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Als je gekomen bent om mij te helpen, 
dan is het zonde van je tijd. 

Maar als je gekomen bent omdat jouw bevrijding 
verbonden is met die van mij, 
laten we dan samenwerken. 

 
Lilla Watson, aboriginal-vrouw uit Australië 



 
Niet Voor Jezelf 2 

 
 
 
 
 
 

 

Terugblik 2002 

Stichting Niet Voor Jezelf  



 
Terugblik 2002 3 

Voorwoord 

Het fonds Niet Voor Jezelf heeft in 2002 weer vele 
goede doelen van groepen uitkeringsgerechtigden 
en hun bondgenoten gesteund. Zonder onze do-
nateurs hadden wij het niet gered en wij zijn daar-
voor dan ook zeer dankbaar.  
Het kostte in 2002 wel moeite om aan alle subsi-
dieaanvragen te voldoen. Mede door de economische recessie liepen de 
inkomsten terug. Maar met diezelfde economische teruggang neemt ook 
de armoede toe. Het is daarom des te dringender dat dit onder de aan-
dacht wordt gebracht van kerken, maatschappelijke organisaties en politici 
en dat het fonds gevoed blijft worden. Dat kan door deelname aan de actie; 
door steun aan de projecten die een beroep doen op Niet Voor Jezelf. 
Wij bedanken onze donateurs en hopen dat zij ons in de toekomst zullen 
blijven steunen. 

Financiële zaken 

De inkomsten uit donaties bedroegen in 2002 € 14.252,-. Aan ondersteu-
ning van projecten werd € 41.519.- uitgegeven. Hieruit blijkt al hoe moeilijk 
onze financiële situatie in het jaar 2002 was. Het fonds moest interen op de 
reserve; deze slonk van € 48.856,- eind 2001 naar € 20.534,- eind 2002. 
 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van onze jaarrekening 2002. 
 
Baten    Lasten  

  
donaties 14.252,-   verstrekte subsidies 41.519,- 
ontvangen 
rente 

1.735,-   administratieve kosten 847,- 

onttrekking 
aan reserve 

28.322,-   website  388,- 

    bureaukosten 637,- 
    bestuurskosten + zaalhuur  918,- 
 ------------    ------------ 
 44.309,-    44.309,- 
 
In 2002 werd een kascommissie ingesteld, waarin drie leden van het be-
stuur zitting hebben. De kascommissie kwam op 7 juli 2003 bijeen voor een 
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controle van de financiële jaarrekening. De rekening werd akkoord bevon-
den. 

Ondersteunde groepen 

Het geld dat binnenkomt wordt gebruikt om landelijke en plaatselijke initia-
tieven van groepen uitkeringsgerechtigden en bondgenoten te ondersteu-
nen. Deze initiatieven zijn gericht op een structurele verbetering van de 
positie van mensen met een minimuminkomen en op protest tegen scheve 
inkomensverhoudingen. Initiatieven van belangengroepen van werklozen, 
WAO’ers, vrouwen in de bijstand. 
 
Enige voorbeelden van activiteiten die door Niet Voor Jezelf werden onder-
steund vindt u hieronder. 
 

Stichting voor een Sociaal Europa 

De Stichting voor een Sociaal Europa streeft een rechtvaardig sociaal ze-
kerheidsstelsel na in de landen van de Europese Unie. Zij deed mee aan 
bijeenkomsten van de Europese Assemblée voor Uitgeslotenen en het 
Europees Sociaal Forum (ESF) in diverse landen. Het ESF ging over het 
Europese werkgelegenheidsbeleid en over het schenden van de Europese 
grondrechten. De Stichting voor een Sociaal Europa houdt zich verder be-
zig met twee projecten. Het eerste betreft het bevorderen van een leefbaar 
sociaal minimum in elk van de landen van Europa, dat gerelateerd is aan 
het welvaartsniveau in die landen (50% van het Bruto Nationaal Product, 
gedeeld door het aantal inwoners). Het tweede is een studie naar de posi-
tie van mensen met onzekere, wisselende, flexibele en/of kleine baantjes 
('precaire arbeid'). Toegekend werd € 1.500,-. 

