Bij dit nummer
Deze nieuwsbrief geeft informatie over noodhulp in
Friesland aan wie -op welke wijze dan ook- betrokken
is bij het werk van Stichting Urgente Noden Friesland
SUN. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Reageren kan via info@sunfriesland.nl

In dit nummer o.a.:
4
Kernkaart 2012
4
Gift aan SUN door fietsactie
4
Dienstverlening 1e half jaar 2013
4
Fondsenwerving loopt goed
4
Meer gemeenten sluiten zich aan
4
De puntjes op de i
jaargang 3

nummer 1

augustus 2013

Kernkaart 2012
Het jaar 2012 was het tweede volledige jaar dat
SUN Friesland draaide. Het is duidelijk dat SUN als
noodhulp een noodzakelijke, aanvullende voorziening is geworden in Friesland en dat de voorziening
staat. SUN is bekender geworden bij meer hulp- en
zorgverleners. Het tweede jaar 2012 kende weer
een sterke groei van het aantal aanvragen. Er kwamen 521 aanvragen binnen tegen 299 in 2011. In
totaal is er €274.872 aan giften toegekend. Voor
meer informatie zie de Kernkaart 2012.
<< Voor de Kernkaart 2012 download >>
Fietsactie voor SUN
Regelmatig zijn er sponsoracties voor SUN, die
mensen spontaan uitvoeren. Deze acties zijn voor
SUN Friesland heel waardevol: een pluim voor ons
werk!
Van diaconieën krijgen we regelmatig bedragen
binnen. Vaak kunnen we niet bedanken omdat we
alleen een storting krijgen en geen adres hebben. Bij
deze dus! Ook Rotary Leeuwarden sponsort ons met
acties. Erg leuk was de actie van drie vrienden die in
mei deelnamen aan de Fiets Elfstedentocht. Zij lieten
zich sponsoren voor SUN. Zij kregen veel positieve
reacties over SUN. Zij waren trots en blij met hun
fietsactie € 2330,75 binnen te halen. SUN ook.
Bedankt mannen!

Dienstverlening SUN 1e half jaar 2013
Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan
voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen per week. Het gemiddelde in 2012 was 10
aanvragen per week. Er is dus sprake van een doorzettende sterke groei in 2013.
Voor woninginrichting, woonkosten en levensonderhoud wordt het meest een aanvraag gedaan.
Er is sprake van een groot aantal aanvragen voor alleenstaanden zonder kinderen. Oovoor alleenstaanden met kinderen komen veel aanvragen binnen.
14,7% van de aanvragen betreffen jongeren onder
de 23 jaar. In 2012 was dit 17,3%.
Het aandeel huishoudens waarin kinderen leven is
26,4 % van de aanvragen.
Er zijn 349 besluiten genomen in het 1e half jaar
2013. 85 % van de besluiten was een toekenning,
waarna overgegaan is tot een gift of lening. 15% van
de behandelde aanvragen is afgewezen, of er is in
overleg met de hulpverlener doorverwezen of ingetrokken. Het gemiddelde toegekende bedrag was
het 1e half jaar € 564,-. Zie voor meer informatie de
rapportage over het 1e half jaar
<< download >>

