Persbericht
FSU WORDT OPGEHEVEN
De ledenvergadering van de vereniging Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU
heeft op 8 juni 2017 besloten om de organisatie op te heffen. Dat zal eind 2017 gaan gebeuren.
Daarmee komt een eind aan 38 jaar provinciale bundeling en belangenbehartiging door en voor
uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen in Fryslân.
Op 23 maart 2016 hebben de Provinciale Staten het besluit genomen om de subsidierelatie met het
FSU definitief te beëindigen. Het was een bevestiging van een eerder op 18 juni 2014 genomen
besluit, gebaseerd op een beoogde overgang naar gemeentelijke subsidieverantwoordelijkheid. Begin
2016 werd duidelijk dat deze overgang er niet zou komen: de Friese gemeenten waren niet bereid om
het FSU te financieren. Op grond van deze situatie besloten de Provinciale Staten eind 2016 om een
laatste subsidie rechtstreeks en in één keer beschikbaar te stellen aan het FSU.
Het bestuur en team van het FSU zijn aan de hand van een Plan van Aanpak aan de slag gegaan met
het onderzoeken van alternatieve financiering en het aanvragen van bijdragen. Daarbij waren doel en
missie van het FSU uitgangspunt: het FSU is een provinciale belangenorganisatie van en voor
uitkeringsgerechtigden en minima. Daar is door de leden, het bestuur en team een principiële grens
getrokken: het FSU wil niet verworden tot een welzijnsinstelling, service- of scholingsinstituut om zo
aan de eisen van financiers tegemoet te komen. Het was voor het FSU ‘De dood of de gladiolen’.
Er werden subsidieaanvragen ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(‘Klijnsma’ fonds voor armoedeaanpak) en het Kansenfonds van de provincie. De aanvragen werden
afgewezen. Diverse instellingen en fondsen waren bereid om financiële bijdragen te leveren. Maar
deze bijdragen waren bij lange na niet voldoende om een basisfinanciering te garanderen.
De lidorganisaties en het bestuur hebben daarop de conclusie getrokken dat voortzetting van de
organisatie FSU niet reëel is en dat overgegaan moet worden tot opheffing eind dit jaar.
Het bestuur en team zijn aan het ‘voorsorteren’ op deze situatie: welke kernactiviteiten moeten na
2017 doorgaan en hoe kan dit gebeuren? Het betekent in de praktijk dat verkend wordt welke (collega)
organisaties bereid zijn om taken van het FSU over te nemen of te ondersteunen.
In december 2017 zal afscheid genomen worden van de organisatie. Dat zal gebeuren in de stijl van
het FSU: eenvoudig en met het hart, geen pommeranten- of symposium-gedoe. Deelnemers zijn de
vrijwilligers, stagiaires, medewerkers en bestuursleden die door de jaren heen geknokt hebben voor de
mensen met een kleine portemonnee. Het zal een afscheid met opgeheven hoofd en rechte rug zijn:
trots op wat er sinds 1979 bereikt is. Zoals de bijgaande geschiedenislijn in notendop laat zien!
Leeuwarden, 12 juni 2017.
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