmeester)
mevrouw C. Eikhout algemeen bestuurslid en coördinator
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 (intaker)
mevr. L. Terpstra (intaker)
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. Duidelijk is wel dat er nog naarstig naar nieuwe
vrijwilligers in de rol van intaker wordt gezocht.
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 SUN Friesland.
 Verder is nauw samengewerkt met ondernemers in Dokkum, de voedselbank, kringloopbedrijf de Wissel,
het Nationaal Fonds Kinderhulp en de Kooyenga Castro Foundation.
 Samenwerking is gezocht met de PKN kerken van Dokkum dit december 2016 geleid tot een positieve
beslissing weke begin 2017 verder uitgewerkt gaat worden.

Voorbeelden van noodhulp waren:
 Kinderen en volwassenen die geen of onvoldoende kleding/schoenen hebben.
 Een gezin met 7 kinderen had een defecte wasmachine die niet meer gerepareerd kon worden.
 Een cliënt had geen verblijfsvergunning, zat in de procedure op grond van mensenhandel had echter
onvoldoende gelden voor de betaling van de leges kosten.
 Een gezin in de schuldsanering had, ivm bedplassen van 2 kinderen, 2 nieuwe matrassen nodig.
 Een alleenstaande , langdurig in de bijstand zittende had een defect, niet te repareren fornuis.
 Bij cliënten die gebruik maken van de voedselbank kon de stichting bemiddelen in de aanschaf van een
koelkast/ vriezer.
 Een alleenstaande, in de schuldsanering, had een niet te repareren wasmachine.
 2 x is een bijdrage verstrekt voor de aanschaf van een TV . De oude was defect en door hoge kosten
was er geen geld voor een nieuwe
 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.
 Door diverse omstandigheden (school, contact met buitenland etc.) is 2 maal een aanvraag ingediend
voor een computer.
Inkomsten in 2016:
De Stichting kreeg wederom een subsidie van € 10.000,00 van de Gemeente Dongeradeel
SUN (= Stichting Urgente Noden) Friesland heeft, ten bate van grote aanvragen, in totaliteit
€ 3441.49 bijgedragen.
Het Nationale Kinderfonds verstrekte, voor de aanschaf van een computer nog eens € 400,--.
Door diverse ondernemers zijn kortingen verstrekt en giften ontvangen van in totaal € 900.--.
Van de Lyons club Lyts en Lauwers is een donatie van €370.—ontvangen.
Inclusief rente kwamen de totale inkomsten daardoor uit op € 15.100,--.
Uitgave in 2016
De uitgaven die door de stichting in 2016 worden gedaan konden worden gefinancierd uit deze bijdrage.
De algemene kosten bedragen in 2016 circa € 625,--, nog steeds minder dan 5% van de inkomsten.
De kosten kunnen, door de inzet van de vrijwilligers nog steeds laag worden gehouden.
Er is voor € 14.225,17 aan noodhulp verleend.
Verdeling aanvragen
in 2016 kwamen er 74 aanvragen binnen , waarvan er 23 zijn afgewezen, vervallen óf doorverwezen.
51 aanvragen zijn door het SSND gehonoreerd.
Bij het SSND zijn 8 aanvragen bij SUN Friesland ingediend 1 x is een aanvraag afgewezen
Bij het Nationaal Fonds Kinderhulp is 1 x een aanvraag ingediend en toegekend.
1x is een aanvraag doorgeleid naar de Kooyenga Castro Foundation.
De afwijzingen kwamen voort óf omdat men of niet in de gemeente Dongeradeel woonde, óf een te hoog vrij
besteedbaar inkomen had óf omdat de aanvrager weigerde de benodigde informatie te verstrekken óf omdat
de aanvraag niet als “nood” werd bestempeld.
99 % van de aanvragers waren tussen de 21 en 65 jaar.
Onder de aanvragers waren16 alleenstaande en 5 paren zonder kinderen.
24 alleenstaande ouders met 55 kinderen en 21 paren met 58 kinderen.
In totaal zijn er dus 113 kinderen, die bij ons bekend zijn, en die onder de armoedegrens leven.
Sommige mensen diende meerdere aanvragen in vandaar dat de aanvragen (74) niet overeenkomen met de
aantallen (65)
Dokkum, 15 januari 2017

