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Inleiding 
De stichting Melis Bloemsma Fonds (MBF) is een gemeenschapsfonds, 
voortgekomen uit een initiatief van leden van de PvdA afdeling 

Stadskanaal, maar op geen enkele wijze verbonden aan die partij. 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 dus bijvoorbeeld gezindte of politieke kleur. Het 

MBF zet zich in voor minderbedeelden in deze gemeente vanuit een 
solidariteitsgedachte. Wat betreft de inkomsten is het MBF afhankelijk van 

donaties van particulieren, bedrijven en instanties. Het MBF krijgt geen 
(gemeentelijke) subsidie. 

Het MBF is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het MBF 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 MBF-bestuur bezocht. Zij dienen dan 

duidelijkheid te geven over onder meer hun financiële situatie. Vervolgens 
doen de beide bestuursleden een voorstel aan de overige bestuursleden. 

Is de besluitvorming unaniem, dan worden de aanvragers daarvan op de 
hoogte gebracht en in geval van 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 terecht kan. Wordt er bijvoorbeeld een 

tegemoetkoming in de kosten van muziekles voor een kind gevraagd, dan 
wordt doorverwezen naar de Stichting Leergeld. 

 

Aantal aanvragen 2014 
Het MBF kreeg in het verslagjaar maar liefst 47 aanvragen binnen, een 

nieuw record. Daarmee werd het oude record (2013 – 31 aanvragen) ruim 
overschreden. 

Van de 47 aanvragen zijn 26 gehonoreerd, 9 doorverwezen naar andere 
fondsen en instanties (zoals het Hendrik Schollemafonds, het Provinciaal 



Studiefonds, het Kees Dekkingafonds, het Kammingafonds, de gemeente 

Stadskanaal (bijzondere bijstand) en Veur Noppes), 10 afgewezen en 2 
niet afgehandeld omdat de aanvragers verder niet reageerden. 

Redenen voor afwijzing waren onder meer: 

- de aanvraag was te veelomvattend; 
- de aanvrager woonde niet in de gemeente Stadskanaal; 

- er werd geld gevraagd en dat verstrekt het MBF niet. 
 

De gehonoreerde aanvragen betroffen vooral de verstrekking van witgoed, 
computers (vooral voor schoolgaande kinderen), laptops en enkele brillen. 

Het aantal aanvragen in perspectief: 
 
Jaar Aanvragen Gehonoreerd Afgewezen  Doorverwezen Ingetrokken Overig  

2014 47 26 10 9  2  

2013 31 21 10    

2012 24 16 5 2 1  

2011 5 3 2    

2010 5 2 3    

2009 29 11 15   3  

 

Het grote verschil tussen 2009 en 2010 is grotendeels te verklaren door 

de inwerkingtreding per 2010 van de ‘witgoedregeling’ van de gemeente 
Stadskanaal. Per 2012 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. 
 

Financiën 

Het financieel overzicht over 2014 ziet er al volgt uit: 

 
(alle bedragen zijn in euro’s) 

Saldo 1 januari 2014       3.972,44 
Totaal aan giften        3.299,34 

Aflossing verstrekte lening              50,00  

          _______ 
 

7.321,78 
 

Uitgaven aan derden (goederen)   2.516,55 
Bankkosten          141,89 

Portokosten             8,85 
Inktcartridges           37,45 

Beltegoed            20,00 
Drukwerk          169,40 

        _______ 
             

          2.894,14 
          _______ 

Saldo 31 december 2013      4.427,64 



 

Toelichting op de financiën 
Begin 2014 liep het meteen storm wat betreft het aantal aanvragen. 
Reden tot bezorgdheid bij het bestuur: als het zo door zou gaan, zou de 

bodem van de kas van het fonds snel in zicht komen. Echter, naast de 
vaste donaties kregen we ook niet-verwachte donaties binnen en 

bovendien vonden we nog enkele ondernemers bereid hun producten 
tegen flinke kortingen, of tegen kostprijs of zelfs geheel gratis aan ons 

beschikbaar te stellen. Uiteraard zijn wij daar zeer dankbaar voor. 

 

Bestuur 
In het verslagjaar waren er geen bestuursmutaties. De 

bestuurssamenstelling per 31 december 2014 is: 
 

Henk Oosterhuis   voorzitter 
Geertje Roosjen   secretaris 

Heidi Scheltens   penningmeester 
Nicolette Jansingh  lid 

Jan Chris de Boer   lid 
 

Ten slotte 
In het verslagjaar kwamen we er achter dat de gemeente Stadskanaal een 
bijzondere werkwijze heeft als het gaat om het aanvragen van bijzondere 

bijstand. Mensen die bijzondere bijstand aanvragen, moeten namelijk 
eerst een zogenaamd Cliëntenformulier invullen. Vervolgens krijgen ze 

mondeling (meestal telefonisch) te horen of ze al dan niet het officiële 
formulier voor het aanvragen van bijzondere bijstand mogen invullen. 

Volgens ons is dit in strijd met de wet. Want de beslissing over het 
Cliëntenformulier kan namelijk niet worden beschouwd als een 

beschikking en dus kan er ook geen schriftelijk bezwaar tegen deze 
beslissing worden gemaakt. 

Op 10 juni 2014 heeft een delegatie van ons bestuur hierover een gesprek 

gehad met de verantwoordelijke wethouder. Op 23 september 2014 
kregen we een schriftelijke reactie van de gemeente. Die reactie was zeer 

onbevredigend: we kregen antwoorden op vragen die we niet hadden 
gesteld en geen antwoorden op vragen die we wel hadden gesteld. Daarop 

hebben we besloten een brief over deze kwestie naar het college van B en 
W te sturen. Op deze brief (verzonden 6 november 2014) hebben we in 

het verslagjaar geen reactie ontvangen. 
 

 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting Melis 

Bloemsma Fonds in haar vergadering van 30 januari 2015. 
    


