Terugblik NIET VOOR JEZELF 2008
Als kleine vrijwilligersorganisatie mogen wij ons al
20 jaar gelukkig prijzen met een vaste kern van donateurs. Door uw bijdragen kunnen wij ons werk
voortzetten voor mensen die met wonen, inkomen
en werk vaak aan de kortste eindjes trekken. Die
strijd voor rechtvaardiger verhoudingen wordt in de
barre tijden sinds eind 2008 alleen nog maar urgenter. Daarom is het een goede zaak dat de actie Niet
Voor Jezelf er nog steeds is.
Voor al uw bijdragen onze hartelijke dank!!

Noteert u alvast 17 april 2010!

Financiën

Gesteunde groepen

Het bedrag dat het Fonds in 2008 van de donateurs mocht ontvangen, betekende met iets
meer dan € 23.000,00 een kleine stijging ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Ook dit jaar ontvingen kwamen de aanvragen van
zowel landelijke als plaatselijke initiatieven van
groepen uitkeringsgerechtigden en anderen. Opvallend is dat organisaties die op meer indirecte wijze
het probleem van de armoede aankaarten, bij ons
aankloppen. Dat verklaart een toename in het aantal sympathiebijdragen.

In 2008 ontvingen wij 32 aanvragen van zeer
diverse groepen en organisaties die landelijk,
provinciaal of plaatselijk actief zijn. We konden
iets meer dan de helft (18) honoreren voor in
totaal iets meer dan € 11.000,00. Vanwege de
vele sympathiebijdragen daalde het gemiddelde
bedrag. Onze kosten voor overhead (bestuurskosten, drukkosten, website e.d.) daalden iets
tot een totaalbedrag van € 1.300,00. De reserves zijn weer iets gestegen.

Enkele voorbeelden van door het Fonds ondersteunde activiteiten volgen hieronder.
Een gedetailleerd overzicht van jaarrekening en
balans en een volledig overzicht van de gesteunde
groepen is gratis op te vragen. Ze zijn ook te raadplegen op de website: www.nietvoorjezelf.nl.

Dominicaans Activiteiten Centrum
€ 500,00
In haar nieuwe plannen continueert het DAC het werk voor mensen in de marge van de samenleving. Er
gaat extra aandacht uit naar nieuwe doelgroepen: ouderen en jongeren. In het kader van voorkomen van
uitsluiting hebben we subsidie gegeven voor de reiskosten van minima.
Geen mens is illegaal
€ 250,00
Dit 10 jaar geleden opgericht comité heeft witte illegalen ondersteund om hun wensen en argumenten
met betrekking tot legalisering kenbaar te maken. Er werd een advocaat ingehuurd die namens hen een
brief heeft gestuurd naar de staatsecretaris. Dit initiatief hebben we beloond met een sympathiebijdrage.
Vereniging PEL Leeuwarden
€ 1000,00
PEL heeft activiteiten ontplooid om problemen met re-integratie en bijstandsuitkeringen in kaart te brengen en aan te kaarten. De inzet van de diverse betrokken partijen werd voor het voetlicht gebracht: het
beleid en de problemen van de werkacademie, de gemeente, de sociale dienst en de reintegratiebureau's.
Vrouwengroep Prema
€ 750,00
Prema is aangesloten bij het landelijke netwerk van EVA (Economie Vrouwen en Armoede). De groep
vraagt een tweeledige bijdrage. Voor hun wekelijkse activiteiten de bekostiging van huur, secretariaat en
vergaderingen. En daarnaast is er geld nodig voor activiteiten en voor de reiskosten. Om bijvoorbeeld
de provinciale EVA dagen te bezoeken.

Voor een Sociaal Europa
€ 2500,00
Er werd een bijdrage gevraagd om deel te kunnen nemen aan het Europees Sociaal Forum in september 2008. daar gaat het om bevordering van de belangenbehartiging van uitkeringsgerechtigden en informatie-uitwisseling in Europees verband. Met als doel: een alternatief ontwerphandvest voor een ander
Europa en een Europese norm voor een goed sociaal minimum.

Vanaf 1 januari 2009 hebben wij weer de ANBI- erkenning van de Belastingdienst:

Algemeen Nut Beogende Instelling.
Uw gift aan het Fonds is voor de belasting aftrekbaar.
Laat ons de verandering zien

17 april 2010

Laat ons geen vooruitgang noemen,
waar een ander aan ten onder gaat.

Op die dag willen we stilstaan bij het feit dat het
fonds al meer dan 20 jaar bestaat. De statutaire
oprichtingsdatum is 4 september 1989.

Laat ons geen groei noemen,
waar een ander minder van wordt.
Laat ons geen vrijheid noemen,
wat een ander het recht ontneemt zichzelf te
zijn.
Laat ons geen gemeenschap noemen,
waar de minste niet de minste aandacht
krijgt.
Laat ons zelf de verandering zijn,
die we in de wereld willen zijn.

Het jaar 2010 als Europees jaar van de bestrijding
van armoede en sociale uitsluiting leek ons een
goede gelegenheid om stil te staan bij ontwikkelingen op het terrein van armoede en politiek.
Vooral willen we in gesprek gaan met donateurs en
subsidie-aanvragers wat de rol van een klein fonds
als Niet voor Jezelf kan (en moet?) zijn.
Laat ons weten als u erbij wilt zijn:
secretariaat@nietvoorjezelf.nl
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En in de tussentijd werkt het bestuur aan de invulling van een
aansprekend programma voor die dag.

Bestuur

Adres

Mahatma Ghandi

Zowel aan het begin als aan het eind van het
jaar vertrokken bestuursleden. De vier resterende leden hebben niet alleen de lopende
werkzaamheden voortgezet, maar ook voldoende nieuwe kandidaten gevonden zodat
in 2009 de omvang terug was op zes leden.
Eind 2008 werd het bestuur gevormd door:
 mevrouw J.L. van der Vliet (voorzitter)
 mevrouw M. Andringa (penningmeester)
 de heer H.P. de Bie
 de heer G. Ramaekers
In dit bestuur zijn uitkeringsgerechtigden
vertegenwoordigd.
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