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Nieuw adres SUN vanaf 25 november 2014!
SUN Friesland gaat verhuizen! Stuur aanvraagformulieren en andere post vanaf 25 november naar het
nieuwe adres!
Ons nieuwe adres wordt:
Oostergoweg 1-d
8911 MA Leeuwarden
Ons telefoonnummer en ons emailadres blijven ongewijzigd:
T: 06-83609304 en info@sunfriesland.nl
Ook de telefonische spreekuren blijven hetzelfde:
dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 9.30 en 12.30 uur

Menameradiel doet ook mee!
De gemeente Menameradiel heeft medio 2014
besloten toch mee te doen met de andere gemeenten en vanaf 2015 een bijdrage te geven in de organisatiekosten. Hier zijn we heel blij mee! We kunnen
aanvragen uit Menameradiel nu weer behandelen!
SUN werkt in 2014 niet meer in alle gemeenten van
Friesland. Dit komt doordat niet alle gemeenten SUN
een bijdrage geven in de organisatiekosten van SUN
en de provinciale startsubsidie is afgelopen. In welke
gemeenten werkt SUN wel?
Dit zijn de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, het

Bildt, Franekeradeel, Dantumadiel, Dongeradeel,
de Friese Meren, Harlingen, Heerenveen, Kollumerland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel,
Opsterland, Súdwest Fryslân en Tytsjerksteradiel. In
deze gemeenten woont 80% van de Friese inwoners.
Gezocht: vrijwilliger voor administratieve taken!
Wil je een bijdrage leveren aan het werk van SUN en
vind je het fijn om zorgvuldig en rustig administratieve klussen te doen? Wij zoeken iemand die ons
helpt met o.a. het adressenbestand op orde houden
en het archief opruimen. Neem contact op met
Ineke Blankenspoor
iblankenspoor@sunfriesland.nl of T: 0683609304.

Cijfers en feiten dienstverlening SUN over de eerste
drie kwartalen 2014
Ondanks dat SUN vanaf 1-1-2014 voor iets minder
gemeenten werkt, is er weer sprake van een (lichte)
stijging van het aantal aanvragen in 2014: 587 aanvragen en 543 besluiten genomen.
Het aantal van 587 aanvragen betekent gemiddeld
over 39 weken 15,1 aanvragen per week. Dat is veel
voor het kleine bureau van SUN. Het gemiddelde
voor 2013 was 14,3 aanvragen per week en dat was
ook al veel. In 85,1% van de gevallen is er overgegaan tot een gift of lening. Er is in drie kwartalen
€299.734,84 uitegegeven aan giften en leningen.
Er is sprake van een groot aantal aanvragen voor
alleenstaanden zonder kinderen. Ook voor alleenstaanden met kinderen komen veel aanvragen
binnen. Het aandeel huishoudens waarin kinderen
leven is 30,5 % van de aanvragen. Dit is een lichte
stijging vergeleken met 2013 (28,8%). 16,4 % van de
aanvragen betreffen jongeren onder de 23 jaar. Dit is
ook een stijging vergeleken met 2013 (13,7%).
Wat betreft besteedbaar inkomen zit 66,2 % van de
cliënten onder het sociaal minimum. Dit komt omdat
er vaak sprake is van schuldsanering en een beperkt
leefgeld
Opvallend is de stijging op het gebied van ziekte en
verzorging. Er kwamen 64 aanvragen (11,8% van
de aanvragen) binnen in 3 kwartalen 2014 tegen 48
aanvragen in het gehele jaar 2013. Het betreft regelmatig tandartskosten voor personen die alleen een
basisverzekering hebben. SUN geeft alleen een gift
als er sprake is van nood: pijn of niet meer kunnen
eten i.v.m. de klachten. Ook betreft het vaak kosten
van een eigen bijdrage voor noodzakelijke behandelingen.
Opvallend is ook de stijging voor gezinshereniging:
16 (2,9% van de aanvragen) in 3 kwartalen 2014
tegen 9 over geheel 2013. In noodgevallen heeft
SUN een gift gegeven i.s.m. de Vitusstichting. Er is
overleg geweest tussen de beoordelaars SUN over
het te voeren beleid. Ook is er een gesprek geweest
met Vluchtelingenwerk over afstemming met hun
mogelijkheden. Dit is gecommuniceerd met de Vitusstichting.
De post woninginrichting blijft onverminderd hoog:
24,5 % van de aanvragen, 133 stuks. Er komen veel
aanvragen voor huishoudens, die alles kwijt zijn
geraakt door echtscheiding, schulden en huisuitzettingen, regelmatig na een periode van verblijf in de
crisisopvang. Zij moeten opnieuw inrichten.

Organisaties die >10 keer aanvroegen in de eerste 3
kwartalen van 2014
Wijkteam oud Oost			
Rapport Bewindvoering		
MEE					
Amaryllis				
GGZ Friesland				
Jeugdhulp				
Vluchtelingenwerk			
Verslavingszorg Noord Nederland
Fier Fryslan				
Welzijn centraal			
Limor					
Zienn					
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De puntjes op de i
• Het goede bankrekeningnummer waar de gift of
lening heen moet neerzetten in het aanvraagformulier (IBAN!). Het scheelt ons tijd om het
juiste nummer niet te hoeven natrekken. Graag
goed invullen!
• Het is heel belangrijk direct met de aanvraag bij
SUN een aanvraag bijzondere bijstand te doen, als
hiervoor mogelijkheden zijn. 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 ook extra tijd.
• Bel gerust voor vragen of overleg tijdens ons
telefonisch spreekuur! 06-83609304
(di,wo,do van 9.30-12.30 uur).
• Spreek de voicemail in in dringende gevallen als
SUN telefonisch niet bereikbaar is! Buiten de
spreekuren luisteren wij de voicemail regelmatig
af zodat we kunnen inspringen op spoedgevallen.
• Als het niet dringend is kunt u het beste een mail
sturen naar info@sunfriesland.nl
Voor meer informatie en voor het aanvraagformulier: www.sunfriesland.nl
Bijdragen aan SUN?
Wilt u bijdragen aan SUN en een donatie doen?
Dat kan! SUN kan uw bijdrage goed gebruiken voor
noodhulp aan kwetsbare inwoners van Friesland!
U of uw organisatie kunnen een bijdrage storten op
IBAN: NL22RABO 0103147810 van Stichting Urgente
Noden te Leeuwarden. SUN Friesland is een ANBI
instelling, dus u kunt uw bijdrage aftrekken van de
belasting.

pagina 2

