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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

Terugblik 2003
Niet Voor Jezelf

Utrecht, november 2004

2

Niet Voor Jezelf

Voorwoord
De Stichting Niet Voor Jezelf steunt al vele jaren activiteiten van groepen
die zich niet willen neerleggen bij armoede in een rijk land. De actie geeft
mensen met een redelijk of hoog inkomen de mogelijkheid om protest aan
te tekenen tegen de scheve inkomensverdeling in Nederland. Zij kunnen
een bedrag storten in een solidariteitsfonds. Het is niet het zoveelste charitatieve fonds. 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.
Het sociale klimaat in Nederland is duidelijk verhard. Ook in 2003 is er verder bezuinigd op de sociale zekerheid. De positie van de 'arme kant van
Nederland' is opnieuw verslechterd.
Er heerst grote ongerustheid over het wegvallen van allerlei voorzieningen
en de toenemende tweedeling. Met name de (voorbereidingen van) de
invoering van de nieuwe Wet Werk en Bijstand hield de gemoederen van
anti-armoedegroepen in 2003 bezig. Die groepen worstelen met veel vragen. Daarom is er veel vraag naar deskundige voorlichting. Voorlichtingsbijeenkomsten en acties kosten echter altijd geld. Niet Voor Jezelf heeft
gelukkig ook hieraan kunnen bijdragen.
De actie Niet Voor Jezelf is helaas allerminst overbodig geworden. Gelukkig was er ook in 2003 weer een vaste kern van donateurs voor wie solidariteit geen woord uit het verleden is. Zij hebben de daad bij het woord gevoegd en bijgedragen om diverse groepen te ondersteunen bij hun tegengeluid tegen de toename van de sociaal-economische tegenstellingen in
ons land.

Financieel
De inkomsten uit donaties bedroegen in 2003 bijna € 38.000,-. Aan ondersteuning van projecten werd ruim € 31.000,- uitgegeven. Het totaal aan
andere uitgaven bedroeg ruim € 3000,-. De reserve van het fonds nam
daarom niet verder af, zoals in de voorgaande twee jaar het geval was,
maar groeide met bijna € 4000,- tot ruim € 26.000,-. Om dit te bereiken,
moest het fonds besluiten om de giften te verlagen en om nog kritischer
naar de aanvragen te kijken. Een zekere reserve is nodig om niet plotseling
Terugblik 2003

3

te moeten stoppen als de donaties tegen zouden vallen. De reserve geeft
wat lucht om in 2004 projecten te blijven ondersteunen.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van onze jaarrekening 2003.
Baten
giften
rente

Lasten
37.790,97
628,48
38.419,45

verstrekte subsidies
bestuurskosten
huur vergaderruimte
drukwerk
website
portokosten
verwerving adresbestanden
debetrente
diversen
Resultaat 2003

31.050,00
1.180,23
211,20
446,25
359,52
113,47
1.028,69
0,00
112,88
3.917,21
38.419,45

De jaarrekening werd gecontroleerd en akkoord bevonden door de Kascommissie, bestaande uit M. Andringa, J. Hubert en A. van der Vliet.

Ondersteunde groepen
Het geld dat binnenkomt wordt gebruikt om landelijke en plaatselijke initiatieven van groepen uitkeringsgerechtigden en bondgenoten te ondersteunen. 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.
Wij geven hieronder enige voorbeelden van activiteiten die door Niet Voor
Jezelf werden ondersteund.
Autochtoon en allochtoon

Een provinciale stichting heeft een bijdrage gevraagd. De stichting beoogt
mensen met verschillende etnische achtergronden en met een zwakke
sociale economische positie bij te staan. Zij doen dit op verschillende manieren. Er worden onder meer thema- en ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd en worden er brochures uitgegeven. Vooral autochtone en al-
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lochtone vrouwen met een bijstandsuitkering, vrouwen met WAO en vrouwen met een werkloosheidsuitkering worden bereikt.
Toegezegd is € 1.250,-.
Smartlappenfestival

Er is een subsidie aangevraagd voor het jaarlijkse smartlappenfestival. Het
festival is een jaarlijkse dag voor uitkeringsgerechtigden en hun bondgenoten waar zij elkaar ontmoeten in een andere sfeer, namelijk rond het zingen
van eigengemaakte smartlappen met als inhoud armoede, politiek en economie.
Het festival is niet alleen recreatief voor de deelnemers en toeschouwers.
Het doel is tevens ook de buitenwereld bewust(er) te maken van de armoede problematiek.
Toegezegd is € 1.000,-.
Leergeld