 

Provinciale Werkgroep EVA, Brabant 

EVA-Brabant (Economie, Vrouwen en Armoede) is een werkgroep die 
vrouwengroepen ondersteunt en adviseert. De groepen bestaan uit vrou-
wen met een minimumuitkering en bondgenoten (betrokken vrouwen). 
De ondersteuning die gegeven wordt is hulp bij de opstart van een nieuwe 
groep, het aanbieden van trainingen voor deskundigheid en assertiviteits-
trainingen. De functie van deze ondersteuning is o.a. de positie van de 
vrouwen te versterken, zodat ze zich blijvend staande kunnen houden in 
deze tijd. Voor deze trainingen is geld nodig en dat ontbreekt. 
Wij zegden € 3.000,- toe. 
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Provinciale EVA-werkgroep Gelderland 

De provinciale EVA-werkgroep Gelderland heeft een beroep op Niet Voor 
Jezelf gedaan voor een bijdrage in de kosten van de jaarlijkse ontmoe-
tingsdag in Arnhem. Aan deze dag deden vooral vrouwen mee die actief 
zijn in plaatselijke EVA-groepen of andere anti-armoedegroepen, maar ook 
hun bondgenoten, bv. uit de kerken. Het onderwerp was ‘Armoede en 
schoolkosten’. Op deze dag is aandacht besteed aan de schoolkosten en 
wat dat betekent voor gezinnen met een minimum inkomen. Tot slot kregen 
de deelneemsters een handreiking mee en een brief om in hun eigen 
woonplaats scholen te kunnen benaderen. Toegekend werd € 360,-. 

 

Het Landelijk Netwerk Cliënten Overleg (LNCO) 

Het LNCO vroeg onze stichting om een eenmalige subsidie voor het hou-
den van een themadag voor cliëntenraden en platform van gemeentelijke 
sociale diensten. Zoals verwacht en nu ook blijkt bestaat er grote onzeker-
heid bij de uitkeringsgerechtigden en overige minima over de gevolgen die 
het door het kabinet Bakenende geëntameerd beleid direct en indirect voor 
de reële koopkracht van deze groeperingen zal hebben. De georganiseer-
de bijeenkomst had als thema’s: de voorgenomen beleidswijzigin-
gen/aanpassingen op het gebied van gemeentelijke in-
komensondersteuning en de gevolgen van de verdere decentralisering van 
de uitvoerig van de ABW (Algemene Bijstandswet). Toegekend werd 
€ 1.500,-. 

 

Dominicaans Activiteitencentrum (DAC) 

In de zomer van 2002 organiseerde het DAC een zomerweek voor bij-
standsvrouwen en hun kinderen. Uit evaluaties is gebleken dat er weinig 
betaalbare mogelijkheden voor deze vrouwen zijn om er eens tussenuit te 
gaan. Dit te doen met lotgenoten die in een vergelijkbare situatie zitten, 
vergroot het gevoel van veiligheid en herkenning en bevordert het leren 
van elkaar door het uitwisselen van ervaringen. Voor de moeders is het 
een rustig gevoel dat hun kinderen in goede handen zijn. Toegekend werd 
een subsidie van € 2.000,-. 
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Stichting Mensen in de Bijstand Rheden 

Deze stichting is in de afgelopen jaren zeer actief geweest. Maandelijks 
brengt de stichting het 'MidB-nieuws' uit dat door vrijwilligers uit de doel-
groep wordt samengesteld, gekopieerd en verspreid. De doelgroep van 
deze stichting bestaat uit uitkeringsgerechtigden, mensen met een mini-
mum inkomen, AOW'ers en WAO'ers. Niet Voor Jezelf kende een bijdrage 
voor dit werk toe van € 605,-.  

 

Mocht u de volledige lijst van gesteunde activiteiten willen ontvangen, 
vraag dit overzicht dan aan bij het secretariaat. 

Ten slotte 

Een actie als ‘Niet voor Jezelf' is nog steeds nodig, ook in deze tijd. Het 
gaat sinds 2001 niet meer zo goed met de Nederlandse economie. Het 
aantal mensen aan de arme kant van Nederland is niet minder geworden. 
Op dit moment zijn er nog altijd ruim 750.000 huishoudens die rond moeten 
komen van een inkomen op of onder het sociaal minimum. 
 

Voor verdere informatie over de Stichting Niet Voor Jezelf verwijzen wij u 
naar onze website: www.nietvoorjezelf.nl. 

Bestuur en comité van aanbeveling 

 

Bestuur 

De leden van het bestuur van Niet Voor Jezelf zijn: 
 
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.  
Het bestuur vergaderde in 2002 zeven maal in Utrecht. De vergaderingen 
verliepen in een goede sfeer. De onderlinge samenwerking is uitstekend. 
Afzonderlijk hiervan kwamen nog enkele leden van het bestuur bijeen voor 
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de afhandeling van administratieve en financiële zaken. Er drukken geen 
salariskosten op de begroting van Niet Voor Jezelf. 
 
In 2002 vonden wisselingen in het bestuur plaats. De heren Koetsier en 
Van der Kolm namen afscheid. Zij werden opgevolgd door mevrouw An-
dringa en de heer Van Til.  
 

comité van aanbeveling 

mevrouw drs. H.J. Bakker, algemeen secretaris Raad van Kerken in Neder-
land 
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 Leiden 
mevrouw P. Robbers-van Berkel, voormalig voorzitter Arme Kant van Ne-
derland/EVA 
de heer P. Rosenmöller, voormalig 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, november 2003 
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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 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