Fondsenwerving in 2013 verloopt goed
SUN bedankt de fondsen voor het in SUN gestelde
vertrouwen en hoopt op een goede voortzetting van
de samenwerking.
Er zijn in 2013 twee nieuwe fondsen die bijdragen:
het Fonds Wiggers van Kerchem, onderdeel van de
Fundatie Van den Santheuvel Sobbe en het Nieuwe
Stadsweeshuis uit Leeuwarden. De laatste specifiek
voor kinderen en jongeren uit Leeuwarden.
SUN raamt dat er voor het giftenbudget in 2013
€ 330.000,- nodig is. Medio 2012 heeft SUN toezeggingen van Friese en landelijke fondsen binnen voor
€ 285.500,SUN denkt door middel van het aanschrijven van
fondsen voor individuele aanvragen een deel binnen
te halen. Daarnaast komt er een bedrag terug dat
als lening is uitgezet. Met dit geld kan SUN opnieuw
een gift geven. Al met al loopt de fondswerving
goed. Overzicht fondsen 2013
<< download >>
Meer gemeenten sluiten zich aan
In de eerste helft 2012 hebben de Colleges van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Tytsjerksteradiel en het Bildt aangegeven SUN te
steunen door mede subsidiering van de bureaukosten van SUN, samen met andere Friese gemeenten. Hier zijn we heel blij mee!
Medio 2013 steunen de volgende gemeenten SUN
met een financiële bijdrage van €0,15 per inwoner:
Achtkarspelen, Ameland, Franekeradeel, Heerenveen, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel,
Lemsterland, Littenseradiel, Opsterland, Skarsterlân,
Súdwest-Fryslân en Tytsjerksteradiel.
SUN vraagt gemeenten samen te werken en SUN als
noodhulpbureau en aanvulling op de infrastructuur
van hulp- en dienstverlening voor kwetsbare inwoners mogelijk te maken.
Per 1 januari 2014 vervalt de provinciale subsidie en
zal SUN niet meer werken voor inwoners van gemeenten die niet meedoen.
Fondsen 2013 Giftenbudget
Amelanderhof, Anthony Gasthuis, Fonds Wiggers
van Kerchem, MAOC Gravin van Bylandtstichting
Nieuwe Stadsweeshuis, Stichting Westermeer
RDO de Balije van Utrecht. Nalatenschap De Drevon
Grovestins, Fonds DBL, Sluyterman van Loo
Herbert Duintjer Fonds, Diaconieën, Provincie,
Cordaid

De puntjes op de i
• 	SUN vraagt hulpverleners de aanvragen compleet
aan te leveren. Dat scheelt veel tijd in navragen
voor ons en indienen van ontbrekende gegevens
voor de hulpverleners!
• 	Wanneer SUN een gift overgemaakt heeft naar de
rekening van de hulpverlenende organisatie, dan
is het belangrijk dat de hulpverlener de besteding
van de gift goed begeleid. In de meeste gevallen
gaat dit goed, maar soms niet. Het komt soms
voor dat de hulpverlener het bedrag doorstort
naar de cliënt, die er vervolgens iets anders van
doet als het doel waarvoor aangevraagd is. Schat
in of je cliënt deze verantwoordelijkheid aan kan.
Met bonnetjes werken voordat er betaald wordt,
kan helpen om de cliënt bij de les te houden!
Verder komt het voor dat bij doorstorting het
bedrag verdwijnt in het schuldentraject van de
cliënt. Maak afspraken met bewindvoerders en
schuldhulpverleners over de besteding van de gift
en begeleid de besteding.
• 	SUN geeft soms leningen i.p.v. giften. Meestal
gaat het om overbruggingsgeld: er is binnenkort
bijvoorbeeld geld via toeslagen te verwachten, of
er is nog geen besluit op de aanvraag bijzondere
bijstand. Door het verstrekken van deze overbruggingsleningen kan de cliënt, samen met de
hulpverlener, verder met het weer opbouwen
van het eigen leven en kunnen noodsituaties snel
aangepakt worden. Het pedagogische belang van
leningen is dat de meeste cliënten bij een lening
zelf de regie houden en het gevoel hebben zelf
het ontstane probleem op te lossen. Een gift voelt
anders. Als het besluit bijzondere bijstand negatief is, of de toeslagen komen toch niet, dan kan
de hulpverlener verzoeken de lening om te zetten
in een gift.
• 	Het is heel belangrijk direct met de aanvraag bij
SUN een aanvraag bijzondere bijstand te doen,
als hiervoor mogelijkheden zijn. SUN vraagt altijd
of er gebruik gemaakt is van andere (wettelijke)
mogelijkheden zoals bijv. de bijzondere bijstand.
Soms wordt er eerst een aanvraag bij SUN gedaan
en pas later of helemaal niet bij de gemeente. Dit
is de omgekeerde weg en kost extra tijd.
Bel gerust voor vragen of overleg! 06-83609304
(di,wo,do van 9.30-12.30 uur of daarbuiten voicemail)
Voor meer informatie en voor het aanvraagformulier: www.sunfriesland.nl
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