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Niet Voor Jezelf

Inleiding
De actie Niet Voor Jezelf steunt al vele jaren activiteiten van groepen die zich niet willen neerleggen bij
armoede in een rijk land. In de jaren tachtig begonnen
de inkomens in Nederland – na een periode van nivellering – weer fors uit elkaar te groeien. Dat proces
zette door in de jaren negentig. Het aantal miljonairs
groeide van 19.000 in 1979 naar 158.000 in 1997 en
zelfs 300.000 in 2001. Het percentage mensen met
een inkomen rond het sociaal minimum bleef rond de
10% van het totale aantal huishoudens in Nederland
schommelen.
In oktober 1988 werd door mensen die zelf een goed inkomen hebben de actie 'Niet voor Jezelf'
gelanceerd, als reactie op de groeiende welvaartskloof. De actie was ontstaan naar aanleiding
van belastingverlagende maatregelen die zeer gunstig uitpakten voor mensen met hogere inkomens en slecht voor mensen met lagere inkomens.
Er werd een plan ontwikkeld om mensen met een redelijk of hoog inkomen de mogelijkheid te
geven om te laten zien dat zij meevallers niet op prijs stellen, wanneer deze zo denivellerend uitwerken als de belastingmaatregelen van 1988. Er werd besloten een fonds te vormen waarin
mensen uit protest, en als teken van solidariteit, hun belastingvoordeel over het jaar 1988 konden storten.
Het was niet de bedoeling het zoveelste charitatieve fonds op te richten. Liefdadigheid biedt op
de lange duur geen oplossing voor verarming; er moet geijverd worden voor meer structurele
maatregelen. Daarom wordt protest gekoppeld aan de donaties. En daarom wordt het geld uit
het fonds niet gebruikt voor individuele hulp maar voor steun aan belangenorganisaties die zich
inzetten voor structurele verbetering van de positie van alle mensen met een minimuminkomen.
De actie werd effectief in 1989. Vanaf 1991 wordt bij de actie niet meer uitgegaan van de belastingmaatregelen van 1988 en 1989. Besloten werd om de actie niet te koppelen aan een afzonderlijke maatregel of aan steeds wisselende afzonderlijke maatregelen, maar er een iets algemenere solidariteitsactie van te maken, waarbij deelnemers wordt gevraagd 1% van hun netto jaarinkomen over te maken naar het fonds. Kleinere of grotere bedragen zijn uiteraard ook welkom.

Financiële reilen en zeilen
Zowel in het jaar 2000 als in 2001 heeft Niet Voor Jezelf meer uitgegeven dan ontvangen. In
2000 ontving het fonds ƒ 98.252,- aan giften, terwijl ƒ 120.489,- werd besteed aan ondersteuning
van projecten en in 2001 ontving Niet Voor Jezelf ƒ 78.637,- van donateurs en gaf ƒ 113.504,aan subsidies uit1. In voorgaande jaren was juist een reserve ontstaan, zodat de hogere uitgaven
niet problematisch, maar zelfs wenselijk waren. Tenslotte is het weliswaar goed een zekere reserve te hebben, maar een groot 'stuwmeer' is niet wenselijk. Het geld moet besteed worden aan
de doelen waarvoor de donateurs het bijeenbrengen.
De steun aan activiteiten vormt de grootste uitgavenpost van Niet Voor Jezelf. Aan bureaukosten, bestuurskosten, drukkosten, e.d. wordt een relatief laag bedrag besteed. In 2000 was het
bedrag voor deze overige kosten in totaal ƒ 6.470,- en in 2001 ƒ 2.794,-.
Meer gegevens over de financiën van de stichting vindt u in bijlage 2.

