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Niet
Voor
Jezelf

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
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Niet Voor Jezelf

Terugblik 2004 - Niet Voor Jezelf
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2004 van de Stichting Niet Voor Jezelf. Niet Voor
Jezelf geeft financiële steun aan groepen die zich inzetten voor een eerlijker inkomensverdeling in Nederland.
Ook in 2004 hebben wij weer veel actieve groepen uitkeringsgerechtigden
en hun bondgenoten kunnen steunen in de strijd tegen verarming en verrijking, met een gift of een sympathiebijdrage.
We constateren wel dat steeds meer van deze groepen het moeilijker krijgen, omdat subsidies door diverse overheden steeds vaker worden verminderd of beëindigd. Tegelijkertijd constateren we dat de noodzaak
steeds groter wordt om tegengas te geven tegen ontwikkelingen in de samenleving die de individuele en collectieve armoede doen toenemen. De
armoede neemt toe. Bezuinigingen worden vooral op de zwakste schouders gelegd. Het kabinet maakt met de ombouw van de verzorgingstaat
keuzes die diep ingrijpen in het leven van mensen die aan het kortste eind
trekken als het gaat om werk, inkomen, gezondheid en wonen.
Maar zijn het onvermijdelijke keuzes? Kan het beter verdeeld worden? Ja,
zegt het fonds Niet Voor Jezelf! Daarom blijft het fonds activiteiten ondersteunen van groepen die ook ijveren voor die betere verdeling.
Utrecht, november 2005
Madeline Andringa (penningmeester)
Janny Hubert (secretaris)

Financieel
De inkomsten uit donaties bedroegen in 2004 € 34.441,88. Aan ondersteuning van projecten werd € 19.500,00 uitgegeven. Het totaal aan andere
uitgaven bedroeg € 2049,00. De reserve van het fonds is dus gegroeid. Dit
komt deels door een voorzichtig beleid wat betreft verstrekking van subsidies, deels door een wat afnemend aantal aanvragen en deels doordat in
2004 geen kosten werden gemaakt voor het drukken van een folder of
ander materiaal, of voor het verwerven van adresbestanden. De reserve is
nodig en nuttig als buffer. Het beleid zal er wel op gericht zijn de buffer niet
veel verder te laten groeien in de komende jaren.
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Hieronder volgt een beknopt overzicht van onze jaarrekening 2004.
Rekening 2004
Inkomsten
giften
rente spaarrekeningen

Balans

34.441,88
494,24
34.936,12

Uitgaven
verstrekte subsidies
bestuurskosten
huur vergaderruimte
drukwerk
website
portokosten
debetrente
diversen
Resultaat 2004

19.500,00
1.128,13
196,46
0,00
359,52
156,00
2,61
206,45
13.386,95

1-1-2004

31-12-2004

ASN rekening
5.573,19
Leeuw rekening 3.346,45
Kapitaal reke7.381,13
ning
Girorekening
10.537,51

13.644,83
2.382,22

Subtotaal

26.838,28

Resultaat 2004

13.386,95

Totaal

40.225,23

8.523,29
15.674,89

40.225,23

34.936,12
De jaarrekening werd gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie, waarin drie leden van het bestuur zitting hebben.

Ondersteunde groepen
Het geld dat binnen komt, wordt gebruikt om de 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 en vele anderen die zich niet neerleggen
bij armoede in een rijk land. De criteria voor toekenning van bijdragen zijn
terug te vinden op de website van de stichting. Ze zijn ook op te vragen.
Wij geven hierna enige voorbeelden van de 30 activiteiten die door Niet
Voor Jezelf werden ondersteund in 2004.
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Europees Anti Armoede Netwerk (EAPN)

Dit jaar zijn onder auspiciën van de EAPN ongeveer 160 gedelegeerden uit
15 EU-lidstaten en 25 Europese netwerken in Groningen bij elkaar geweest
om "…armoede en sociale uitsluiting op de Europese en nationale politieke
agenda te zetten en/of te houden” en de toekomstige koers te bepalen.
Deze bijeenkomst was zeer bijzonder omdat het de eerste was waarbij
delegaties vanuit de nieuwe EU-lidstaten aanwezig waren. Met financiële
steun van Niet Voor Jezelf werden onkosten betaald als reiskosten, vertaling, voorbereidende en uitvoerende kosten.
€ 1.250,00.
Gehandicapten Platform

In een samenwerkingsverband van 26 gehandicapten- en patiëntenorganisaties is er een themamiddag 'Werken aan Waarden' georganiseerd; over
de mogelijkheden van het vinden van betaalde arbeid voor mensen met
een handicap of chronische ziekte. € 600,00.
Steunpunt Vrouwen in de Bijstand

Er zijn veel eenoudergezinnen, alleenstaanden en 55+ vrouwen die bijna
nooit hun huis uit komen. Zij vereenzamen en hebben nauwelijks contacten
buitenshuis. Een plaatselijke stichting is al jaren bezig deze vrouwen, die
van een minimumuitkering moeten leven, uit hun huizen te krijgen door
middel van het verlenen van hulp aan eenieder die daarom vraagt. Men
organiseert regelmatig activiteiten ook tijdens de feestdagen en met Sinterklaas en de Kerstdagen. De contactvrouwen zorgen tevens voor daadwerkelijke noodzakelijke hulp zoals eten, drinken, kleding, lakens, matrassen,
inventaris etc. € 500,00.
Stichting Neverland

