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Rotary Sneek steunt SUN Friesland
Weer een blijk van steun uit de Friese samenleving:
Rotary Sneek steunt SUN met een gift van 2500,Geweldige opsteker!
De voorzitter van SUN Rimmer Mulder nam de
cheque in ontvangst. Heel erg bedankt Rotary
Sneek!

SUN

Vertrek Ineke Blankenspoor als hoofd bureau SUN
Friesland
Zij vertrekt i.v.m. pensionering per 1 juni 2017. Vanaf
het begin was Ineke Blankenspoor betrokken bij
SUN Friesland. In november 2010 begon zij als hoofd
bureau met alleen een tafel en een bureau. SUN is
vervolgens uitgebouwd tot een “lean and mean”
noodhulpbureau voor Friesland, waar hulpverleners
de weg naar weten te vinden. De organisatie is sterk
gegroeid: er komen op jaarbasis ruim 800 aanvragen binnen en in 2016 is er €444.000,- aan giften
uitgegeven. De meeste gemeenten in Friesland
werken mee aan de instandhouding van SUN door
de bureaukosten te subsidiëren. Alle giften worden
verkregen door fondswerving. Ineke laat een goed
draaiend bureau achter waar een concrete bijdrage
gegeven wordt aan de hulpverlening aan kwetsbare
inwoners van Friesland.
Op het moment van het
schrijven van deze nieuwsbrief loopt de sollicitatieprocedure ter vervanging
van Ineke. Het is nog niet
bekend wie haar opvolgt.
Zodra SUN een besluit
Genomen heeft wordt het
netwerk geïnformeerd.
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Diakonessenhuis sponsort project Vangnet
basiszorg Friesland van SUN
Er wordt een groot beroep gedaan op SUN voor
kwetsbare gezinnen en personen op het gebied
van noodzakelijke kosten op het terrein van ziekte
en verzorging. Met ingang van 1-1-2014 besloten
een aantal gemeenten in Friesland geen bijzondere
bijstand meer te verlenen op het gebied van ziekte
en verzorging. De zorgverzekering is voor gemeenten de voorliggende voorziening. Mensen worden
geacht zich aanvullend te verzekeren. Voor de
gemeenten is dit afdoende en daarom zijn zij op dit
terrein geen vangnet meer.
SUN heeft aangegeven wegvallende overheidsmaatregelen niet te kunnen compenseren. We doen
echter in geval van nood wel iets. Elke aanvraag op
dit terrein wordt individueel beoordeeld op urgente
nood, in hoeverre er andere voorzieningen aangesproken kunnen worden, in hoeverre een gift past
in een goed opgezet hulpverleningstraject en de
financiële situatie van cliënten.
SUN heeft een deelfonds Financieel Vangnet
Basis-zorg Friesland gemaakt en heeft het Diakonessenhuis gevraagd dit fonds met een bijdrage te
ondersteunen. Het Diakonessenhuis heeft hier
“ja “ tegen gezegd en steunt het fonds met
€15.000,-. Heel hartelijk dank daarvoor!
Fondsen 2016

Gravin van Bylandtstichting
Grovestins
Diaconieen
Cornelia Stichting
Fundatie Santheuvel Sobbe
Fonds DBL
Westermeer
Herbert Duintjer Fonds
Sint Anthony Gasthuis
RDO de Balije van Utrecht
Amelanderhof
Rotary Franeker
Nalatenschap de Drevon
Nieuwe Stadsweeshuis
Klaarkamper Weeshuis
Boelstra Olivier Stichting
Ritske Boelema Gasthuis
PW Janssens Friesche Stichting
Armoedefonds

Bestuur en bureau
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Verder kreeg SUN van diverse andere fondsenvoor individuele
gevallen giften voor specifieke doelen. Dat ging in 2016 om de
volgende fondsen:
Vitusstichting
Pape-fonds
T-fonds
Old Burgerweeshuis
Wever du Pied
Hendrik Nannes en CatrijnEpes Stichting
Nieuwenhuis de Kempenaar Fagel Fonds

Per 31/12/2016 bestond het bestuur uit:
Dhr. R. Mulder, voorzitter*
Mevr. M. A. M. Garnier, secretaris
Dhr. J. Folkers, penningmeester
Garnier, secretaris
Dhr. B. Bezoen, lid
D Dhr. J. Lunshof, lid
Mevr. M. Haveman, lid*
Dhr. G. Hemmes, lid*
Dhr. G.J. Polderman, lid*
De bestuursleden met een * vormen samen met het hoofd bureau de
commissie beoordelingen.
De bureaubezetting was in 2016 als volgt:
Ineke Blankenspoor, hoofd bureau (0,4 fte)
Martin Starkenburg, medewerker bureau (0,6 fte)
Wilfried de Jong, vrijwilliger
Fred Voet, vrijwilliger
Elisabeth Galama, vrijwilliger
Pieter Otter, vrijwilliger
Asha Jaipal, vrijwilliger

SUN Friesland verleent financiële hulp aan
inwoners van Friesland, die in een urgente financiële
noodsituatie verkeren en niet (meer) of niet tijdig in
aanmerking komen voor een voorliggende voorziening.

Kernkaart
SUN laat inwoners van Friesland 2016

niet uit de boot vallen!

SUN stelt donaties voor het Giftenbudget 2017 op prijs.

