Terugblik NIET VOOR JEZELF 2009
Al meer dan 20 jaar slaagt het fonds erin om samen
met een vaste kern van donateurs jaarlijks een aantal organisaties financieel te ondersteunen bij hun
initiatieven op het terrein van armoedebestrijding.
Voor al uw bijdragen onze hartelijke dank!
De strijd voor rechtvaardiger verhoudingen is nog
steeds actueel.
Het bestuur van Niet voor Jezelf nodigt u van harte
uit uw stem over het wel en wee van het fonds te
laten horen!
Op 17 april beleggen we een bijeenkomst omdat we
stil willen staan bij 20 jaar Niet voor Jezelf.

Graag zien we uw aanmelding tegemoet.
Financiën

Ondersteunde groepen

Het bedrag dat het Fonds in 2009 van de donateurs mocht ontvangen was € 4.813,68. Dat is
minder dan een kwart van de donaties van een
jaar eerder. Dit valt waarschijnlijk te wijten aan
het oponthoud bij het versturen van de mailing
over 2008. Die werd pas in februari 2010 verstuurd. Hiervoor onze oprechte verontschuldiging. Vanwege de bestuurswisseling moest
een aantal zaken in 2009 geregeld en overgedragen worden.

In 2009 ontvingen wij 41 aanvragen van zeer uiteenlopende aard. Aan 23 organisaties is een subsidiebedrag van in totaal iets meer dan € 23.000,00
toegekend.

Eenmalig waren de bestuurskosten hoger omdat we enkele bestuursleden bij vertrek een
presentje hebben meegegeven voor hun jarenlange vrijwillige inzet voor het fonds. Daarmee
stegen de kosten voor overhead naar 1.800
euro.
De aanvragen voor subsidies waren talrijker en
de omvang van de bijdragen hoger dan het
voorgaande jaar. Daardoor zijn de reserves
met 40% gedaald.

Opvallend in 2009 was dat, naast de organisaties
die op meer indirecte wijze het probleem van de
armoede aankaarten, we weer diverse aanvragen
ontvingen die precies passen binnen de doelstelling
van het fonds. Daarmee hebben we enkele malen
weer grotere bedragen uitgekeerd, en minder sympathiebijdragen.
Een gedetailleerd overzicht van jaarrekening en
balans, en een volledig overzicht van de gesteunde
groepen is gratis op te vragen.
Ze zijn ook te vinden op: www.nietvoorjezelf.nl
Enkele voorbeelden van door het Fonds ondersteunde activiteiten volgen hieronder.

Tientjes
€ 500,00
Dit netwerk wil mensen met weinig inkomen de kans bieden om hun Ding (website, lezingen, informele
netwerkavonden) in de wereld te zetten. Het daagt mensen uit om hun relatie met geld te herzien en
levert een bijdrage aan het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk. De bijdrage is bedoeld om de
stichtingskosten te voldoen.
Nationaal Alternatief Smartlappenfestival
€ 1.500,00
Bij dit gratis toegankelijke smartlappenfestival brengen groepen die actief zijn op het terrein van armoedebestrijding zelfgeschreven teksten op bestaande melodieën ten gehore. Het festival is een ludieke
uitlaatklep voor de doelgroep en tevens een middel om aandacht te vragen voor verarming en verrijking
in Nederland. Om het festival weer eens extra op de kaart te zetten, is besloten om extra promotiemateriaal te maken en verspreiden.

Stichting Vrouwen in de Bijstand / Economie Vrouwen en Armoede
€ 1000,00
Deze groep wil vrouwen zoveel mogelijk informatie geven zodat ze alleen en zelfverzekerd naar instanties kunnen gaan. Daartoe worden informatieochtenden gehouden over onderwerpen als re-integratie,
wetgeving, schuld(sanering). Niet voor Jezelf draagt bij in de kosten voor een fold er (om zoveel mogelijk
vrouwen te bereiken) en in de vergoeding voor reiskosten.
Rotterdamse Sociale Alliantie (ROSA)
€ 1.500,00
In het kader van de Werelddag van verzet tegen Extreme Armoede (17 oktober) vraagt de Rotterdamse
Sociale Alliantie (ROSA) een bijdrage voor deze dag. Dit jaar met extra aandacht voor jongeren die moeten leven van een minimaal inkomen in het kader van het Rotterdams Jongerenjaar.
Stichting Kontaktpuntje Veldhoven
€ 750,00
door het houden van spreekuren over o.a. sociale voorzieningen en het onderhouden van sociale contacten en creatieve activiteiten zorgt de stichting voor ondersteuning en begeleiding van mensen met de
laagste inkomens in een kwetsbare positie. Het fonds gaf een bijdrage voor de huur.

Uw gift aan ons Fonds is voor de belasting als
Algemeen Nut Beogende Instelling aftrekbaar.
Kleinst denkbare bron

17 april 2010 bijeenkomst 20 jarig bestaan

De statutaire oprichtingsdatum van Stichting Niet
Voor Jezelf is 4 september 1989. Vorig jaar is het
niet gelukt om daar uitgebreid bij stil te staan.
In 2010 doen we dat wel. Op 17 april beleggen we
baant een stroomdal dwars door het onbewoonbare, een bijeenkomst in Tilburg.
stevent af op ongenaakbare hoogten,
Vooral willen we in gesprek gaan met donateurs wat
vaart door dode steden bruisend en muitend
de rol van een klein fonds als Niet Voor Jezelf kan
(en moet?) zijn.
drenkt de wortels van versteende platanen,
plengt oases, vloeit op velden, door tuinen,
waaiert regensluiers uit over rozen.
Kleinst denkbare bron, onder stenen bedolven
welt op, vliet, licht waterlint door de steppe,
waterschicht om rotsen heen de woestijn in

Huub Oosterhuis

Aanmelden liefst uiterlijk 7 april a.s.
secretariaat@nietvoorjezelf.nl
of
Niet voor Jezelf, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht

Bestuur
Voor het bestuur was 2009 een jaar van consolidatie. In mei was de omvang terug op zes
leden.
Eind 2009 werd het bestuur gevormd door:
 de heer H. Goosen (voorzitter)
 mevrouw M. Andringa (penningmeester)
 de heer G. Ramaekers (secretaris)
 mevrouw M. Meertens
 de heer H. Ayi
 mevrouw R. Schut
In dit bestuur zijn uitkeringsgerechtigden
vertegenwoordigd.

Adres
Stichting Niet Voor Jezelf
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Tel: 030 – 8801886
Kvk 41155876
ING 197919
secretariaat@nietvoorjezelf.nl
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