Deze stichting organiseert kindervakantiekampen. De doelgroep bestaat uit
kinderen van 5 tot en met 15 jaar uit tehuizen, asielzoekerscentra, gezinnen met een lage sociale economische status. Doel van de kampweek is
dan ook om juist kinderen die anders niet op vakantie kunnen gaan een
leuke en fijne vakantie te bezorgen. De Stichting draait volledig op vrijwilligers. € 250,00.als sympathiebijdrage.
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Precair Forum

Het Precair Forum houdt zich bezig met wat wel 'precaire arbeid' wordt
genoemd: laagbetaald, onzeker, flexibel werk met weinig bescherming,
opbouw van rechten, etc. Het forum heeft een dag georganiseerd over de
gevolgen van de veranderde aard van werk, herstructurering van de welvaartstaat, opkomst van de flexibele kenniseconomie. Dit nieuw productiemodel heeft drastische consequenties voor de inrichting van onze maatschappij en vooral voor mensen die qua werk, inkomen en wonen aan het
kortste eind trekken. Thema’s waren onder andere: migratie, sociale uitsluiting, overlevingsstrategieën, openburgerrechten, publieke sector, woningbouw, strategieën. € 750,00.
Nederlands Sociaal Forum

Terwijl Nederland het voorzitterschap van de EU had, heeft er een grote
conferentie plaatsgevonden. Er waren meer dan 100 debatten en lezingen
over thema's als sociale rechtvaardigheid, burgerrechten, gender, migratie,
armoede en verrijking. € 500,00.
Missionair Centrum

Een bijdrage werd gevraagd voor het organiseren van tweedaagse bijeenkomst voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die werken met
mensen in een kwetsbare positie. Het betreft hier mensen met een lage
uitkering, mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt, alleenstaande ouders, migranten en vluchtelingen. € 600,00.
Provinciale stuurgroep Arme Kant

Een bijdrage werd gevraagd voor het organiseren van een verbindingsdag
‘Ander licht op armoede’. Deze verbindingsdag is een gezamenlijk initiatief
van een provinciale stuurgroep Arme Kant en het Platform Overleg Cliëntenraden. Deze verbindingsdagen zijn o.a. bedoeld voor het kader van
lokale en provinciale uitkeringsgerechtigden organisaties, antiarmoedegroepen en hun bondgenoten. € 600,-.
Een volledige lijst van gesteunde activiteiten is op te vragen bij het secretariaat.
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Ten slotte
Een actie als Niet Voor Jezelf is steeds harder nodig, met de steeds meer
terug- trekkende overheid. Armoede is relatief. "Ach, het valt wel mee",
denken mensen vaak als er over armoede gesproken wordt. "Kijk eens
naar de mensen in de derde wereld". Armoede in Nederland anno 2005 is
zelden levensbedreigend en heeft derhalve een geloofwaardigheidsprobleem. Arm zijn in Nederland betekent vaak een strijd om de eindjes aan
elkaar te knopen, je weinig kunnen veroorloven, praktisch nooit ergens
naartoe kunnen en je buitengesloten voelen. Mensen die lange tijd op of
rond een minimuminkomen leven ervaren hun eigen situatie bovendien
vaak als uitzichtloos.
De wijzende vinger van “Eigen schuld, dikke bult” is ondertussen politiek
vertaald door de nadruk die wordt gelegd op eigen verantwoordelijkheid.
De nieuwe bijstandswet (WWB), die op 1 januari 2004 is ingevoerd, stelt
dat betaald werk de beste remedie is tegen sociale uitsluiting en armoede.
Maar…… er zijn niet voor iedereen voldoende banen en het leger werkende armen groeit ook met de dag. Daarom is de Stichting Niet voor Jezelf
nog steeds broodnodig en wij hopen daarom ook in de komende tijd op de
steun van onze donateurs.
Voor verdere informatie over de Stichting Niet voor Jezelf verwijzen wij u
naar onze website: www.nietvoorjezelf.nl.

Bestuur
De leden van het bestuur van Niet Voor Jezelf zijn:
• mevrouw J.L. van der Vliet (voorzitter)
• mevrouw J.A. Hubert (secretaris)
• mevrouw M. Andringa (penningmeester)
• de heer H.P. de Bie
• mevrouw I. Molenkamp
• de heer P. Nunink
In dit bestuur zijn uitkeringsgerechtigden vertegenwoordigd. Het bestuur
vergaderde in 2004 zeven maal in Utrecht. Afzonderlijk hiervan kwamen
nog enkele leden van het bestuur bijeen voor de afhandeling van de administratieve en financiële zaken. Het bestuur bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers. Er drukken geen salariskosten op de begroting van Niet voor Jezelf.
In 2004 vonden wisselingen in het bestuur plaats. De heren Van Til en
Reede namen afscheid. De heer Nunink trad toe tot het bestuur.
A012 NVJ 2005
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Wie alleen loopt raakt de weg kwijt
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid
Een hand alleen kan geen touw om een bundel knopen
Wie dan valt heeft niemand om haar op te rapen
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort
Wie alleen loopt, gaat gebukt onder haar last
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt
Twee voeten heeft ze slechts en twee armen
Maar in de gemeenschap
Heeft ieder duizend handen
Heeft ieder duizend voeten
Loopt niemand alleen
Patrice Kayo

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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