Basisgegevens
De Bijstandsbond werd opgericht bij notariele akte op 7 december 1979. De vereniging draagt de
officiele naam Bijstandsbond Amsterdam.
De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van degenen die een uitkering ontvangen
en/of van degenen die daar recht op mensen te hebben krachtens de sociale wetgeving.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:







Medezeggenschap te verkrijgen bij die instanties die de sociale wetten uitvoeren, alsmede de
organisaties die voor het verwezenlijken van het gestelde van belang kunnen zijn
Het geven van voorlichting aan de leden en degenen die voor het lidmaatschap in
aanmerking komen
Het organiseren van gespreksgroepen en andere bijeenkomsten om bewustwording en
mondigheid bij de uitkeringsgerechtigden alsmede de mogelijkheid tot toepassing daarvan in
het gedrags en mentaliteitspatroon te bevorderen.
Het bevorderen van een goede voorlichting en begeleiding door de organisaties die de
sociale wetten uitvoeren
Het bestrijden van elke vorm van diskriminatie ten aanzien van uitkeringsgerechtigden

Bestuursleden van de vereniging zijn:
Piet van der Lende. Voorzitter. Volledig bevoegd.
Anke van der Vliet. Secretaris. Volledig bevoegd.
Sila Jhabboe. Penningmeester. Volledig bevoegd.
Beloningsbeleid
De vereniging heeft geen betaalde krachten in dienst. Wat betreft de onkostenvergoeding voor het
bestuur en de andere vrijwilligers stelt de vereniging zich op het standpunt, dat de vereniging geen
vacatiegelden kan verstrekken gezien haar financiele situatie. Slecht in bepaalde gevallen kan een
onkostenvergoeding worden verstrekt voor reiskosten en andere onkosten. In 2012 werden 254 euro
reiskosten verstrekt aan ongeveer 10 vrijwilligers en waren er personeelkosten- vergoedingen voor
andere onkosten- van 317 euro.
Het fiscaal nummer van de vereniging is 8166 06 821.
Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 40532558
Vestiging Vereniging
Vereniging Bijstandsbond Amsterdam
Postadres en adres Kamer van Koophandel:
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam

Bezoekadres:
Da Costakade 162
1053 XD Amsterdam
De vereniging is bereikbaar onder de volgende gegevens
Telefoon:
020-6898806
020-6181815
Email:
info@bijstandsbond.org
Websites:
http://www.bijstandsbond.org
Wij hebben ook enkele weblogs:
http://bijstandsbond.blogspot.nl
http://dwangarbeidnee.blogspot.nl
http://participatiewet.blogspot.nl
http://overlevingsgids.blogspot.nl
(Nog in opbouw)
Tevens hebben wij de website http://www.overlevingsgids.net
Deze laatste is nog in opbouw.
Tevens kunt u een app downloaden van deze overlevingsgids in de Google Play store, dus voor
android telefoons. Wij geven in de overlevingsgids tips en trucs voor minima om te overleven in alle
aspecten van het leven. De app is ook te downloaden op overlevingsgids.net.

Op facebook zijn wij te vinden op https://www.facebook.com/Bijstandsbond?ref=hl
en op https://www.facebook.com/DwangarbeidNee?ref=hl

Op twitter zijn wij te vinden op
@bijstbond
@alliantie
@dwangarbeidnee