1

Omdat in de jaren waarover deze terugblik gaat de euro nog niet was ingevoerd, zijn alle bedragen
in deze terugblik in guldens weergegeven.
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Gesteunde groepen
Met de middelen die bijeengebracht worden door de deelnemers aan de actie worden groepen
gesteund bij hun activiteiten tegen verarming en verrijking. Het kan daarbij om grotere landelijk
organisaties gaan, maar ook om kleine lokale initiatieven. Het geld van de stichting wordt niet
gebruikt voor het lenigen van individuele noden. Hoewel die vaak schrijnend zijn en het goed is
dat er fondsen zijn die daar op in kunnen spelen, is Niet Voor Jezelf daar niet voor bedoeld. Niet
Voor Jezelf ondersteunt groepen die naar buiten toe gerichte activiteiten hebben waarmee op
enigerlei wijze tegengas gegeven wordt tegen het groeien van de kloof tussen arm en rijk in Nederland. Het kan om manifestaties en acties gaan, het kan om lobby-werk gaan, om conferenties, studieberaden en werkdagen, om bewustwordingswerk en publicaties, en het kan ook om
onderzoek gaan. Het maximale bedrag dat normaliter per aanvraag kan worden toegekend is
ƒ 5000,-.
Indirecte ondersteuning van de naar buiten gerichte activiteiten kunnen ook binnen de criteria
vallen, mits de groep zich ook duidelijk op een breder publiek en/of de politiek richt. Het gaat in
dat geval bijvoorbeeld om het financieel bijdragen in de kosten van apparatuur of andere inventaris of bijdragen in activiteiten 'om de moed er in te houden' (zoals vakantie of kerstpakketten
voor leden van de groep met een smalle beurs, etc.). Voor dit type aanvraag kan maximaal
ƒ 1500,- toegekend worden.
Het komt een enkele keer ook voor dat aanvragen strikt genomen niet binnen de criteria vallen,
maar dat het bestuur het wel een goede activiteit vindt. In dat geval bestaat de mogelijkheid om
een sympathiebijdrage toe te kennen. Deze kan maximaal ƒ 1000,- bedragen.2
In het jaar 2000 werd voor 57 activiteiten subsidie toegekend. In 2001 ging het om 36 toekenningen. Een volledig overzicht van de activiteiten waarvoor bijdragen zijn gegeven, is te vinden in
bijlage 1. Hieronder worden een paar van deze projecten iets uitgebreider belicht. Het zijn een
paar voorbeelden van activiteiten die zonder steun van Niet Voor Jezelf mogelijk niet of minder
makkelijk uitgevoerd hadden kunnen worden.

Comité Vrouwen in de Bijstand Venlo
Al enkele decennia zijn overal in het land comités Vrouwen in de Bijstand actief. Diverse van
deze clubs weten de weg te vinden naar Niet Voor Jezelf. Zo ook het comité in Venlo. Het is een
zeer actieve groep. Ze besteden veel aandacht
aan spreekuren en advieswerk voor vrouwen in
de bijstand die met allerhande vragen zitten. Ook
de morele onderlinge steun is daarbij belangrijk.
Ze doen veel aan voorlichting en informatie, door
middel van uitwisselingsbijeenkomsten, informatiemarkten en specifieke projecten zoals 'Doenpraten'. Elk jaar verzorgen ze ook een cursus
voor vrouwen in de bijstand. Signalering en beleidsbeïnvloeding vormen ook een belangrijk deel
van het werk. Dat gebeurt via de Cliëntenraad,
het Zorg- en Dienstenbureau en via provinciale
platforms zoals het zeer actieve PSUL (Provinciaal Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden Limburg).
Niet Voor Jezelf ondersteunde de groep met een bijdrage in de kosten van alle bovengenoemde
activiteiten van ƒ 4700,-. Bovendien werd een bedrag van ƒ 1000,- toegekend om het geven van
kerstpakketten aan de aangesloten vrouwen mogelijk te maken.

