
 

 

Het Sociaal Fonds van de AOb 
 

Vanouds heeft de vakbeweging de sociale zorg voor haar leden en hun nagelaten 

betrekkingen als een van haar taken gezien. In onze tijd heeft de overheid middels wet- 

en regelgeving veel van die zorg op zich genomen. Toch gebeurt het regelmatig dat 
mensen buiten hun schuld in financiële problemen geraken. 

 

Leden van de Algemene Onderwijsbond die in moeilijke financiële omstandigheden 

verkeren en aan wie op geen andere wijze passende hulp kan worden geboden, kunnen 
een beroep doen op het Sociaal Fonds van de AOb. Dit fonds kan zowel materiële als 

immateriële hulp verlenen. 

 

Wie kunnen een beroep doen? 

 
Leden die minimaal een jaar lid zijn van de AOb en die buiten hun schuld in financiële 

moeilijkheden zijn geraakt. Voor hun problemen kunnen zij geen beroep doen op de 

ziektekostenverzekering, de uitkeringsinstanties, de sociale dienst e.d. of de bijdrage van 

de betreffende instantie is naar de mening van het bestuur onvoldoende. 
 

Materiële steun 

Geldelijke bijstand kan bestaan uit: 

1. het verlenen van een renteloos voorschot; 
2. een gift ineens. 

 

1. Een renteloos voorschot 

Dit wordt in het algemeen verstrekt wanneer de financiële moeilijkheden van tijdelijke 

aard zijn, zoals bij het terugbetalen van te veel ontvangen uitkering, het financieren 
van hulpmiddelen bij een handicap of indien het inkomen door bijzondere 

omstandigheden tijdelijk niet toereikend is om in het normale levensonderhoud te 

voorzien. 

 
2. Een gift ineens 

Een gift ineens kan (bij hoge uitzondering) worden verstrekt wanneer de 

omstandigheden van dien aard zijn niet kan worden afgelost. 

 
Immateriële steun 

Op het terrein van huishoudelijke budgettering, sociale wetgeving, maatschappelijk werk 

enzovoort is veel specialistische kennis nodig. Het Sociaal Fonds kan in sommige gevallen 

de weg wijzen naar de juiste instantie en helpen bij het formuleren van de hulpvraag. 
 

Werkwijze 

Wanneer iemand hulp vraagt, stuurt het secretariaat van het Fonds een formulier met 

gedetailleerde vragen naar de leefomstandigheden, de financiële positie, het 

bestedingspatroon, leningen, schulden, bij wie, waarom aangegaan, wijze van 
terugbetalen, schuldhulpverlening e.a.  . 

Als het ingevulde formulier is ontvangen, brengen twee bestuursleden een huisbezoek 

waarbij zij aanvullende vragen stellen. Zij brengen schriftelijk verslag uit van hun 

bevindingen en doen een voorstel aan het bestuur van het Fonds. Het bestuur vergadert 
vijfmaal per jaar en beslist over de aanvragen. 

In urgente gevallen kan het dagelijks bestuur van het Fonds een beslissing nemen die op 

de eerstvolgende bestuursvergadering moet worden goedgekeurd.  

De bestuursleden hebben een geheimhoudingsplicht, zodat de privacy van aanvragers 
gewaarborgd is. 

 

Het Sociaal Fonds AOb is per e-mail te bereiken via de secretaris: de heer J. Kraan:  

e-mail adres: kraan.2@kpnmail.nl of telefonisch via het Informatie- en Adviescentrum 

(IAC) van de Algemene Onderwijsbond, telefoon 0900 - 463 62 62.  

mailto:kraan.2@kpnmail.nl

