Melis Bloemsma Fonds – jaarverslag 2015
Inleiding
De stichting Melis Bloemsma Fonds (MBF) is een gemeenschapsfonds, voortgekomen uit een
initiatief van leden van de PvdA afdeling Stadskanaal. Het MBF is opgericht in 2008 en is
sinds 4 oktober van dat jaar actief.
Melis Bloemsma (1925-1998) was van 1971 tot mei 1990 namens de PvdA wethouder in de
gemeente Stadskanaal. Hij zette zich vooral in voor een sociale en rechtvaardige samenleving.
Het MBF is uitdrukkelijk bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Stadskanaal, ongeacht
gezindte of politieke kleur. Het MBF zet zich vanuit een solidariteitsgedachte in voor
minderbedeelden in deze gemeente. Wat betreft de inkomsten is het MBF afhankelijk van
donaties van particulieren, bedrijven en instanties, krijgt geen (gemeentelijke) subsidie.
Het MBF is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit betekent dat er geen belasting is verschuldigd over de ontvangen giften, legaten
of erfenissen. Dit betekent ook dat de mensen, die geld doneren aan het MBF, het bedrag af
kunnen trekken voor de inkomstenbelasting.

Behandeling aanvragen
Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds komen schriftelijk, telefonisch en voornamelijk via
de website (www.melisbloemsmafonds.nl) van het MBF binnen. Alle aanvragen worden
individueel behandeld. De aanvragers worden door twee leden van het bestuur bezocht. Zij
dienen dan onder meer duidelijkheid te geven over hun financiële situatie. Vervolgens wordt
er een voorstel gemaakt. Is de besluitvorming unaniem, dan worden de aanvragers daarvan op
de hoogte gebracht en in geval van een positief advies wordt meteen actie ondernomen. Is het
bestuur verdeeld, dan komt de kwestie in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde.
Het bestuur neemt alleen verzoeken in behandeling als de aanvrager nergens anders meer, bij
zg voorliggende voorzieningen, terecht kan. Wordt er bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de
kosten van muziekles voor een kind gevraagd, dan wordt doorverwezen naar de Stichting
Leergeld. In principe wordt per situatie 1 keer een aanvraag goedgekeurd. Aanvragen waarbij
kinderen in het geding zijn worden met voorrang behandeld. Aanvragen die goedgekeurd
worden hebben een maximale omvang van €300.00. Dit heeft te maken met de financiële
mogelijkheden van het fonds en het feit dat er zoveel mogelijk mensen geholpen moeten
kunnen worden.

Aantal aanvragen 2015
Het MBF kreeg in het verslagjaar 2015 38 aanvragen binnen, waarvan er 18 werden
gehonoreerd, 6 doorverwezen naar andere fondsen en instanties (het Provinciaal Studiefonds,
het Kees Dekkingafonds, de gemeente Stadskanaal /bijzondere bijstand- Veur Noppes en
Humanitas) en 12 afgewezen. 2 aanvragen waren op 31-12-15 nog in behandeling.
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Redenen voor afwijzing waren onder meer:
- de aanvraag was financieel te veelomvattend;
- de aanvrager woonde niet in de gemeente Stadskanaal;
- er werd geld gevraagd en dat verstrekt het MBF niet.
De gehonoreerde aanvragen betroffen o.a. de verstrekking van witgoed, kosten schoolboeken,
brillen en orthodontie/beugels.
Het aantal aanvragen in perspectief:
jaar
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

aanvragen
38
47
31
24
5
5
29

toegewezen
18
26
21
16
3
2
11

doorverwezen
6
9
2
-

afgewezen
12
10
10
5
2
3
15

overig………………………..
2 in behandeling
2 niet afgehandeld geen reactie
1 ingetrokken
3 in behandeling

Het grote verschil tussen 2009 en 2010/11 is te verklaren door de inwerkingtreding per 2010
van de ‘witgoedregeling’ van de gemeente Stadskanaal. Per 2011 is het Armoedebeleid van
de gemeente Stadskanaal versoberd. Daaruit valt de sterke stijging van het aantal aanvragen in
2012 en 2013 ten opzichte van 2011 (deels) te verklaren.

Het financieel overzicht
Het financieel overzicht over 2015 ziet er als volgt uit:
(alle bedragen zijn in euro’s)
Saldo 1 januari 2015
Totaal aan giften
Aflossing verstrekte lening
Gespaarde rente

4.427,64
3.325,00
200,00
13,51
_______
7.966,15

Uitgaven aan derden (goederen)
Verstrekte lening
Bankkosten
Beltegoed

2.401,23
300,00
165,85
10,00
2.877,08
_______

Saldo 31 december 2015

5089,07
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Toelichting op de financiën
Het saldo van het fonds is dit jaar gestegen met € 661.43. Dit heeft te maken met het feit dat
het fonds met name in de zomermaanden weinig aanvragen heeft gehad. Daarnaast zijn de
vaste donaties nagenoeg hetzelfde gebleven. Tevens mocht het MBF zich verheugen over het
feit dat een aantal ondernemers het fonds steunt met giften en andere vormen van hulp om de
doelstelling vorm te geven.
Uiteraard is het bestuur iedereen zeer erkentelijk voor hun bijdrage

Bestuur
In het verslagjaar 2015 waren er geen bestuursmutaties.
De bestuurssamenstelling per 31 december 2015 is:
Henk Oosterhuis
Geertje Roosjen
Heidi Scheltens
Nicolette Jansingh
Jan Chris de Boer

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

Ten slotte
In dit verslagjaar heeft het bestuur kunnen bewerkstelligen dat, onder meer door het
inschakelen van de politiek partijen in de gemeente, de raad van de gemeente Stadskanaal op
07-09-2015 heeft besloten dat de aanvraagprocedure voor bijzondere bijstand bijgesteld dient
te worden Inwoners kunnen nu direct een aanvraag indienen, zonder eerst een cliëntenformulier te moeten invullen.
Daarnaast is het bestuur, evenals Humanitas, Stichting Leergeld en Maatschappelijk Werk,
door de gemeente gevraagd te adviseren over het nieuwe gemeentelijk minimabeleid. Het
bestuur brengt daarbij de ervaringen in die het opdoet met het werk voor het fonds en richt
zich verder met name op:
- de uitvoering van het zg Kindpakket (voorstel Nationale Kinderombudsman).
- de zorg voor alleenstaande moeders onder de 21.
- jongeren tot hun 18e die studeren in het MBO.
In oktober is er een gesprek geweest met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid mevr. J Kleinsma. Ze was zeer geïnteresseerd in de werkzaamheden en
heeft aangegeven opmerkingen vanuit het bestuur, daar waar mogelijk, mee te nemen in haar
beleid.
Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting Melis Bloemsma Fonds in haar
vergadering van 05 februari 2016.
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