
   

Terugblik 2015 
FONDS NIET VOOR JEZELF  
 
 
In deze korte folder blikt het bestuur van 
Niet voor Jezelf terug op het jaar 2015. 
 

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 mini-
mum.  
 
Niet voor Jezelf wil zich nadrukkelijk onder-
scheiden met kleinschalige, zichtbare en 
laagdrempelige activiteiten en projecten in 
het kader van armoedebestrijding. 
 

Financiën 
De giften en donaties waren in 2015 toerei-
kend om de aanvragen te dekken. Daardoor 
hebben we in 2015 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, 
porto, drukwerk e.d. Dat weten we elk jaar 
weer tot ongeveer 10% te beperken. 
 
Financiële overzichten en het jaarverslag 
worden door elk bestuurslid afzonderlijk ge-
controleerd en gezamenlijk vastgesteld.  

 
Gevraagd 
Wij hopen dat de donateurs het Fonds blij-
ven ondersteunen. Een grote uitdaging blijft 
het aanboren van nieuwe (regelmatige) do-
nateurs, of grotere eenmalige giften. Het be-
stuur 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 
voor diegenen die nog geen gebruik maken 
van een computer bij hun bankzaken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is ook mogelijk om direct online via onze web-
site te doneren: www.nietvoorjezelf.nl. 
 
Zo hopen we op verschillende manieren onze dona-
teurs van dienst te zijn. 
 
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 2015 
 
Het bestuur heeft veertien aanvragen in behande-
ling genomen. Daarvan werden er vier gesubsidi-
eerd. De overige aanvragen waren ofwel niet klein-
schalig en laagdrempelig of vielen niet binnen het 
kader van armoedebestrijding. 
 
Driemaal kwam Niet voor Jezelf tegemoet aan de 
aanvrage, eenmaal werd besloten een sympathie-
bijdrage toe te kennen. De grootste bijdrage was 
1.700 euro, de kleinste (een sympathiebijdrage) be-
droeg 250 euro uit.  
 
Een gedetailleerd overzicht van jaarrekening en ba-
lans, 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 2014 on-
dersteunde activiteiten staan op de achterzijde van 
deze terugblik. 

. 

http://www.nietvoorjezelf.nl/
http://www.nietvoorjezelf.nl/


Bijstandsbond Amsterdam  

 
In mei 2016 is het veertig jaar geleden dat er in samenwerking met de toenmalige ombudsman Johan 
van Minnen de Landelijke Bijstandsbond is opgericht. Begonnen als zelforganisatie voor uitkeringsge-
rechtigden heeft de bond in de afgelopen veertig jaar onnoemelijk veel activiteiten en acties georgani-
seerd, zelfstandig en in samenwerking met anderen. Niet voor Jezelf gaf een bijdrage voor vijf buurtbij-
eenkomsten tijdens de komende viering van het 40-jarig bestaan. 
 
 

P.E.L. Leeuwarden  

De PEL (het platform voor een en tweepersoonshuishoudens in Leeuwarden) heeft een brochure uitge-
bracht over “Wonen en Armoede”. Het onderwerp en de lage kosten van de brochure waren redenen 
voor Niet voor Jezelf om een bijdrage te verlenen. 

 

Doorbraak in Leiden  

 
De actiegroep Doorbraak in Leiden organiseerde een aantal vertoningen van de film “Dispereert niet”. 
Hoewel niet geheel passend in de criteria van Niet voor Jezelf is toch besloten een kleine sympathiebij-
drage te verlenen aan Doorbraak in Leiden. 
 
 

 

Bestuur  
Om kosten en tijd te besparen is in de loop 
van 2015 besloten om, zoveel als mogelijk is, 
besluiten over toekenningen van subsidie on-
derling via de digitale weg af te wikkelen. Dit 
werkt bijzonder efficiënt. 
 
In 2015 zijn twee bestuursleden afgetreden en 
is (na een inwerkperiode) het bestuur uitge-
breid met een nieuw bestuurslid.  
 

 de heer H. Goosen (voorzitter) 

 de heer T. de Boer (secretaris) 

 mevrouw M. Andringa (penningmeester) 
 
In dit bestuur zijn uitkeringsgerechtigden ver-
tegenwoordigd. 
 
 
Het bestuur houdt zich aanbevolen voor 
tips of kandidaten vanuit de donateurs! 
 

Adresgegevens 
Het liefst communiceren wij digitaal via  
info@nietvoorjezelf.nl 
Postadres 
Stichting Niet voor Jezelf 
Secretariaat: Jufferkade 66 
3011VW Rotterdam 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 
41155876. 

 
IBAN: NL69 INGB 0000 1979 19 
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