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Inleiding
De stichting heeft ten doel politiek en samenleving op zodanige wijze te beïnvloeden, dat
structurele oorzaken van groeiende ongelijkheid tussen mensen met een minimuminkomen en
anderen weggenomen worden. Dat doel wordt verwezenlijkt door het beheren van een fonds ten
behoeve van groepen die structurele verbeteringen nastreven van de positie van personen met
een minimuminkomen.
Bestuurssamenstelling
In eerdere jaren is het aantal bestuursleden teruggelopen van zes naar vier leden. In juli 2015
hebben twee bestuursleden hun lidmaatschap beëindigd. Eén van deze oude bestuursleden houdt
zich beschikbaar voor adviezen over subsidieaanvragen. In juli 2015 is er tevens één nieuw
bestuurslid benoemd. In het bestuur zijn ervaringsdeskundigen vertegenwoordigd.
Hoewel hiermede het minimumaantal van drie bestuursleden is bereikt, werkt het bestuur zeer
efficiënt. Toch blijft het streven het bestuur met geschikte kandidaten in te vullen. Voor nieuwe
kandidaten is er voor de definitieve benoeming een wederzijdse proefperiode van drie maanden.
Het maximaal aantal bestuursleden is zeven, in verhouding tot de huidige omvang van het fonds is
dat niet efficiënt, dus nadelig voor de doelstelling van Niet voor Jezelf.
Het bestuur bezoekt enkele malen per jaar bijeenkomsten om organisaties, die binnen de
doelgroep van het fonds vallen, te bereiken. Hierbij wordt ook foldermateriaal verstrekt.
Website
Aanvragers van subsidie en ook andere organisaties weten via de website het Fonds Niet voor
Jezelf goed te vinden. De website heeft ook een functie om donaties aan te trekken. Om via de
website, met onder andere iDEAL, direct geld te kunnen storten is gerealiseerd. Echter daar wordt
nog niet veel gebruik van gemaakt.
De website is na de vernieuwing in 2012 inhoudelijk wel, maar qua stijl niet echt aangepast. Er zijn
plannen voor een nieuwe folder, een nieuwe flyer en mogelijk nog ander drukwerk. Als dat
gerealiseerd is in 2015, zal aan de hand daarvan de website ook meegenomen worden in een
aangepaste of nieuwe huisstijl.
Na financiële onduidelijkheid over de hosting bij KPN en een onverwachte overname van de
website door XS4ALL is een nieuw betrouwbaar adres voor de hosting gevonden, die dat vanaf
augustus gaat overnemen. Een bedrijf dat ook aanzienlijk goedkoper is en de mogelijkheid biedt
het mailverkeer verder te stroomlijnen.

Inkomsten
Halverwege het jaar worden via een mailing de ons bekende donateurs benaderd met een
terugblik op het voorafgaande jaar en een acceptgiro. Naast een enkele overschrijving direct via de
website, ontvangt Niet voor Jezelf in ongeveer gelijke mate giften via een acceptgiro of via
telebankieren van onze donateurs. Omdat de omvang van het bestaande bestand van jaar tot jaar
langzaam kleiner wordt is het dé uitdaging om nieuwe doelgroepen aan te boren.
Beheer
We slagen er nog steeds in om de overheadkosten zeer laag te houden. De aanvraagprocedure is
in de loop van 2015 gestroomlijnd. Het bestuur wordt niet meer overstelpt met onnodige informatie,
de aanvragen gebeuren nu vrijwel geheel via een email met bijlagen en zijn beperkt tot maximaal
zes bladzijden in A4 formaat.
Besteding
Nog steeds worden de giften aan het fonds besteed aan het uitkeren van bijdragen aan groepen
die structurele verbeteringen nastreven van de positie van personen met een minimuminkomen.
De criteria, zoals in de loop der jaren verfijnd, werken uitstekend om aanvragen die slechts
zijdelings of in het geheel niet met de doelstelling van Niet voor Jezelf overeen komen af te wijzen.
Ook projecten die niet kleinschalig of laagdrempelig zijn.
De verstrekkingen van subsidies zijn in evenwicht gebracht met de inkomsten uit donaties. Met
een redelijk overschot omdat het de bedoeling in de toekomst actiever de doelstelling van Niet
voor Jezelf uit te dragen.
Vanaf de tweede helft van 2014 worden de bestuursbesluiten vrijwel geheel via email verkeer
afgehandeld. Omdat het fonds landelijk opereert betekent dit een grote besparing op reistijd en
reiskosten. Hoewel de vier jaarlijkse termijnen, de laatste twee weken van elk kwartaal, formeel
nog gehandhaafd blijven, worden in de praktijk de aanvragen, dankzij het email verkeer, op zo kort
mogelijke termijn afgehandeld. Om een aantal formele zaken van het bestuur af te handelen
blijven er slechts één of twee fysieke vergaderingen per jaar over.
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