2

Een uitgebreid overzicht van de criteria voor subsidietoekenning kan op aanvraag toegezonden
worden. Dit overzicht is ook te vinden op de website van de stichting: www.nietvoorjezelf.nl (rubriek
'subsidie nodig?').
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Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid
De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid werd in 2000 gevormd. Het is een breed landelijk
samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor anti-armoedebeleid. Ze trokken
al veel met elkaar op, onder meer in de voorbereiding van de Sociale Conferenties die tussen
1995 en 2000 elk jaar werden georganiseerd door de overheid. In 2000 waren de organisaties zo
teleurgesteld over de resultaten van die conferenties en de ruimte die daar was voor fundamenteel debat, dat zij besloten zelf een conferentie (op 9 mei) en een manifestatie (op 30 oktober) te
organiseren om een eigen evaluatie van het beleid te maken en eigen voorstellen voor een
rechtvaardige sociaal-economische politiek te maken. In de Alliantie doen de kerken mee, de
humanisten, de vakcentrales FNV en CNV, de zelforganisaties van uitkeringsgerechtigden en
veel plaatselijke groepen. Op de manifestatie werden de resultaten van het verzamelen van letterlijk - koffers vol aanbevelingen vanuit organisaties en van plaatselijke groepen van betrokkenen zelf aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er was ook een
manifest. In een boek waren de standpunten van de Alliantie uitvoerig beschreven. De conferentie vormde de aanleiding voor een periode waarin de Alliantie als officiële gesprekspartner werd
geaccepteerd en gefinancierd door de regering. Sindsdien is er onder meer een halfjaarlijks
overleg met ministeries en gemeentelijke overheden, overleg met de achterbannen en worden er
diverse projecten uitgevoerd, o.a. rond armoede en de effecten op kinderen en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
Niet Voor Jezelf gaf een bijdrage in de organisatiekosten van de conferentie en manifestatie in
2000 van ƒ 5000,-.

Platform Sociale Zekerheid Alkmaar
In 2001 werd in Alkmaar een platform opgericht door 11
plaatselijke groepen, waaronder vakbeweging, organisaties van migranten, gehandicapten, vrouwengroepen en
het interkerkelijk sociaal beraad. Het platform heeft als
doel de positie te versterken van mensen met een inkomen rond het minimum op een zodanige manier dat men
positief aan de maatschappij deel kan blijven nemen. Het platform heeft o.a. als taak om namens
de groepen een maandelijks overleg te voeren met de gemeente over beleidszaken, nieuwe
ontwikkelingen, organisatie, e.d. De officiële ondertekening van het convenant met de gemeente
was aanleiding voor een discussiemiddag. Op die bijeenkomst werden de eigen ideeën en plannen in discussie gebracht aan de hand van lezingen, stellingen en suggesties met de bedoeling
tot een samenhangend programma te komen waarover het platform zich elk jaar zal verantwoorden.
Niet Voor Jezelf ondersteunde de initiatief met een bedrag van ƒ 2500,-.

Landelijk Netwerk Cliënten Overleg
Al vele jaren zijn er cliëntenraden in diverse gemeenten. Dat zijn groepen cliënten van de Gemeentelijke Sociale Dienst, waarmee overleg over het beleid van sociale dienst en gemeente
inzake de uitkeringen en anti-armoedebeleid wordt gevoerd. Vooral sinds de invoering van de
nieuwe Algemene bijstandswet in 1996 zijn er veel meer ontstaan. Sindsdien is namelijk in de
wet vastgelegd dat iedere gemeente een regulier overleg met cliënten moet instellen. Het Landelijk Netwerk Cliëntenoverleg is een onafhankelijke landelijke koepel, waarbij ruim 70 van die cliëntenraden zijn aangesloten. Het netwerk ondersteunt het belangenbehartigingswerk van de
plaatselijke raden en voert overleg met ministeries over het beleid.
Overheidssubsidie voor dit werk was alleen beschikbaar voor specifieke activiteiten en huur van
kantoorruimte. Een minimum aan inventaris is echter ook nodig. Niet Voor Jezelf stelde een bedrag van ƒ 2700,- ter beschikking voor de aanschaf van een computer.
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Regenboogcollectief
In Zutphen is een groep bijstandsvrouwen zeer actief, onder andere via de plaatselijke EVAgroep. EVA staat voor 'Economie, Vrouwen en Armoede'. Ze hebben een schat aan ervaring en
kennis opgedaan in het werken met onderlinge gespreksgroepen en belangenbehartiging. De
behoefte bestond om die kennis ter beschikking van anderen te stellen middels een website.
Uitkeringsgerechtigden hebben vaak geen geld voor toegang tot het internet, maar organisaties
wel. Daarmee kan het dus ook in het netwerk van zelforganisaties een goed communicatiemiddel zijn. Zo ontstond de website die de naam 'Regenboogcollectief' meekreeg. De regenboog
staat symbool voor hoop en voor eenheid in verscheidenheid. Op deze website wordt prima informatie op een overzichtelijke manier aangeboden over wet- en regelgeving, armoede en armoedeval, effecten van armoede op kinderen, discussie rond zorg en arbeid, vrijwilligerswerk,
reilen en zeilen van sociale diensten en problemen met de sollicitatieplicht.
Het opzetten van de website werd mede mogelijk gemaakt door een gift van Niet Voor Jezelf van
ƒ 1000,-.