Het bankrekeningnummer van SUN Friesland is NL22 RABO 0103 1478 10.
SUN Friesland
Oostergoweg 1-d
8911 MA Leeuwarden
06-83609304
info@sunfriesland.nl
www.sunfriesland.nl

Kernkaart 2016: sterke groei aanvragen in 2016
SUN heeft weer een Kernkaart gemaakt, dit keer
over het jaar 2016. SUN behandelde in 2016 807
aanvragen en kende 683 keer een bedrag toe.
In totaal gaf SUN €444.000,-. Giften lopen van
kleine bijdragen, bijvoorbeeld kosten voor het
maken van een ID-kaart, tot aan grote bedragen van
enkele duizenden euro’s, bijvoorbeeld bij woninginrichting voor een groot gezin, of het betalen van een
deel van een huurschuld zodat er geen huisuitzetting komt.
Gemiddeld bedroeg een gift in 2016 €650,-.
>> Download de kernkaart 2016 hier!

Voor wie ook wil bijdragen aan het project Vangnet
Basiszorg Friesland:
Het IBAN nummer van Stichting Urgente Noden
Friesland is NL22 RABO 0103 1478 10 o.v.v. Vangnet
basiszorg.
Copini Opticien geeft gratis brillen weg aan cliënten
SUN!
SUN krijgt regelmatig aanvragen voor kosten van
een bril voor mensen die niet verzekerd zijn voor dit
soort kosten en die geen mogelijkheid hebben zich
aanvullend te verzekeren. We zijn erg blij dat Copini
af en toe brillen gratis wil geven voor cliënten voor
wie hulpverleners bij SUN aanvragen. Geweldige
steun en hartelijk dank mijnheer Copini!
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SUN en de Vitusstichting trekken aan de bel!
br
Veel aanvragen ticketkosten gezinshereniging
in 1e kwartaal 2017
SUN Friesland en de Vitus stichting werken al langer
samen op het gebied van ticketkosten gezinshereniging. Per 1 januari 2017 droeg de Vitusstichting de
beoordeling van aanvragen voor ticketkosten over
aan SUN. Hiermee ging gepaard dat SUN de beschikking kreeg over een bedrag van €10.000,- van de
Vitusstichting als te besteden aan ticketkosten in
2017. SUN was erg blij met dit geschonken vertrouwen!
Helaas, vanaf begin januari steeg het aantal aanvragen voor ticketkosten die geaccepteerde vluchtelingen moeten maken om familie te laten overkomen
enorm! De middelen van de Vitusstichting die
bedoeld waren voor een heel kalenderjaar waren in
3 maanden uitgeput.
Vluchtelingenwerk Noord Nederland, SUN en Vitus
zijn met elkaar om tafel gegaan. Vluchtelingenwerk
gaf aan dat het grote aantal gezinsherenigers doorzet tot zeker medio 2017. Eritreeërs en Syriërs die
1,5 jaar geleden in Nederland aan kwamen krijgen
momenteel grootscheeps toestemming om gezinsleden te laten overkomen. Tot nu toe betaalde het
fonds van Vluchtelingenwerk de kosten boven de
€1000,-. SUN en Vitus betaalden de kosten beneden
de €1000,- in het geval dat deze vluchtelingen met
verblijfsstatus geen middelen hebben om de ticketkosten te voldoen.
Vitus kan hier echter niet mee doorgaan omdat de
toestroom te groot is. Zij stortten nog een tweede
bedrag naar SUN om voor dit doel te gebruiken.
Hiermee kan nog 1 a 2 maanden doorgegaan worden. Ook voor SUN geldt dat een te groot beslag
gelegd wordt op het giftenbudget 2017, dat voor
alle kwetsbare inwoners van Friesland is bedoeld.
SUN wil niet dat er halverwege het jaar niets meer
gedaan kan worden voor gezinsherenigers.
Daarom namen SUN en Vitus een moeilijk besluit:
Met directe ingang betalen Vitus en SUN voortaan
ieder slechts 1/3 deel van wat er nodig is om de
gezinnen te laten overkomen. Vitus betaalt zolang
het deelfonds bij SUN nog geld bevat. De vluchteling
zal 1/3 deel moeten ophoesten door te lenen. Als
het fonds van Vitus op is, betaalt SUN nog wel door,
maar dan zal er dus 2/3 door de vluchteling geleend
moeten worden. Vluchtelingenwerk kaart het probleem bij de Friese gemeenten aan. Ook daar ligt een
verantwoordelijkheid te helpen, voor deze nieuwe
inwoners van de gemeenten.

Kopie aanvraag bijzondere bijstand
Het is heel belangrijk direct met de aanvraag bij
SUN een aanvraag bijzondere bijstand te doen, als
hiervoor wettelijk mogelijkheden zijn. De bijzondere
bijstand is er voor bijzondere kosten en bijzondere
situaties. SUN komt pas in het geweer als bijzondere
bijstand niet mogelijk is.
• Bel gerust voor vragen of overleg tijdens ons
telefonisch spreekuur! 06-83609304 (di,wo,do van
9.30-12.30 uur).
• Buiten de spreekuren luisteren wij de voicemail
regelmatig af zodat we kunnen inspringen op dringende gevallen. Hiervoor heeft SUN een noodprocedure.
Voor meer informatie en voor het
aanvraagformulier: www.sunfriesland.nl

SUN Friesland
Oostergoweg 1 -d
8911 MA Leeuwarden
T: 06-83609304 en info@sunfriesland.nl
Telefonische spreekuren op: dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend tussen
9.30 en 12.30 uur
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