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De in de verslagjaren nog goeddraaiende economie wierp niet voor iedereen vruchten af. De toename van het aantal werkende armen is daar
bijvoorbeeld een uiting van.
Daarom blijft het een goede zaak dat er groepen
en organisaties bestaan die aandacht vragen voor
de minder positieve kanten van ons economische
systeem. Die strijd voor rechtvaardiger verhoudingen wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit ons fonds. Een vaste kern van donateurs
blijft nog steeds een actie als Niet Voor Jezelf
steunen.
Voor al uw bijdragen onze hartelijke dank!
Het biedt ons de mogelijkheid om ons werk te
blijven voortzetten.

Financiën

Gesteunde groepen

Ook in 2006 mochten wij weer een aanzienlijk bedrag van onze donateurs ontvangen. In
totaal bijna € 31.000. Verder bracht de actie
‘Linkse Lente’ voor onze stichting nog eens
een bedrag op van € 1.664. Het aantal groepen dat in 2006 een financiële bijdrage ontving bedroeg 27. Het bedrag dat ons fonds
hiervoor uittrok was bijna € 24.000. Onze
kosten voor overhead (bestuurskosten, drukkosten, website e.d.) kwamen op een totaal
bedrag van € 1.400.

Ook deze jaren ontvingen wij weer een groot aantal aanvragen. Zowel van landelijke als plaatselijke initiatieven, van groepen uitkeringsgerechtigden en andere organisaties.
Kenmerkend voor de aanvragen is dat er veel
gevraagd wordt voor ondersteuning op ICTterrein. Bovendien raken we meer en meer bekend bij organisaties die op meer indirecte wijze
het probleem van de armoede aankaarten.

In 2007 ontvingen we bijna € 22.000 van onze donateurs. Voor 24 groepen hebben we
een bedrag van bijna € 21.000 uitgegeven.
De overhead was in 2007 met € 2.200 iets
hoger vanwege de productie van een nieuwe
folder voor aanvragende groepen. Desondanks is de reserve met bijna € 41.000 eind
2007 weer terug op het niveau van voor 2005

Zoals u van ons gewend bent volgen hieronder
een aantal door ons fonds ondersteunde activiteiten.
Een meer gedetailleerd overzicht van jaarrekening en balans en een volledig overzicht van de
gesteunde groepen is gratis op te vragen. Ze zijn
ook te raadplegen op de website van de stichting:
www.nietvoorjezelf.nl

Stichting Mooi Laak
€ 1.000,00
Gevraagd werd om een bijdrage voor het maken van een theatervoorstelling over armoede. De
bewoners uit het Laakkwartier in Den Haag gaan, samen met een ervaren regisseur, werken aan
de inhoud en realisatie van deze voorstelling.
Stilteactie tegen de Armoede
€ 1.250,00
Gevraagd werd om een bijdrage voor de organisatie en uitvoering van een maandelijkse demonstratie in de vorm van een Stilteactie bij de parlementsgebouwen in den Haag. De actie wil permanente aandacht creëren voor het probleem van de armoede met een maandelijks zwijgen in stiltekringen rond de parlementsgebouwen iedere derde dinsdag van de maand.

Stichting Adviesraad Minimabeleid
€ 500,00
Men vroeg ons om een bijdrage voor het realiseren van een fototentoonstelling van en over de
minima. Men wilde op deze wijze de mens achter de minima in beeld brengen.
Stichting CliP
€ 2.500,00
Deze stichting vroeg om een bijdrage voor het meefinancieren van het project ‘Armoede LIVE!’, om
armoede in een moderne tijd zichtbaar en hoorbaar te maken voor een breed publiek.
Stichting voor een Sociaal Europa
€ 2.000,00
Gevraagd werd om een bijdrage voor deelname aan de actiekaravanen van de Euromarsen voor
een Europese norm voor een sociaal minimum.
Regionaal EVA Platform Oost-Brabant
Dit platform geeft ondersteuning en begeleiding aan de lokale EVA-groepen..

€ 1.500,00

ATD Vierde Wereld, Lokale groep
€ 500,00
Gevraagd werd om een bijdrage voor een manifestatie: werelddag van verzet tegen extreme armoede. Deze werelddag bestaat 20 jaar en is sinds 15 jaar door de VN uitgeroepen tot internationale dag voor uitbanning van armoede.

Bestuur
De heer Nunnink trad af als bestuurslid.
Hij werd opgevolgd door de heer G. Ramaekers.
Het bestuur eind 2007:
• 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 G. Ramaekers
In dit bestuur zijn uitkeringsgerechtigden
vertegenwoordigd.
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