Werkgroep Lokale Economie Tilburg
De Werkgroep Lokale Economie is een samenwerkingsverband van
Tilburgse niet-commerciële organisaties op sociaal, economisch en
cultureel terrein. De coördinatie ligt bij het centrum voor actie en bezinning 'De Vuurdoop'. Het gaat onder meer om een LETS-kring, een centrum voor mensen met een uitkering 'De baanbrekers', Emmaus en een
EVA-groep. Eén van de gezamenlijke initiatieven was het organiseren
van een midweek voor langdurig baanlozen in het najaar van 2001.
Deze ontmoetingsdagen bieden een gelegenheid voor het leggen of
vernieuwen van contacten. Het draagt bij aan het uit het isolement halen van de doelgroep. In een programma van workshops (en ontspanning) wordt gewerkt aan het
ontdekken van eigen mogelijkheden en kwaliteiten van de deelnemers.
Niet Voor Jezelf droeg ƒ 1850,- bij in de kosten van deze dagen.

Gelijker = Rijker
Niet Voor Jezelf is in de afgelopen drie jaar participant geweest in de
campagne 'Gelijker = Rijker'.
De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en een aantal Amsterdamse organisaties waren al enkele jaren actief met het thema 'De
rijke kant van Nederland' en het verband tussen verarming en verrijking. Rijkdom en armoede staan niet los van elkaar. Het verband is
niet simpel te leggen, en het gaat er zeker niet om 'rijken' een individueel schuldgevoel te geven voor de scheve verdeling van de welvaart, maar het groeien van de kloof tussen arm en rijk heeft wel te
maken met (politieke) keuzes die in een samenleving gemaakt worden. Keuzes over verdeling en solidariteit. We zijn daar samen verantwoordelijk voor. Dat is ook altijd de basismotivatie voor de actie Niet Voor Jezelf geweest. De
activiteiten sluiten daarom naadloos aan bij de doelstellingen van Niet Voor Jezelf.
Na twee conferenties in 1997 en 1998 ('De rijke kant van Nederland' en 'Rechtvaardige belastingen in de 21ste eeuw') vond in januari 1999 de conferentie 'Gelijker = Rijker' plaats; de start van
de gelijknamige campagne. Niet Voor Jezelf was medeverantwoordelijk voor de organisatie.

Publicaties
Deze campagne werd in 2000 en 2001 voortgezet, onder medeverantwoordelijkheid van Niet
Voor Jezelf. In datzelfde jaar verscheen het boek 'Gelijker = Rijker'. Daarin worden in een aantal
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diepgravende bijdragen de visies op rijkdom vanuit diverse levensbeschouwelijke en politieke
stromingen uiteengezet.
Ook verscheen het werkboek 'Het oog van de naald en de kameel'. Dit werkboek is bestemd
voor een reeks gespreksavonden over arm en rijk in plaatselijke groepen. Hiermee werd ook in
2000 verder gewerkt.
In 2000 verscheen in het kader van de campagne een publicatie ‘Komen rijken in de hemel? over de verleiding van het geld’. Daarin wordt rijkdom van verschillende kanten en met name
vanuit een sociaal-ethische vraagstelling belicht. Wat zegt de sociale leer van de kerk? Hoe vergroot globalisering de tegenstelling arm en rijk over de wereld? Wat is de prijs die de armen in
Nederland hebben betaald voor het herstel van de economie? Waarom zijn rijk en arm wij en zij?
Hoe verdienen we de welvaart? Hoe verdelen we de welvaart? En waarom blijft een ongelijke
verdeling bestaan?
Eind 2000 werd een publicatie van de werkgroep afgerond, die zou verschijnen in de reeks Oecumenische Bezinning van de Raad van Kerken in Nederland. De brochure 'Armoede en rijkdom
in Nederland' gaat met name in op de leefwerelden van arm en rijk. Deze uitgave wordt gebruikt
in het werk rond bewustwording op het kerkelijk erf over armoede en rijkdom.

