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FONDS NIET VOOR JEZELF

In deze korte folder blikt het bestuur van
Niet voor Jezelf terug op het jaar 2018.

Aanvragen

Financiën

Aanvragen om financiële ondersteuning
komen van landelijke, regionale en
plaatselijke groepen die zich inzetten om
armoede te bestrijden. Het zijn over het
algemeen nieuwe initiatieven die elk jaar
gemeld worden bij de Stichting Niet voor
Jezelf. Gericht op structurele verbetering
van de kwaliteit van leven van mensen op
het minimum.

De giften en donaties waren in 2018 toereikend om
de aanvragen te dekken. Daardoor hebben we in
2018 geen beroep hoeven te doen op de reserves
van het Fonds.

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 nadrukkelijk in samenwerking met
uitkeringsgerechtigden. Activiteiten in de
sfeer van collectieve belangenbehartiging,
bewustwording en/of actie.
Het bestuur heeft in 2018 zeven aanvragen
in behandeling genomen. Daarvan werden
er twee gesubsidieerd. Deze worden vermeld aan de ommezijde van deze folder. Totale subsidies € 2.000.

Op grond van de criteria zijn vijf aanvragen
door het bestuur afgewezen: voor een folder en website, bestelbus, reiskosten etc.,
een congres en een projectenplan.

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 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
ondersteunen. 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 verneemt het
bestuur graag de opvattingen van de donateurs.

____________________________________
Doneren

Vanwege de erkenning
als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling)
is uw gift aan ons Fonds
voor de belasting
aftrekbaar.

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

rde projecten in 2016Werelddag
Gesubsidieerde projecten in 2018
Aktiegroep Rotterdam Armoedevrij voor de
Mars tegen de Armoede.
Conferentie over Sociale Rechtvaardigheid
in Rotterdam.

Bestuur
Wederom zijn in 2018 kosten en tijd bespaard 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
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30 JAAR STICHTING NIET VOOR JEZELF
In 1988 ontving dominee Lefeber uit Dordrecht
geld terug van de belastingdienst door de invoering van een fiscale maatregel. Hij en zijn
vrouw wilden dat geld niet voor zichzelf
houden, maar via de staat terecht laten komen
bij mensen, die dat harder nodig hadden. Dat
werd door de toenmalige regering geweigerd.
Peter de Bie en Herman Noodergraaf van de
Arme Kant van Nederland namen met hen contact op om het geld daar wel terecht te laten
komen en wel via een stichting.
Zo kwam het dat op 4 september 1989 door
Hendrik Peter de Bie en Leendert Cornelis
Verzijden de zelfstandige Stichting Niet voor
Jezelf werd opgericht, met als doel:
Politiek en samenleving op zodanige manier
te beïnvloeden , dat structurele oorzaken
van groeiende ongelijkheid tussen mensen
met een minimuminkomen en anderen
weggenomen worden.
Nu in 2019 is dat 30 jaar geleden. En in al die
tijd is de zorgzame staat steeds meer verhardt.
En de rijken worden steeds rijker en de armen
steeds armer geworden.
Er zijn vele tientallen vaak kleinschalige
projecten van uitkeringsgerechtigden door Niet
voor Jezelf ondersteund, dankzij uw bijdragen.
Mede daardoor staan gevolgen van armoede,
schulden en sociale uitsluiting momenteel
steeds meer wel in de belangstelling.
__________________________________________
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