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BELEIDSPLAN 2020-2023 VAN FONDS NIET VOOR JEZELF.
Geschiedenis. In 1988 kreeg dominee Lefeber uit Dordrecht een grote belastingteruggave. Hij wilde dat
geld niet voor zichzelf houden maar gebruiken voor armoedebestrijding. Door contact te hebben met een
initiatief van kerken, t.w. de Arme kant van Nederland, kon op 4 september 1989 het Fonds Niet voor Jezelf
worden opgericht in de vorm van een Stichting.
Doelstelling. Bij de oprichting van het fonds werd als doelstelling geformuleerd om politiek en samenleving
op zodanige manieren te beïnvloeden dat structurele oorzaken van toenemende ongelijkheid tussen
mensen met een minimuminkomen en anderen weggenomen worden. Concreet betekent deze doelstelling
het geven van subsidies aan verenigingen en stichtingen die streven naar verbeteringen van de positie van
personen met een minimuminkomen. Het betreft initiatieven van belangengroepen van werklozen,
arbeidsongeschikten, werkende armen, en alle anderen die te maken hebben met armoede, die te weinig
geld hebben. Het Fonds geeft geen bijdragen aan Individuele ondersteuning , hetzij via organisaties, hetzij
in directe zin.
Subsidie aanvragen. Verenigingen en stichtingen die bij het Fonds subsidie aanvragen, vragen steun voor
éenmalige en kleinschalige projecten die rechtstreeks ten goede moeten komen aan genoemde
doelgroepen. Organisaties met grootschalige projecten kunnen wij niet honoreren maar verwijzen wij door
naar grote fondsen. Het gaat dan om subsidie aanvragen boven eur 2500. Indien een aanvragende
organisatie niet voldoet aan onze criteria, dan is een sympathiebijdrage van max eur. 500 mogelijk. Onze
beoordelingscriteria zijn in de loop der jaren zodanig geformuleerd dat aanvragen die niet of zijdelings
voldoen aan de doelstellingen van het Fonds NVJ, worden afgewezen.
Bestuur. De Stichting Niet Voor Jezelf heeft thans 3 bestuursleden en voldoet aan de normen van ANBI
status en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur houdt de kosten voor administratie en
organisatiekosten zo laag mogelijk. Dit is mogelijk omdat zowel aanvragen als afhandeling van subsidie
aanvragen per mail verloopt zodat geen reis- en bezoekkosten nodig zijn. Wel bezoeken we jaarlijks een
aantal organisaties om door verspreiding van onze folder op die manier nieuwe donateurs te krijgen en
hebben we minimaal een bestuursvergadering per jaar.
Gegeven de omvang van het Fonds N.V.J. is de omvang van het bestuur adequaat maar kan worden
uitgebreid tot maximaal 7 personen. Nieuwe kandidaten krijgen een wederzijdse proefperiode van 3
maanden voor definitieve benoeming plaatsvindt. Ervaringsdeskundigen genieten enige voorkeur.
Werkwijze. Een aanvrager van subsidie raadpleegt onze website, kan daar een standaardformulier
invullen en met toezending van alle gegevens van de stichting of vereniging (Max 6 A4) de aanvraag
bevestigen. Het bestuur vergadert digitaal en neemt op grond van de criteria van het Fonds N.V.J. een
beslissing. Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen een eenmaal genomen beslissing.
Aanvragen worden doorgaans binnen twee weken behandeld. In geval van nood is sneller verwerking
mogelijk. In de periode tussen 2016-2019 hebben onder meer de Bijstandsbond Amsterdam, de Stichting
Clip, de Adviesraad Minima, de Werelddag tegen de Armoede in Limburg en de E.V.A. (Economie,
Vrouwen en Armoede) een subsidie ontvangen.
Strategieën voor de toekomst. Sinds dit jaar krijgt het Fonds gestaag minder donaties en giften, mogelijk
door vergrijzing van het donateurs-bestand. Het bestuur ontwikkelt thans strategieën om bekende en
nieuwe organisaties te benaderen -vooral digitaal- om mensen te interesseren voor donaties aan het Fonds
N.V.J. Om te beginnen met kerkelijke organisaties waar Fonds N.V.J ooit uit voortgekomen is.
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