Er werd een bijdrage gevraagd door een stichting die kinderen uit gezinnen, die moeten leven van een minimuminkomen, in staat wil stellen deel
te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Waar nodig keert de stichting
geld uit om deze kinderen onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven. Het
aantal aanvragen is sinds het ontstaan in 2002 flink gegroeid. Tot nu toe
werken de medewerkers op gebruikte computers. Deze zijn reeds geruime
tijd aan vervanging toe en voor de aanschaf hiervan is een beroep gedaan
op Niet Voor Jezelf.
Toegezegd is € 750,-.
Vrouwen in de bijstand

Een bijdrage werd ook gevraagd door een Stichting Vrouwen in de Bijstand.
Deze stichting organiseert o.a. inloopochtenden, voorlichtingsbijeenkomsten, deskundigheidsbevordering etc.
Toegezegd werd een bijdrage van € 1.000,-.
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Weekend

Een werkgroep van de ‘Arme Kant’ vroeg een bijdrage voor het organiseren van een weekend voor mensen die langdurig van een uitkering moeten
leven en niet op vakantie kunnen. De groep bestaat uit 70 mensen en voor
een groot deel uit alleenstaande ouders en kinderen.
Toegezegd werd € 450,-.
EVA

Een EVA-groep (Economie, Vrouwen en Armoede) vroeg om een bijdrage
voor het organiseren van ontmoetingsochtenden. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op politiek en sociaal gebied worden cursussen,
themabijeenkomsten rondom armoedeproblematiek en landelijke en provinciale ontmoetingsdagen bijgewoond. De groep bestaat uit 34 vrouwen
die van een minimum inkomen moeten rondkomen en vrouwen die met
men solidair willen zijn.
Het seizoen wordt besloten met een gezamenlijk uitstapje.
Toegezegd werd € 500,-.
Mocht u de volledige lijst van gesteunde activiteiten willen ontvangen,
vraag dit overzicht dan aan bij het secretariaat. Wij sturen u dit dan gaarne
toe.

Ten slotte
Een actie als “Niet voor Jezelf” is nog steeds nodig, ook in deze tijd. Het
gaat de laatste jaren niet meer zo goed met de economie. Het aantal mensen aan de arme kant van Nederland wordt steeds groter. Op dit moment
zijn er nog altijd ruim 750.000 huishoudens die rond moeten komen van
een inkomen op of onder het sociaal minimum. De simpele luxe van een
bloemetje op tafel is er voor velen al niet meer bij.
Het ziet er naar uit dat ook in de nabije toekomst een ander geluid tegenover het dominante beleid hard nodig is. Op veel terreinen van zorg, sociale zekerheid, huren en voorzieningen is nieuwe wetgeving in de maak, die
verdere bezuinigingen en toenemende verschillen tussen arm en rijk met
zich mee zullen brengen.
Daarom hopen wij dat Niet Voor Jezelf ook de komende tijd kan rekenen
op de steun van haar donateurs
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Bestuur en comité van aanbeveling
Bestuur

De leden van het bestuur van Niet Voor Jezelf waren in 2003:
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
In dit bestuur zijn uitkeringsgerechtigden vertegenwoordigd.
Het bestuur vergaderde in 2003 zeven maal in Utrecht. Afzonderlijk hiervan
kwamen nog enkele leden van het bestuur bijeen voor de afhandeling van
administratieve en financiële zaken. Er drukken geen salariskosten op de
begroting van Niet Voor Jezelf.
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, emeritus-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 Nederland/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
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Wij kunnen vragen.....
Wij kunnen vragen voor allen,
die geen plaats meer hebben op de arbeidsmarkt,
voor zelfstandigen, kleine boeren en flexibel werkenden,
voor mensen met een gesubsidieerde baan,
voor mensen die in een sociale werkplaats werken,
voor al diegenen die nare besluiten moeten nemen
vanwege de teruglopende economie,
en daardoor de vele nieuwe uitgeklede wetten,
voor ieder die rond moet komen van een al te lage uitkering,
dat zij moed en kracht houden,
dat zij sterk, gezond, lief en gelukkig blijven,
blijven geloven in een toekomst,
waarin niet bitterheid
maar solidariteit overheerst,
en waarin de economisch sterkeren
naar hen omzien en met hen delen.
Vrij naar: “Sociaal Zeker? Zeker Sociaal!, Disk, 2003
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Stichting Niet Voor Jezelf
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Tel: 030 – 8801886
E-mail: info@nietvoorjezelf.nl
Internet: www.nietvoorjezelf.nl
Kvk 41155876
Giro 197919
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