Beleggers vóór Belasting
Beleggers vóór Belasting is een actie die ontstaan is - in het
kader van de campagne Gelijker = Rijker - op initiatief van
mensen die flinke koerswinsten op aandelen hebben gerealiseerd en verbaasd en verontwaardigd zijn dat daarover geen
belasting werd geheven. Het idee achter de actie vertoont veel
gelijkenis met Niet Voor Jezelf. Een verschil is, dat Beleggers
vóór Belasting zich specifiek richt op aandeelhouders en de
onrechtvaardige lage belasting van koerswinsten (ten opzichte
van belasting op arbeid). Een ander verschil is dat het bestuur
niet zelf aanvragen beoordeelt van organisaties die zich verzetten tegen verarming, maar dat zij bijdragen van donateurs doorsluist aan organisaties die dit wel
doen. Eén van die organisaties die op de lijst van Beleggers vóór Belasting staat, is Niet Voor
Jezelf.

Tot slot
Is een actie als 'Niet Voor Jezelf' nog wel nodig in deze tijd? Is de armoede in Nederland niet
afgenomen? Groeit de rijkdom nog steeds, nu het minder gaat op de beurs en de economie
stagneert?
Het antwoord luidt helaas: ja, 'Niet Voor Jezelf' is nog steeds hard nodig. Het aantal mensen aan
de arme kant van Nederland is weliswaar de laatste jaren iets afgenomen, maar het gaat nog
altijd om ruim 700.000 huishoudens. En voor die huishoudens heeft de armoede zich eerder
verdiept dan dat er verlichting is opgetreden. Inkomens en vermogens groeien nog steeds verder
uit elkaar. Maatschappelijke en politieke tendensen wijzen niet in de richting van meer sociaaleconomische gelijkheid in de nabije toekomst. Bovendien zijn er nog tal van organisaties die
baat hebben bij het bestaan van het fonds, omdat zij activiteiten blijven ontplooien tegen verarming en verrijking.
Nog altijd is er een groep mensen die zich niet neerlegt bij scheve verhoudingen. Niet Voor Jezelf wil aan deze groep ook in de toekomst de mogelijkheid blijven bieden om het protest tegen
onrechtvaardige verdeling te ondersteunen.

Utrecht, oktober 2002
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Bijlage 1 - Door de Stichting Niet Voor Jezelf gesubsidieerde activiteiten
A.

2000

Organisatie

Activiteit

Stg. Kamporganisatie (SKOA)
Arnhem
Solidariteitscomité Plus6Min6
Den Haag
Stg. Gehandicapten Organisatie
Meerssen
Samenwerkingsverband mensen zonder betaald werk, Eijgelshoven
Provinciale werkgroep EVAGelderland
Stg. Stand By Horst
Landelijk Netwerk Cliëntenoverleg
Utrecht
Bijstandswinkel Gouda
Stichting ITD

Vakantiekampen kinderen

Comité Vrouwen in de bijstand, Venlo
Landelijk Steunpunt Vrouwen en de
Bijstand
EVA-groep Etten Leur
De fabel van de Illegaal, Leiden
Stichting Kamporganisatie (SKOA),
Arnhem
Nederlandse Bond Moeder CAO
Samenwerkingsverband Mensen
Zonder Betaald Werk
Stg. Vrouwenrechtswinkel Maastricht
Arbeidspastoraat Bisdom Rotterdam
Landelijk Steunpunt Vrouwen en de
Bijstand
Cliëntenraad Vlissingen
Comité Vrouwen in de bijstand
Katholieke Stichting Samenlevingsopbouw Den Haag
Project Z3 Ambt Delden
Clientenraad Zwijndrecht
Stg. Bewonersorganisaties Middelland
Provinciale Werkgroep arme kant van
Overijssel
Stg. de Bijstandsvrouw in beeld Driebergen
Comité Vrouwen in de bijstand Venlo
Stg. Project Educatie K-zone (PEK)
Amsterdam
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Bedrag in guldens
750,- (symp. bijdr.)

