
 

   

Terugblik 2017 
FONDS NIET VOOR JEZELF  
 
 
In deze korte folder blikt het bestuur van 
Niet voor Jezelf terug op het jaar 2017. 
 

Aanvragen 
 
Aanvragen om financiële ondersteuning ko-
men van landelijke, regionale en plaatselijke 
groepen die zich inzetten om armoede te 
bestrijden. Het zijn over het algemeen 
nieuwe initiatieven die elk jaar gemeld wor-
den bij de Stichting Niet voor Jezelf. Gericht 
op structurele verbetering van de kwaliteit 
van leven van mensen op het minimum.  
 
Het Fonds Niet voor Jezelf richt zich op 
kleinschalige, zichtbare en laagdrempelige 
activiteiten en projecten met affiniteit voor 
aanpak van armoedebestrijding. Subsidie 
wordt toegekend aan zelforganisaties van 
uitkeringsgerechtigden, of aan organisaties 
of groepen die activiteiten ontplooien na-
drukkelijk in samenwerking met uitkerings-
gerechtigden. Activiteiten in de sfeer van 
collectieve belangenbehartiging, bewustwor-
ding en/of actie. 
 
Het bestuur heeft in 2017 zeven aanvragen 
in behandeling genomen. Daarvan werden 
er twee gesubsidieerd. Deze worden ver-
meld aan de ommezijde van deze folder. To-
tale subsidies € 2.250. 

 
Op grond van de criteria zijn vijf aanvragen 
door het bestuur afgewezen: voor een 
emancipatie workshop, een fitness contract, 
kerstdiners, exploitatiekosten repaircafé en 
de herinrichting van een kledingbank.  
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Vanwege de erkenning 

als ANBI (Algemeen Nut  
Beogende Instelling) 

is uw gift aan ons Fonds  
voor de belasting aftrek-

baar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Financiën 
 
De giften en donaties waren in 2017 toereikend om 
de aanvragen te dekken. Daardoor hebben we in 
2017 geen beroep hoeven te doen op de reserves 
van het Fonds. 
 
Het werk wordt door het bestuur geheel op vrijwil-
lige basis uitgevoerd. Wel worden er organisatie-
kosten gemaakt, reiskosten, porto, drukwerk e.d. 
Dat weten we elk jaar weer tot ongeveer 10% te be-
perken. 
 
Financiële overzichten en het jaarverslag worden 
door elk bestuurslid afzonderlijk gecontroleerd en 
gezamenlijk vastgesteld Een gedetailleerd overzicht 
van de jaarrekening en balans en de criteria voor 
subsidies is te vinden op: www.nietvoorjezelf.nl. 
 
.  

Voor al uw bijdragen  
onze hartelijke dank! 

 
 
Gevraagd 
 
Wij hopen dat de donateurs het Fonds blijven on-
dersteunen. Een grote uitdaging blijft het aanboren 
van nieuwe (regelmatige) donateurs, of grotere een-
malige 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 verneemt het 
bestuur graag de opvattingen van de donateurs. 

 
Doneren 
 
Wij bieden verschillende manieren aan om geld aan 
het Fonds Niet voor Jezelf te doneren. 
 
Deze brief is vergezeld van een acceptgiro voor die-
genen die nog niet telebankieren. Het is ook moge-
lijk om direct online te doneren via onze website 
www.nietvoorjezelf.nl te doneren. Zo hopen we op 
verschillende manieren onze donateurs van dienst 
te zijn. Een donatie of gift aan het fonds wordt daad-
werkelijk goed besteed! 
 
 
 
 

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


 

 
 
Gesubsidieerde projecten in 2017 
 
Bijstandsbond Amsterdam voor publicatie in 
verband met het 40-jarig jubileum. 
 
Samenwerkende uitkeringsgerechtigden 
voor vier bijeenkomsten voor de totstandko-
ming van een manifest over een nieuw, 
rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam. 
 

Bestuur 
 
Wederom zijn in 2017 kosten en tijd be-
spaard door besluiten over toekenningen 
van subsidie zoveel mogelijk digitaal af te 
wikkelen. Er hebben geen wisselingen in het 
bestuur plaats gevonden: 
 
Hans Goosen          (voorzitter) 
Tjeerd de Boer        (secretaris) 
Madeline Andringa  (penningmeester) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

Bank 
IBAN: NL69 INGB 0000 1979 19 

idieerde projecten in 2016Werelddag  
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GEDICHT 
 
RETOUR 
 
De laatste keer? Een maand geleden. Andere straat,  
andere wijk.  
En kijk, ze leeft. Er is een hart dat sterk door stukgeprikte 
aders klopt, een plastic tas, condooms en bier,  
ze knippert met haar ogen in je lamp.  
 
Natuurlijk weet ze best dat dit niet kan — niet hier,  
aan de rand 
van het bestaan. Je noemt haar naam, zij noemt je  
‘brigadier’ 
en speelt haar spel met plaats en tijd, verstopt zich 
ergens in de stad en maakt zichzelf weer kwijt. 
 
Je belt. Je kent de juiste mensen wel. De opvang.  
Noodadres. 
Je zet haar bij de voordeur af. Daar staat ze dan, altijd 
even koppig als beleefd, en zwaait en wacht 
charmant tot je de hoek om rijdt. 
 
Dan gaat ze weer, op wankelende hakken, met een 
scheve lach. 
Ze weet het best. Er zijn geen plekken om te blijven 
zoals ze zelf graag blijft. De reddeloze koningin  
van zwerfvuil, klanten, schemering. 
 
Ester Naomi Perquin 
 
Uit de bundel ‘Lange armen - gedichten over de politie’, 
Amsterdam 2018 (ISBN 9028280731) 
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