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Inleiding
« De SOCIETE FRANCAISE DE BIENFAISANCE is opgericht in 1883 in Amsterdam. Het is een
vereniging zonder winstoogmerk en zonder politieke en religieuze stellingname.
Onze vereniging heeft als doel om hulp te verlenen aan in Nederland wonende Fransen die in
grote moeilijkheden verkeren. De SFB probeert op verschillende manieren voor steun en troost
te zorgen:
• Financiële bijstand, om te voorkomen dat de betrokkene de rekeningen niet meer kan
betalen en terechtkomt in een schuldenspiraal die uiteindelijk leidt tot uitzetting,
afsluiten van de verwarming, enz.;
• Een luisterend oor en morele ondersteuning bieden.
De organisatie heeft meer donateurs nodig en moet daarom meer naamsbekendheid genereren.
Hierop komt dan de aankomende jaren de focus te liggen.
De SFB concreet gaat proberen deze doelstelling te behalen door verschillende acties te
ondernemen:
• Voedselinzameling;
• Zoeken samenwerking met andere Franse verenigingen;
• Vertaling van onze website in 3 talen.
De SFB is een ANBI (RSIN 815789014).
IBAN (ABN AMRO): NL44ABNA0640725120

1.

Missie/visie

1.2

Doelstelling

De SFB heeft tot doel om landgenoten in moeilijkheden, woonachtig in Nederland te
ondersteunen en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.
We zijn transparant in onze verantwoording, neutraal en onafhankelijk.

1.3

Strategie

De vereniging handelt per geval, in materiële of financiële vorm, binnen de grenzen van haar
middelen. Autonoom door zijn optreden, de SFB handelt in complementariteit met de sociale
dienst van het Consulat Général de France in Amsterdam.
Alle dossiers die door de Société Française de Bienfaisance zijn behandeld, worden door de
sociale dienst van het Consulat Général de France in Amsterdam toegezonden.
We richten onze blik meer naar buiten en zoeken samenwerking met andere verenigingen.

2.

Huidige situatie

2.1

Activiteiten van de organisatie

De SFB helpt landgenoten in moeilijkheden, die buiten Frankrijk woonden door:
• Financiële bijstand, om te voorkomen dat de betrokkene de rekeningen niet meer kan
betalen en terechtkomt in een schuldenspiraal die uiteindelijk leidt tot uitzetting,
afsluiten van de verwarming, enz.;
• Een luisterend oor en morele ondersteuning bieden.
• Faciliteren voor cursussen, of hulp voor het breken van isolement;
• Punctueel hulp voor Franse in probleem (dakloze, repatriëren).

2.2

Voorbeeld van activiteiten

Elke jaar organiseert de SFB een voedselinzameling met de hulp van de Franse scholen in
Nederland.
De voedselpakketten worden vervolgens gebracht aan landgenoten in moeilijkheden tijdens de
kerstperiode.
Af en toe het verstrekken van voedselpakketten en sanitaire producten aan hulpbehoevenden.

3.

Toekomst

3.1

Voorbeeld

De SFB gaat met dezelfde doelstelling nog meer geld proberen te werven/genereren
omdat het te verwachten is dat de corona crisis voor meer hulpbehoevende die in
financiële problemen komen gaat zorgen.
De SFB gaat proberen een breder publiek te bereiken via sociaal media om meer
hulpbehoevenden van financiële hulp te kunnen voorzien.
Zo kunnen de financiële middelen meer en nog beter aangewend worden in het kader
van de doelstelling van de SFB.

4.

Organisatie

4.1

Bestuur

Voorzitter:
Vice-Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

dhr. PREMEL-CABIC Gilles (gpremelc@gmail.com)
mevr. STEPPÉ-CHEVANCE Brigitte
dhr. PREMEL-CABIC Gilles
mevr. MILLO Françoise
mevr. BOER-NIGON Marie-Christine
mevr. CORNUAU Ghislaine
mevr. BENOIT Assia

Address:
Sociéte Française de Bienfaisance
Harry Pauwlann, 60
2497AN Den Haag
Nederland

4.2

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst. De organisatie maakt allen gebruik van vrijwilligers.

4.3

Administratieve jaar

Het administratieve jaar voor de SFB begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

5.

Financiën

5.1

Financiële overzicht 2020

recettes
cotisations
1010

dons

rembourse.
prêts

543.42
595.7
24116.49

dépenses
secours
recettes
exceptionel
diverses
s
21967.37
4491.56

frais de
gestion

autres
dépenses

931.2
5764.3

341.54

résultats
18352.19

Cotisation = contributie
Dons = giften
Remboursements = terug betald
Recettes diverses= profit of dividend
Secours exceptionnels= bijzonder hulpen
Frais de gestion = administratieve kosten
Autres dépenses = andere kosten

5.2

Vermogen

Op 04-02-2021, de vereniging heeft een vermogen van: 155893.80 euro.
Een groot deel van dit geld is afkomstig van een donatie (jaren geleden) en is nu belegd. Het
dividend is gebruikt om het doel van de SFB te bereiken.

INKOMSTEN
Lidmaatschapsgeld of contributies
Donaties
Terugbetaling leningen
Diverse inkomsten (i.e. uit eigen vermogen)
UITGAVEN
Uitgaven noodhulp
Administratieve kosten
Andere kosten