Witte illegalen, Agneskerk
1.000,- (symp. bijdr.)
Organisatie symposium
Aanschaf computer

1.000,- (symp. bijdr.)
2.700,-

Uitgave krant over EVA-werk en antiarmoedewerk
Kerstpakketten
Aanschaf computer

3.500,-

Aanschaf computer
Aanschaf kantoorbenodigdheden

2.700,-

1.000,2.700,-

500,- (symp. bijdr.)
Aanschaf kerstpakketten
1.000,Bijdrage Startkosten onderzoek n.a.v. 2.000,10 jaar na tribunaal vrouwen tegen de
staat
Bijdrage Diverse activiteiten
1.500,Bijdrage Ondersteuningsactiviteiten
1.000,- (symp. bijdr.)
Bijdrage Vakantiekamp
500,- (symp. bijdr.)
Bijdrage div. activiteiten
Reiskosten vrouwenconferentie New
York
Bijdrage exploitatiekosten
Bijdrage kosten netwerkdag uitkeringsgerechtigden en allochtonen
Kosten rond ABW-acties

1.000,- (symp. bijdr.)
3.070,-

Vakantie eenoudergezinnen
Informatie gevraagd
Bijdrage discussieavond

1.000,-

Bijdrage bezinningsdag
Bijdrage opstarten LETS-kring
Bijdrage projectplan
Bijdrage weekend 'Even bijtanken'

1.900,1.500,1.500,1.000,-

Bijdrage voor oprichten beeld voor de
vrouw in de bijstand
Bijdrage deskundigheidsbevordering
vrijwilligers
Bijdrage congres over armoede en
criminaliteit

3.000,-
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1.500,1.520,1.500,-

1.000,-

2.500,2.500,-

Landelijk Steunpunt medezeggenschap in maatschappelijke opvang
Arme Kant van Flevoland
Werklozen belangen Vereniging Amsterdam
Samenwerkingsverband Mensen
Zonder Betaald Werk
Stg. Landelijke Kaderscholing Uitkeringsgerecht (LKU)
Werkgroep EVA-Zaanstreek Zaandam
VC Wisselwerk Zaandam
Cliëntenraad Coevorden
Stg. de Pijler Maastricht
Stichting Kamp Organisatie
Arnhem
Autonoom Centrum Amsterdam
Vereniging van Baanloze Scheepsbouwers Amsterdam
Stg. Medelanders, Schiedam
H. Noordegraaf Schiedam
De Vrije Zone Amsterdam
Bundeling Uitkeringsgerechtigden
(BUG)
Stg. de Pijler, Maastricht
Stg. Alomtonen
Landelijk Steunpunt Vrouwen en de
Bijstand
Stg. Vrouwen in de Bijstand Leiden
Vrouwenbijstandsgroep Ommoord
Samenwerkingsverband Mensen
Zonder Betaald Werk
Missionair Servicecentrum, Tilburg
Stg. Stand-by, Horst
Stg. Mensen in de bijstand, Rheden
Stg. IDT, Heerlen
Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid
WAO / AAW belangenvereniging,
Venray

Bijdrage opening landelijk steunpunt

1.000,-

Bijdrage pc-project uitkeringsgerechtigden
Bijdrage discussieproject arbeidsbemiddeling
Bijdrage deelname sociale top Genève
Bijdrage diverse activiteiten

4.200,-

Bijdrage geplande publicatie

2.000,1.000,2.700,-

Aanschaf computer
Informatie gevraagd
Bijdrage vakantiekampen

3.500,3.500,5.000,-

Activiteiten rond positie illegalen
Bijdrage t.b.v. jubileumboekje

1.000,- (symp. bijdr.)
1.000,- (symp. bijdr.)
2.500,-

Activiteiten migrantenvrouwen
Bijdrage Uitgave boek over zorg
Bijdrage manifestaties
Organisatie Ledenbijeenkomst

