
Melis Bloemsma Fonds – jaarverslag 2016

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 het MBF zoveel mogelijk mensen wil helpen.

Aantal aanvragen 2016
Het MBF kreeg in dit verslagjaar  54 aanvragen binnen, waarvan er 22 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 15 
afgewezen.  Op 31-12-2016 waren er nog 3 aanvragen in behandeling.  Daarnaast  waren er 7 
aanvragers die niet reageerden op een verzoek om meer informatie.



Redenen voor afwijzingen waren onder meer:
- de aanvraag was financieel te veelomvattend; totaal 1
- de aanvrager woonde niet in de gemeente Stadskanaal; totaal 7
- het betrof een 2e aanvraag; totaal 2
- de aanvraag betrof niet-noodzakelijke goederen ; totaal 5 

De gehonoreerde aanvragen betroffen o.a. de verstrekking van witgoed, kosten studieboeken, 
laminaat, matrassen, fietsen, PC’s en rolgordijnen. 

Het aantal aanvragen in perspectief: 

jaar
aan-
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toe-
gewezen
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af-
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overig…………………
……..

2016 54 22 6 15

1 aanvraag ingetrokken
3 in behandeling 
7 niet afgehandeld, geen 
reactie gevraagde 
informatie

2015 38 18 6 12 2 in behandeling

2014 47 26 9 10
2 niet afgehandeld geen 
reactie

2013 31 21 - 10 -

2012 24 16 2 5 1 ingetrokken

2011 5 3 - 2 -

2010 5 2 - 3 -

2009 29 11 - 15 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 aantal aanvragen is in 2016 gestegen. Veel aanvragers maken verplicht gebruik van de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of hebben meestal als gevolg van schulden 
langlopende afspraken aangaande budgetbeheer. 



Bestuur
In het verslagjaar 2016 was er een bestuurswijziging. 
Jan Chris de Boer is als lid vertrokken per 31-12-2015 

De bestuurssamenstelling per 31 december 2016 is:
Henk Oosterhuis            voorzitter
Geertje Roosjen            secretaris
Heidi Scheltens            penningmeester
Nicolette Jansingh            lid
Take de Haan                 lid     toegetreden per 01-01-2016

Overige activiteiten
In 2016 heeft het bestuur zich,  naast het afhandelen van de vele aanvragen, bezig gehouden met 
een aantal andere zaken die het werk van het fonds ten goede kunnen komen.

- De opgave voor de Vrijwilligersprijs van de gemeente Stadskanaal heeft op 10 maart geresulteerd 
in een toekenning van de Aanmoedigingsprijs voor Vrijwilligers  ter hoogte van €250.00. 
- Ook is er deelgenomen aan de jaarlijkse acties ‘Specsavers Steunt’ en ‘Help Nederland Vooruit’ 
van de ING. Beide hebben geen positief financieel resultaat opgeleverd. 
- Het bestuur heeft zich in de zomermaanden sterk gemaakt voor een tijdelijke  gemeentelijke 
voorziening voor 16-17 jarige MBO-ers die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering /OV 
kaart en de noodzakelijke schoolkosten niet kunnen betalen. 
- De Markt voor de Minima  in Wijk Noord  heeft op 28 mei het bestuur de mogelijkheid gegeven in
samenwerking met de Stichting Veur Noppes bekendheid te geven aan haar activiteiten.
- Een artikel in het Dagblad van het Noorden over de verslechterende financiële situatie van het 
fonds heeft geleid tot meerdere donaties.
- De interpretatie/uitvoering/verandering  van regelingen van overheidsinstanties naar aanleiding 
van aanvragen, vraagt voortdurend de aandacht van het bestuur.
- Plaatselijke serviceclubs zijn benaderd als doel voor hun eventuele acties. 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting Melis Bloemsma Fonds in haar vergadering van 
13 januari 2017        


