
   

Terugblik 2012 
FONDS NIET VOOR JEZELF  
 
In deze korte folder blikt het bestuur van 
Niet voor Jezelf terug op het afgelopen jaar. 
 
 

Aanvragen 
De aanvragen om financiële ondersteuning 
van landelijke, regionale en plaatselijke 
groepen die zich inzetten om armoede te 
bestrijden blijven binnenkomen. Initiatieven 
gericht op structurele verbetering van de 
kwaliteit van leven van mensen op het mi-
nimum. Het zijn vooral kleinschalige, zicht-
bare en laagdrempelige activiteiten en pro-
jecten in het kader van armoedebestrijding. 
 
Niet voor Jezelf wil zich graag onderschei-
den door de kleinschaligheid van het fonds 
en de laagdrempeligheid te benadrukken. 
 
 

Financiën 
De giften en donaties waren in 2012 geluk-
kig bijna toereikend om de aanvragen te 
dekken. Daardoor hebben we in 2012 geen 
beroep hoeven te doen op de reserves van 
het Fonds. 
 
Het werk wordt door het bestuur geheel op 
vrijwillige basis uitgevoerd. Wel worden er 
organisatiekosten gemaakt, reiskosten, por-
to, drukwerk e.d. Dat weten we elk jaar weer 
tot ongeveer 10% te beperken. 
 

Gevraagd 
Wij hopen dat de donateurs het Fonds blij-
ven ondersteunen. Dat is zeker hard nodig 
in deze (crisis)tijden. Een grote uitdaging 
blijft het aanboren van nieuwe (regelmatige) 
donateurs, of grotere eenmalige giften. Het 
bestuur houdt zich aanbevolen voor tips. 
 
Kent u nog geïnteresseerden: laat het ons 
weten en wij sturen informatie op. 
 
Ook over andere aangelegenheden ver-
neemt het bestuur graag de opvattingen van 
de donateurs. 

 
Doneren 
Wij bieden verschillende manieren aan om 
geld aan het Fonds Niet voor Jezelf te done-
ren. 
Deze brief is vergezeld van een acceptgiro 
om het ook voor diegenen die geen gebruik 
maken van een computer bij hun bankzaken 
gemakkelijk te maken om een gift te doen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat het bestuur ook met de tijd mee gaat, is het 
sinds kort ook mogelijk om online via onze website 
te doneren. 
 
Zo hopen we op verschillende manieren onze dona-
teurs van dienst te zijn. Zodat iedereen de gemak-
kelijkste manier om een gift aan Niet voor Jezelf 
over te maken ter beschikking heeft. 
 
Een donatie of gift aan het fonds wordt daadwerke-
lijk goed besteed! 
 
 

Vanwege de erkenning als 
ANBI (Algemeen Nut  
Beogende Instelling) 

is uw gift aan ons Fonds  
voor de belasting aftrekbaar. 
 
 
  

Gesubsidieerde projecten in 2012 
Het bestuur heeft 24 aanvragen in behandeling ge-
nomen. Daarvan werd de helft gesubsidieerd.  
 
Waarvan vier met een sympathiebijdrage. Onze 
grootste bijdrage was 1.560 euro, vijf maal keerden 
we een bedrag tussen 750 en 1.000 uit en zes keer 
tussen 250 en 500.  
 
Een gedetailleerd overzicht van jaarrekening en 
balans, en een volledig overzicht van de gesteunde 
groepen is te vinden op: www.nietvoorjezelf.nl 
 
 

 

Voor al uw bijdragen  
 

onze hartelijke dank! 
 
 
Enkele voorbeelden van door het Fonds in 2012 
ondersteunde activiteiten staan op de achterzijde 
van deze terugblik. 

http://www.nietvoorjezelf.nl/


Stichting Cratosvrienden in Deurne   

Deze stichting ontving een bijdrage van € 1.000. Daarmee kunnen maandelijkse bijeenkomsten en acti-
viteiten worden georganiseerd voor kinderen tot 17 jaar. Die zijn anders buitengesloten van activiteiten 
vanwege het zeer lage inkomen van hun ouders. 
 
. 

Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen in Eindhoven  

Voor het organiseren van een armoedeconferentie droeg Niet voor Jezelf € 950 bij. Een onderdeel was 
een debat met vertegenwoordigers van de politiek en organisaties over het effect van armoede op de 
gezondheid van vrouwen en hun kinderen. 
 
 

Stichting Arbeidspastoraat Twente  

Met een kleine bijdrage van € 450 hebben we bij kunnen dragen aan een weekend ‘even bijtanken’. Een 
mogelijkheid om er even uit te zijn voor ongeveer 90 mensen, meer dan de helft kinderen, die langdurig 
leven van een uitkering en nooit op vakantie kunnen gaan. 
 
 

Komité Marokkaanse Arbeiders Amsterdam   

In Amsterdam leven veel ouderen in armoede omdat zij een onvolledige AOW ontvangen. Vooral mi-
grantenouderen werden getroffen door maatregelen. Er werd een debat georganiseerd om aanbevelin-
gen te formuleren voor de lokale politiek. Niet voor Jezelf ondersteunde dit initiatief met € 1.560. 
 

 
 

Bestuur  
Na twee stabiele jaren heeft het bestuur in 
2012 twee wisselingen ondergaan. Een be-
stuurslid zag zich gedwongen terug te treden 
vanwege ziekte en daaraan gekoppelde afwe-
zigheid. Het andere bestuurslid vanwege het 
einde van de zittingstermijn.  
Voor 2013 heeft de samenstelling van het 
bestuur alle aandacht. Het bestuur is in over-
leg met kandidaten.  
 
Het bestuur houdt zich aanbevolen voor 
tips of kandidaten vanuit de donateurs! 

 
Eind 2012 werd het bestuur gevormd door: 

 de heer H. Goosen (voorzitter) 

 mevrouw M. Andringa (penningmeester) 

 de heer G. Ramaekers (secretaris) 

 de heer H. Ayi 
 
In dit bestuur zijn uitkeringsgerechtigden  
vertegenwoordigd. 
 
 
 
 
 

Adresgegevens 
Het liefst communiceren wij digitaal via  
secretariaat@nietvoorjezelf.nl 
 
Postadres 
Stichting Niet voor Jezelf 
Postbus 62 
6130 AB Sittard 
 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 
41155876. 
 

 
Bankrekening bij de ING: 197919  
 
 
 
 
 
 
 

 

www.nietvoorjezelf.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


