
 Terugblik 2019 
 

FONDS NIET VOOR JEZELF  
 

In deze korte folder blikt het bestuur van 
Niet voor Jezelf terug op het jaar 2019. 

 

Aanvragen 

 

Aanvragen om financiële ondersteuning  
komen van landelijke, regionale en  
plaatselijke groepen die zich inzetten om  
armoede te bestrijden. Het zijn over het  
algemeen nieuwe initiatieven die elk jaar  
gemeld worden bij de Stichting Niet voor  
Jezelf. Gericht op structurele verbetering 
van de kwaliteit van leven van mensen op 
het minimum.  

 

Het Fonds Niet voor Jezelf richt zich op 
kleinschalige, zichtbare en laagdrempe-
lige activiteiten en projecten met affini-
teit voor aanpak van armoedebestrij-
ding. Subsidie wordt toegekend aan 
zelforganisaties van uitkeringsgerech-
tigden, of aan organisaties of groepen 
die activiteiten ontplooien nadrukkelijk 
in samenwerking met  
uitkeringsgerechtigden. Activiteiten in 
de sfeer van collectieve belangenbe-
hartiging, bewustwording en/of actie. 

 

Het bestuur heeft in 2019 vijf aanvragen in 
behandeling genomen. Daarvan werden 
er twee gesubsidieerd. Deze worden ver-
meld aan de ommezijde van deze folder. 
Totale subsidies € 2.340. 

 
Op grond van de criteria zijn drie aanvra-
gen door het bestuur afgewezen. 
 
__________________________________ 

Financiën 
 

De giften en donaties waren in 2019 toe-
reikend om de aanvragen te dekken. 
Daardoor hebben we in 2019 gelukkig 
geen beroep hoeven te doen op de reser-
ves van het Fonds. 

Het werk wordt door het bestuur geheel op  
vrijwillige basis uitgevoerd. Wel worden er  
organisatiekosten gemaakt, reiskosten 
voor promotie van het fonds, porto, druk-
werk e.d. Dat weten we elk jaar weer tot 
ongeveer 10% te beperken. 

Financiële overzichten en het jaarverslag 
worden door elk bestuurslid afzonderlijk 
gecontroleerd en gezamenlijk vastgesteld 
Een gedetailleerd overzicht van de jaarre-
kening en balans en de criteria voor subsi-
dies is te vinden op: www.nietvoorjezelf.nl. 

 

Gevraagd 

 
Wij hopen dat de donateurs het Fonds blij-
ven  ondersteunen. Een grote uitdaging 
blijft het aanboren van nieuwe 
(regelmatige) donateurs, of grotere een-
malige giften. Het bestuur houdt zich aan-
bevolen voor tips. Kent u nog geïnteres-
seerden: laat het ons weten en wij sturen 
informatie op. Ook over andere aangele-
genheden verneemt het bestuur graag de 
opvattingen van de donateurs. 

 

Vanwege de erkenning als  
Algemeen Nut Beogende  
Instelling (ANBI) is uw gift 

aan ons Fonds voor de  
belasting aftrekbaar. 

http://www.nietvoorjezelf.nl/


Gesubsidieerde projecten in 2019 

Een bijdrage aan meerdere bijeenkom-
sten georganiseerd door de Rotterdamse  
Actiegroep tegen Armoede, Schulden en 
Sociale Uitsluiting. 

Een sympathiebijdrage aan het vormen 
van een Weerstandsfonds voor acute  
hulpverlening bij huisuitzetting en energie- 
en waterafsluitingen. 

Bestuur 

De kosten zijn ook in 2019 tot een mini-
mum beperkt gebleven door bestuursbe-
sluiten over subsidies in digitaal overleg af 
te wikkelen. Er hebben geen wisselingen 
in het bestuur plaats gevonden: 

Hans Goosen          (voorzitter) 
Tjeerd de Boer        (secretaris) 
Madeline Andringa  (penningmeester) 

Adresgegevens 
 

Stichting Niet voor Jezelf 
Secretariaat: Jufferkade 66 
3011VW Rotterdam 

Via e-mail: info@nietvoorjezelf.nl 

 

Doneren 
 

U kunt doneren met de acceptgiro, via te-
lebankieren of via onze website 
www.nietvoorjezelf.nl. Een donatie aan 
ons fonds wordt goed besteed! 

Bank NL69 INGB 0000 1979 19 

 
Inschrijvingsnummer Kamer van  
Koophandel: 41155876. 

Een nieuwe crisis 

In een enquête gedurende 2019 werd  
gevraagd of er iets te merken was van 
een economisch herstel. 72% van de 
respondenten gaf aan dat zij er niets op 
vooruit waren gegaan sinds de crisis 
van 2008.    

Al bijna 40 jaar worden crises steevast  
afgewenteld op mensen die het minst te 
besteden hebben. Het gevolg is dat de 
koopkracht van de minima steeds verder 
achtergebleven is.  

Inmiddels kent de samenleving nauwelijks 
meer nieuwe vaste banen en wordt het 
steeds moeilijker om over enige vorm van     
bestaanszekerheid te spreken. Welvaart is 
er slechts voor de steeds kleinere groep 
bevoorrechten. 

Sinds maart 2020 bevinden we ons in 
een nieuwe, bijzondere crisis. Waarin 
bleek dat een maatschappij, waar  
onderlinge solidariteit ontbreekt, geen 
kans van slagen heeft bij onvoorspel-
bare ontwikkelingen. 

We staan aan de vooravond van een 
enorme opgave voor de hele mensheid 
om een gevaarlijk virus te bestrijden, de 
economie weer op gang te brengen en het 
milieu aan te pakken.  

En dat kan niet meer met een 
“markteconomie” waarin we elkaar  
bestrijden en waarin de sterkste wint. Als 
niet iedereen krijgt wat nodig is en als we 
het niet samen oplossen, dan blijven we 
crisis na crisis houden.  

Het herstel moet van onderaf beginnen, 
met elkaar! Niet voor Jezelf probeert 
daarvoor de mensen met de minste 
kansen bij elkaar te brengen. En uw  
bijdrage is daarbij meer dan welkom.   

Rotterdam, 6 juli 2020. 


