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NIEUWSBRIEF

							

SUN

Op de valreep van het jaar 2013 nog een Nieuwsbrief van SUN aan alle contacten!

Iedereen een goed 2014 toegewenst,
zonder financiële zorgen en met nieuwe kansen!
Namens het bestuur van SUN en het bureau: Ineke Blankenspoor en Martin Starkenburg

Werkbezoek Jetta Klijnsma.
Op 18 oktober bracht staatssecretaris Jetta Klijnsma
een werkbezoek aan SUN Friesland. Zij deed dit in
het kader van de armoede-estafette die in die week
gehouden werd. Zij bezocht goede voorbeelden van
armoedebestrijding in het gehele land. We zijn er
trots op dat zij SUN hiertoe rekent.

Brief aan de Friese Raadsleden.
Op 30 oktober stuurde SUN een brief naar de raadsleden in Friesland van de gemeenten die tot nu toe
niet bijdragen aan de bureaukosten van SUN. In de
brief pleit SUN ervoor de extra gemeentelijke armoede-middelen in te zetten voor een bijdrage voor SUN.
Uit de brief:
Elke gemeente zou moeten bijdragen aan een
noodfonds, dat gezamenlijk met kerken en private partijen of bedrijven wordt opgezet, en dat
een beleidsvrijheid heeft om mensen in nood te
helpen. Met name door de langere wachttijden
en langzame manier van toewijzen van voorschotten komen mensen steeds vaker in de problemen.
Aldus de werkgroep Arme Kant van Nederland
in haar 7 punten voor verbetering van het antiarmoedebeleid. Deze 7 punten zijn onlangs onder
de aandacht gebracht van de Kamerfracties van de
politieke partijen, de Kamercommissie Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en minister en staatssecretaris.
Friesland beschikt sinds 3 jaar over een gezamenlijk
en goed functionerend noodfonds: Stichting Urgente
Noden Friesland. SUN Friesland is een samenwerking van private en publieke partijen. De kerken in
Friesland zijn actief betrokken bij SUN Friesland.
SUN krijgt veel steun vanuit de Friese bevolking door
sponsoracties en vanuit Rotary bijvoorbeeld.
Deze zomer heeft het kabinet 20 miljoen euro extra
beschikbaar gesteld om het armoedebeleid in 2013
te intensiveren. Voor 2014 is het voornemen om 80
miljoen extra voor armoedebeleid te geven. De 20
miljoen in 2013 zijn voor het allergrootste deel toegevoegd aan het gemeentefonds. Iedere gemeente
ontvangt daarvan een deel.
Het thema Kinderen en armoede krijgt terecht veel
aandacht. Wist u dat 17,3 % van de aanvragen in
2012 bij SUN voor kinderen en jongeren beneden de
23 jaar was? En dat het in 26,8 % van de aanvragen
huishoudens betrof waarin kinderen in armoede
leven?

Veel aanvragen in 2013
Hoewel het jaar nog niet is afgelopen is wel duidelijk
dat in 2013 het aantal aanvragen bij SUN alweer
sterk is gegroeid. Op 12 december zijn er 722 aanvragen binnen gekomen. Vergeleken met 2012 een
sterke groei: 522 aanvragen over geheel 2012. We
verwachten dit jaar 350.000,- toe te kennen aan
giften en leningen. In het voorjaar 2014 verschijnen
de definitieve cijfers over 2013.

Fondswerving verloopt goed
Als het aantal aanvragen en dus giften stijgt moet de
fondswerving het kunnen bijhouden. Het bestuur en
het bureau zijn dan ook actief bezig met fondswerving. We zijn heel blij met de toename van Friese
fondsen die bijdragen aan het giftenbudget. Het
draagvlak voor SUN wordt ook aangetoond door het
grote aantal kleine giften die SUN krijgt vanuit de
diaconieën. In het voorjaar komt er meer informatie
over de resultaten van de fondswerving in 2013.

SUN Friesland vraagt u om een bijdrage in de bureaukosten voor 2014 op basis van 0,15 per inwoner.
Hiermee kan SUN Friesland professioneel aanvragen
van hulpverleners behandelen en aan fondswerving
doen. De afgelopen 3 jaar heeft SUN Friesland de
contacten met landelijke en Friese vermogensfondsen opgebouwd waardoor een extra geldstroom naar
Friese inwoners in nood komt. SUN Friesland voorziet in een grote behoefte bij hulpverleners om vastgelopen situaties van kwetsbare cliënten weer vlot te
trekken en weer perspectief op te bouwen.
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Invoering IBAN bij betalingen
We verzoeken iedereen bij de aanvragen het IBANnummer te vermelden. SUN heeft het aanvraagformulier op de wensite aangepast en een rubriek IBAN
gemaakt. Aanvragen die niet volledig zijn worden
niet in behandeling genomen.
Het IBAN nummer van SUN is:
NL22 RABO 0103 1478 10

Noodhulpbureau voor cliënten
die financieel tussen
wal en schip raken.
Dienstverlening per 1-1-2014 niet meer in alle
gemeenten
Vanaf 1 januari 2014 behandelt SUN alleen aanvragen voor inwoners van de gemeenten die SUN financieel steunen. Dit zijn de gemeenten Achtkarspelen,
Ameland, het Bildt, Franekeradeel, de Friese Meren,
Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Opsterland, Súdwest Fryslân
en Tytsjerksteradiel. Aanvragen voor inwoners uit
de overige gemeenten worden per 1 januari 2014
niet meer in behandeling genomen.

Vakantie SUN tijdens feestdagen
Het bureau is gesloten van 24 december 2013 tot en
met maandag 6 januari 2014. In dringende gevallen
kunt u inspreken op onze voicemail via
06-83609304.
Bel gerust voor vragen of overleg! 06-83609304
(di,wo,do van 9.30-12.30 uur)
Voor meer informatie en voor het aanvraagformulier gaat u naar: www.sunfriesland.nl

De Provincie heeft 3 jaar een flinke bijdrage gegeven aan de bureaukosten en het giftenbudget van
SUN, zodat SUN een goede start in heel Friesland
kon maken. SUN Friesland heeft al vaak gecommuniceerd dat de provinciale startsubsidie per 1-12014 vervalt en dat SUN dan niet meer kan werken
voor inwoners van gemeenten, die niet bijdragen
aan de bureaukosten van SUN. Helaas dragen de
gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Menameradiel, Ooststellingwerf, Schiermonnikoog, Smallingerland, Terschelling, Vlieland en
Weststellingwerf niet bij aan het gezamenlijke Friese
noodhulpbureau SUN. Het gaat om een bedrag van
0,15 per inwoner.
De gemeenten die wel meedoen dekken ongeveer
65% van Friesland. Misschien sluiten nog enkele zich
aan. In Kollumerland ligt een positief advies bij het
College. Er zijn nog enkele gemeenten die aansluiting heroverwegen: Dongeradeel en Dantumadiel.
Jetta Klijnsma schudt Rimmer Mulder,
voorzitter SUN, de hand. Op de achtergrond wethouder
Jannie Schouwerwou van Skarsterlân.
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