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Van de Société Française de Bienfaisance

De Société Française de Bienfaisance (hierna : « de SFB ») is een vereniging zonder
winstoogmerk die in 1883 in Amsterdam werd opgericht en die geen politieke of religieuze
overtuigingen heeft.
Haar doestelling is om bijstand te verlenen aan Fransen die in Nederland wonen en
hulpbehoevend zijn. De SFB tracht hulp en steun te bieden, onder andere vanuit een morele
gedachte.

De werkzaamheden van de SFB:
Alle dossiers die door de SFB worden behandeld, worden doorgestuurd naar de sociale dienst
van het Franse Consulaat Generaal in Amsterdam. Hulpbehoevende Fransen komen niet
rechtstreeks in contact met de SFB, maar hebben contact in eerste instantie met de sociale
dienst van het Consulaat Generaal. Daar worden de verzoeken als eerste bekeken.
In 2013 werden twaalf dossiers door het Consulaat naar de SFB doorgestuurd, waarvan twee
geen vervolg hebben gehad (het betrof een, vanwege een gebrek aan liquiditeiten,
hulpzoekende huiseigenaresse, die niet reageerde op de door de SFB opgevraagde informatie
en het betrof een scheiding, die door de landelijke autoriteiten geregeld kon worden).
De communicatie met de sociale dienst van het Consulaat vindt minstens een maal per twee
weken plaats. De voorzitter van de SFB belt dan met de medewerkers van het Consulaat om
de lopende dossiers te bespreken en om naar nieuwe verzoeken te informeren.
De voorzitter stuurt de door het Consulaat aangeboden verzoeken per email door aan de leden
van het bestuur van de SFB; sommige dossiers kunnen vanwege de urgentie echter niet door
alle leden van het bestuur bestudeerd worden.

Hulpsoorten :
Schenking :
De schenkingen van de SFB variëren van 100 tot maximaal 2.800 euro.
Voorbeelden : 100 euro voor een ticket naar Frankrijk en 2.800 euro voor een moeder met
twee kleine kinderen die vanwege een huurachterstand van vier maanden op straat kwam te
staan.

Voedselbank:
Dertig voedselpakketten zijn uitgedeeld aan Franse hulpbehoevenden die bij de SFB bekend
stonden, na een inzamelingsactie, die werd georganiseerd met de steun van de Franse
Consulaat Generaal, op het Lycée Français des Pays-Bas in Den Haag (Vincent van Gogh,
dankzij de vrijgevigheid van ouders van leerlingen.
De SFB is van plan om aan het einde van 2014 opnieuw een inzamelingsactie voor
voedselpakketten te organiseren, maar dan nu ook op de Ecole primaire française in
Amsterdam.
Tien dozen met kinderkleding zijn door de Haagsche Kermesse Francophone geschonken en
inmiddels uitgedeeld aan hulpbehoevende families.

Speelgoed :
Voor Kerst wordt nieuw speelgoed voor kinderen tot 12 jaar gekocht. Oudere kinderen
krijgen boeken en CD-ROM’s aangeboden.
Tevens worden met Kerst en Oudjaar cadeaubonnen aan hulpbehoevende jongeren en
ouderen geschonken.

Leningen van geld : vier leningen zijn in 2013 verstrekt.
Enkele voorbeelden :
Zoals in voorafgaande jaren heeft de SFB geld uitgeleend aan een Fransman, die geen recht
meer had op een werkloosheidsuitkering, voor de aankoop van een goedkoop vliegticket,
zodat hij zijn ouders in Frankrijk kon bezoeken. De begunstigde betaalt de lening in kleine
delen terug;
Tevens is 1.500 euro geleend voor ziekenhuiskosten, welke maandelijks in delen wordt
terugbetaald, en 1.000 euro aan tandartskosten, welke na herhaalde verzoeken nu maandelijks
door de begunstigde wordt terugbetaald.

Administratieve hulp :
De SFB helpt hulpbehoevende personen met hun administratie en contacten met organisaties
als de Sociale Verzekeringsbank, het “UWV”, de dienst competent voor bovenmatige
particulierenschulden, en verleende bijstand na ontslag aan personen die niet kunnen lezen of
schrijven.

Communicatie richting de Franse gemeenschap
In 2013 hebben twee bijzondere evenementen plaatsgevonden :

Het eerste evenement vond in het voorjaar op het kantoor van UBIFRANCE in Amsterdam
plaats, waar een kunstenares haar werk liet zien en een gedeelte van de opbrengst aan de SFB
heeft geschonken.
Het tweede evenement vond in het najaar op de Résidence de France in Den Haag plaats ter
gelegenheid van het 130 jaar bestaan van de SFB. Toen hebben twee Franse kunstenaren hun
werk tentoongesteld, waaronder een standbeeld dat ten gunste van de SFB werd geveild. Met
de opbrengst van de verkoop van de kunstwerken zijn schenkingen door de SFB mogelijk
gemaakt. Bovendien werd tijdens die avond gevraagd naar deelname aan vrijwilligerswerk en
naar donaties.
De organisatie “Création Passion” steunde de SFB in juni 2013 tijdens haar tentoonstelling
in Den Haag, waarbij de opbrengsten van het buffet, georganiseerd door de artiesten, ten
goede kwamen aan de SFB.
Vanwege de contacten proberen leden van het bestuur, voor zover mogelijk, aanwezig te zijn
bij de borrels die door de CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie France - Pays-Bas) van
Amsterdam worden georganiseerd.

ANBI status
In het najaar van 2013 werd met de hulp van een vrijwillige advocaat de ANBI status aan de
SFB toegekend (“Algemeen Nut Beogende Instelling”). Deze status werd voor het jaar 2014
verlengd na een nieuw verzoek aan de Nederlandse belastingdienst.
Vanwege de ANBI status moet de internetsite van de SFB verder worden verbeterd, wat
betreft zowel de inhoud als de structuur. Hij moet tevens vertaald en regelmatig geupdate
worden (zoals bijvoorbeeld de komende evenementen van 2014, de kledingbeurs, etc.).

Statuten van de SFB :
De laatste versie van de statuten van de SFB dateert van 1992. In het kader van de ANBI
status dienen de statuten aangepast te worden en het bestuur dient te worden versterkt.
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