1.000,- (symp. bijdr.)
1.500,2.000,1.000

Bijdrage Kosten onderzoek armoede
in Limburg
Oprichting Interculturele Vrouwenkoren in asielcentra
Onderzoek ‘tien jaar later, terugblik en
toekomst’ naar de politieke ontwikkelingen rond de bijstandswet
Bijdrage organisatie vakanties bijstandsgezinnen
Bijdrage Exploitatiekosten
Reiskosten Deelnemers Studiedag
vrouwen-geweld-uitkering
Activiteiten MST-ombudsteam
div. activiteiten
Aanschaf kopieerapparaat
Aanschaf kopieerapparaat + kerstpakketten
Activiteiten Alliantie voor Sociale
Rechtvaardigheid
Busreis gehandicapten

4.000
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1.000,- (symp. bijdr.)
5.000,-

1.500,1.000,1.500,2.500,5.000,3.000,2.750,5.000,1.500,-
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B.

2001

Organisatie
Schone Kleren Kampagne Amsterdam
Stg. solidariteit Amsterdam
Bijstands Bond Amsterdam

Activiteit
Kosten strategisch seminar

Bedrag in guldens
1.000,- (symp. bijdr.)

Organisatie discussiedag
Hulp aan uitkeringsgerechtigden

2.000,1.500,-

Stg. Vrouwen in de bijstand,
Leiden
Comité Vrouwen in de bijstand
Venlo
Platform Sociaal Toerisme Nederland
Cliëntenraad Vlissingen
Stg. Andersom Tholen
Fabel v.d.illegaal Leiden
Stg. Searchweb Amsterdam
Bijstands Bond Amsterdam
Samenwerkingsverband Mensen
Zonder Betaald Werk
Stg. Kamporganisatie Arnhem
Landelijk Netwerk Cliëntenoverleg
Platform sociale zekerheid Alkmaar
Stg. Job Amsterdam
Regenboogcollectief, Zutphen
Stg. Streetlife Dordrecht
Arbeidspastoraat Twente Hengelo
DIDF Amsterdam
VKTV, Amsterdam
J. Wresinski Culturele Stg.
Bijstandsbond Amsterdam en
Euromarsen
Stg. Naar een Sociaal Europa
Amsterdam
Stg. Vacaturebank Vrijwilligers,
Zwijndrecht
BUG (bundeling uitkeringsgerechtigden)
Koekoeroereedio, Leiden
Comité Vrouwen in de bijstand
Venlo
Nederlandse Bond Moeder
CAO, Alkmaar
Drie Stuyvers Theater R’dam
Stg. IDT, Heerlen
Stg. OSAR
Stg. Kamporganisatie Arnhem
Prov. Werkgroep EVAGelderland
Stg. Naar een Sociaal Europa
Ver. Gehandicapten Ooststellingwerf

Vakantie alleenstaande ouders

1.500,-

Diverse activiteiten

4.700,-

Bijdrage reiskosten voor uitkeringsgerechtigden bij deelname conferentie
Vakantie uitkeringsgerechtigden
e
e
Inrichting 2 en 3 opvanghuis
Ondersteuning activiteiten t.b.v. illegalen
Productie brochure 'precaire arbeid'
Symposium 25-jarig jubileum
Deelname activiteiten rond EU-top Gothenburg
Vakantiekamp kinderen
Aanschaf computer en bureau

3.500,-

Organiseren discussie sociale betrokkenheid
Filmdocumentaire
Opzetten website
Begeleiding dak- en thuislozen
Weekend 'Even bijtanken' voor uitkeringsgerechtigden
Uitgave informatieblad
Keyser TV
Toneelvoorstellling met armen
Deelname EU top Gothenburg

2.500,-

computerproject

5.000,-

Opstarten activiteiten

2.500,-

Reparatie kopieerapparaat

235,92

Publiciteitscampagne
Kerstpakketten

500,- (symp. bijdr.)
1.000,-

Kosten demonstraties den Haag

1.000,- (symp. bijdr.)

