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Melis Bloemsma Fonds – jaarverslag 2020 

 
 

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. Het fonds 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 beoordeeld. Indien de aanvraag in behandeling wordt genomen, worden de 

aanvragers 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 

zogenaamde 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. Mensen kunnen maximaal 1 x per 3 jaar een 

aanvraag doen. Aanvragen waarbij kinderen in het geding zijn worden met voorrang 

behandeld. Goedgekeurde aanvragen 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. 

 

 

Aanvragen in 2020 
 
Het MBF kreeg in dit verslagjaar 19 aanvragen binnen. Sommige aanvragers maken  gebruik 

van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of hebben als gevolg van schulden 

langlopende afspraken aangaande budgetbeheer. Daarnaast zijn er aanvragen van mensen 
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zonder schulden, die maar net het hoofd boven water kunnen houden. Gescheiden ouders met 

kinderen behoren ook tot de aanvragers.  

 

Van het totaal van 19 aanvragen werden er 4 gehonoreerd, 8  doorverwezen naar de Stichting 

Urgente Noden (SUN Groningen /Drenthe) 2 naar Stichting de Computerbank, 1 naar de 

Stichting maatschappelijke dienstverlening Odd Fellows Veendam, 2 aanvragen werden 

afgewezen, beide kwamen uit een ander gemeente. Zij zijn doorverwezen naar fondsen in hun 

gemeente of Stichting Lokale Fondsen Nederland. Door 1 aanvrager werd de aangeboden 

hulp bij nader inzien afgewezen en 1 aanvrager heeft na een huisbezoek niets meer van zich 

laten horen  

 

 

De gehonoreerde aanvragen betroffen o.a. de verstrekking van divers witgoed, 

vloerbedekking en materialen voor het realiseren van een scheidingswand in een slaapkamer  

 

 

Het aantal aanvragen in perspectief:  

 

jaar aanvragen toegewezen doorverwezen afgewezen overig……………………….. 

  

2020 

 

19  4 11 waarvan 8 

naar SUN 

2 1 niet afgehandeld, geen 

contact meer  

1 onze hulp afgewezen 

2019 26 9 10 naar SUN 5 2 nog in behandeling per 31-

12-2019 

2018 25 12 9, waarvan 6  

naar SUN 

3 1 niet afgehandeld, geen 

reactie op gevraagde 

informatie  

2017 44 18 11 9 2 waren inmiddels voorzien 

4 niet afgehandeld, geen 

reactie gevraagde informatie 

2016 54 23 6 15 1 aanvraag ingetrokken  

9 niet afgehandeld, geen 

reactie gevraagde informatie 

2015 38 19 6 13 - 

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 12 - 17 - 

2008 13 8 1 - 4 ingetrokken 
Totaal 290 148 35 84 23 

 

 

Het grote verschil tussen 2009 en 2010/2011 is te verklaren door de inwerkingtreding per 

2010 van de ‘witgoedregeling’ van de gemeente Stadskanaal.  Vanaf 2011 is het 

Armoedebeleid van de gemeente Stadskanaal versoberd. Daaruit en uit de gevolgen van de 



3 

 

crisis valt de sterke stijging van het aantal aanvragen in 2012 en 2013 ten opzichte van 2011 

(deels) te verklaren. 

 

Er zijn in 2020 minder aanvragen gedaan. Oorzaken kunnen liggen in het feit dat : 

- steeds meer inwoners door de zogenaamde Voorzieningenwijzer van de gemeente gebruik 

maken van reeds bestaande voorzieningen/toeslagen/regelingen.  

- de gemeente Stadskanaal zich in 2018 financieel heeft verbonden aan de Stichting Urgente 

Noden (SUN) Groningen/Drenthe en het Melis Bloemsmafonds nu kan doorverwijzen naar 

deze zg. voorliggende voorziening. 

- wellicht heeft ook Corona invloed gehad maar in hoeverre dat het geval is is onduidelijk. 

 

Overigens dient opgemerkt te worden dat indien aanvragers worden doorverwezen naar SUN, 

zij, indien zij daar niet geholpen worden, alsnog weer een aanvraag kunnen doen bij het Melis 

Bloemsmafonds.  In 2020 is dat niet gebeurd. 

 

 

 

 

 

Het financieel overzicht 
 

Het financieel overzicht over 2020 ziet er als volgt uit: (alle bedragen zijn in euro’s)   

  

Saldo 1 januari 2020                                                                                      4.366,06   

Totaal aan giften                                                                                            2.026,35  

Gespaarde rente                                                                                                    0,25   

_______   

   

  6.392,66  

   

Uitgaven aan derden (goederen)                              1766,92  

Bankkosten                                                                 155,40  

Kosten website/SSL-certificering                               103,46  

Beltegoed                                                                      20,00   

   

2.045,78 -  

_______   

  

Saldo 31 december 2020                                                                               4.346,88 +  
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Toelichting op de financiën  

 
Er is een nadelig saldo te zien over 2020. Ten opzichte van 2019 is er 19,18 minder in kas, 

maar met een totaalbedrag van 4.346,88  kan het fonds zeker nog even vooruit. Het aantal 

aanvragen is gedaald.  Het aantal donateurs en donaties loopt langzaam terug, wel krijgt het 

fonds zo af en toe giften uit onverwachte hoek. 

Uiteraard is het bestuur iedereen zeer erkentelijk voor hun bijdrage. 

 

Bestuur 
 

De bestuurssamenstelling per 31 december 2020 is: 

 

Take de Haan    voorzitter per 1-11-2018  lid per 01-01-2016 

Geertje Roosjen   secretaris   lid per 08-01-2010 

Heidi Scheltens   penningmeester   lid per 01-03-2013 

Kor Blaauw     gewoon lid   lid per 15-07-2017  

Gea Jansen    gewoon lid   lid per 01-06-2019 

 

 

Overige activiteiten 
 
In 2020 heeft het bestuur, naast het afhandelen van de aanvragen, contact gezocht met de pers 

vanwege het feit dat er weinig aanvragen binnenkwamen. Daarnaast is kenbaar gemaakt dat 

het fonds eigenlijk al 12,5 jaar (sinds februari 2008) te lang bestaat maar dat het nog steeds 

noodzakelijk blijkt te zijn. 

Ook is de website geactualiseerd 

 

 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting Melis Bloemsma Fonds in haar 

jaarvergadering van 08 februari 2021.  