Aanschaf busje
Kerstpakketten
Kosten vrijwilligerswerk
Buitenschoolse opvang
Jaarlijkse ontmoetingsdag vrijwilligers

Euro 907,56
1000,5000,1000,- (symp. bijdr.)
1000,-

Bijdrage kosten assemblee Brussel
Aanschaf computer, printer, kopieerapparaat

3500,3760,-
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1.500,1.500,- (symp. bijdr.)
1.000,- (symp. bijdr.)
5.000,1.500,2.000,1.000,4.200,-

5.000,1.000,1.000,- (symp. bijdr)
1.000,2.500,1.000,- (symp. bijdr.)
5.000,3.000,-

BIJLAGE 2 – JAARREKENING NIET VOOR JEZELF
A.

ALGEMENE WINST- EN VERLIESREKENING 2000 en 2001*
2001

2000

Inkomsten
Bijdragen donateurs
Rente

78.637
5.431

98.252
5.419

Totaal

84.068

103.671

Uitgaven
Verstrekte subsidies
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Reclamekosten
Planet media groep
Algemene kosten
Bestuurskosten
Ptt Post NV

113.504
42
0
0
753
0
1.668
331

120.489
75
15
4.130
0
64
1.831
375

Totaal

116.298

126.976

Resultaat

-32.230

-23.308

B.

BALANS PER 31 DECEMBER 2000 en 2001*
ACTIVA
31-12-01

Liquide middelen
A.S.N. Bank 89.80.12.228
Postbank 197919
Postbank Kapitaalrekening
Postbank Leeuwrekening
Betalingen onderweg

Balanstotaal

31-12-00

60.991
2.005
15.449
7.182
22.037

115.242
2.625
14.960
7.067
0

107.664

139.894

PASSIVA
31-12-01

31-12-00

Eigen vermogen
Kapitaal

107.664

139.894

Balanstotaal

107.664

139.894

* Alle bedragen zijn gesteld in guldens
A009 PB NVJ 2002

Terugblik 2001 - 2002
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Bestuur en Comité van Aanbeveling Niet Voor Jezelf
bestuur
mevrouw J.L. van der Vliet (voorzitter)
mevrouw J.A. Hubert (secretaris)
de heer P.J. Reede (penningmeester)
mevrouw M. Andringa
de heer H.P. de Bie
mevrouw I. Molenkamp
de heer W. van Til
In dit bestuur zijn uitkeringsgerechtigden vertegenwoordigd.
Dit zijn de bestuursleden in oktober 2002. In 2000 en 2001 hebben ook Henk Koetsier, Gert Jan van
der Kolm en Henk de Vos deel uitgemaakt van het bestuur.

comité van aanbeveling
mevrouw drs. H.J. Bakker, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland
mevrouw A. Elling, medewerkster Missionair Centrum Heerlen
dr. mr. A.W. Kist, Landelijk Missionair Collectief
de heer A. Kranenburg, uitkeringsgerechtigde
mevrouw W.C. Langenhoff, oud-bestuurslid Niet Voor Jezelf
ds. P.S.A. Lefeber, predikant te Dordrecht
mevrouw drs. M.S. Lefeber-Karres, lerares te Dordrecht
mevrouw M. Michon, medewerkster IKON
de heer E. van Middelkoop, voormalig lid Tweede Kamer GPV
dr. H.A. van Munster, oud-voorzitter Justitia et Pax
mgr. dr. M.P.M. Muskens, bisschop van Breda
dr. H. Noordegraaf, onderzoeker Diakonaat, Theologische Faculteit Utrecht
mevrouw P. Robbers-van Berkel, voorzitter Arme Kant van Nederland/EVA
de heer P. Rosenmöller, lid Tweede Kamer Groen Links
mevrouw P. Sneep-Kranenburg, uitkeringsgerechtigde
de heer G.J. Schutte, voormalig lid Tweede Kamer GPV
drs. J.H. Vermeer, directeur Axioma
dr. J. Visser, diaconaal predikant Rotterdam
mr. A.A. Westerlaken, oud-voorzitter CNV

Utrecht, oktober 2002

STICHTING NIET VOOR JEZELF
POSTBUS 8506
3503 RM UTRECHT
TEL: 030 – 8801887
FAX: 030 – 8801944
E-MAIL: INFO@NIETVOORJEZELF.NL
INTERNET:
WWW.NIETVOORJEZELF.NL
KVK 41155876
GIRO 197919
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