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STEUNGROEP SPREEKUUR
Elke laatste vrijdag van de
maand, van 14 - 17 uur
Van Ostadestraat 49 B

Tijdens ons spreekuur kunnen vrouwen
terecht voor informatie en ondersteunen
wij hen in het regelen van praktische
zaken zoals huisvesting,
opleidingsmogelijkheden,
medische en juridische zaken
Zelfredzaamheid staat hierbij centraal

T 020-4630345
E info@svzv.nl

Bankrekening
NL31 TRIO 0197906834
ten name van Stichting Zijwaarts/SVZV
te Amsterdam

EETCAFÉ

In principe elke laatste
zaterdag van de maand van 18.30 - 21.30 uur
maar check de datum op Http://svzv.nl
Overtoom 301 Restaurant De Peper

Vrouwen zonder en met verblijfsvergunning
ontmoeten elkaar om samen te eten en
daarna relevante thema’s en andere crossculturele
interesses uit te wisselen meestal
met gastspreker

EFIEHUIS
Tijdelijke opvang voor
zwangere vrouwen
KINDERACTIVITEITEN

Speciale Dank aan:

.nl

vzv
://s

http

ZOMERUITJE

Even weg uit Amsterdam
toch een beetje vakantie

DOELSTELLINGEN
* Het beïnvloeden van de publieke en politieke opinie om
structurele veranderingen te bewerkstelligen.
* Samen met geïllegaliseerde vrouwen een bijdrage
leveren aan de acute noodsituatie en zodoende
hun positie verbeteren.
* Mogelijkheden versterken van deze vrouwen om de
bestaande machtsverhoudingen die hun in een
ondergeschikte positie plaatsen op politiek, economisch
en sociaal gebied te veranderen.
* Het ondersteunen en onderhouden van vrouwennetwerken
en netwerken rondom geïllegaliseerden met als doel
elkaars acties en activiteiten kracht bij te zetten.

Zorgboerderij Naoberhoeve
Restaurant De Peper
Onze donateurs
Weduwen en Wezenfonds
LUSH
Oranje Fonds
Willem de Zwijgerkerk
Fiat Lux
Eekhoorn Fonds
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2014
Fondsen
Giften
Periodieke donaties
Diverse opbrengsten
Bankkosten
Vaste lasten kantoor
ICT (incl telefonie en porto)
Kantoor- en huishoudkosten
Indirecte kosten
Efiehuis
Eetcafe
Publiciteitskosten
Activiteitenkosten
Diverse directe ondersteuning
Medische ondersteuning
Ondersteuning kinderen
Directe kosten
TOTAAL
positief saldo

DEBET
€

€
244,84
€ 1.362,35
€
570,36
€
449,19
€ 2.626,74
€ 3.134,20
€
665,95
€
856,96
€
338,17
€ 1.679,10
€
705,00
€
364,40
€ 7.743,78
€ 10.370,52
€ 3.737,94

CREDIT
€
€ 9.815,41
€ 4.263,50
€
29,55

€ 14.108,46

Individuele fondsen
€ 4.350,00
€ 4.350,00
* Dit betreft vergoeding van reiskosten, juridische kosten, scholing en tegemoetkoming in
andere kosten van contactvrouwen.
Toelichting bij de inkomsten

Het grootste gedeelte van de inkomsten in 2014 hebben wij ontvangen van onze vaste
donateurs en uit periodieke giften.
We willen iedereen die ons financieel gesteund heeft hartelijk bedanken.
Een groot bedrag hebben wij in 2014 mogen ontvangen van de organisatie Lush die een maand de goede doelen
pot in de winkels aan de SVZV heeft toegekend. Dit leverde de Steungroep iets meer dan 4000 euro op.
Ook is voor het jaarlijkse uitje een aparte donatie van 500 euro binnengekomen. Tevens hebben wij substantiële
ondersteuning ontvangen van WW fonds en Fiat Lux, waarvoor dank.
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Er zijn
geen
illegale mensen
alleen
onmenselijke wetten

Steungroep spreekuur
Elke laatste vrijdag van de
maand, van 14 - 17 uur.

jaarverslag-2014

STEUNGROEP VROUWEN ZONDER VERBLIJFSVERGUNNING

Van Ostadestraat 49 B
1072 SM Amsterdam
020-4630345
info@svzv.nl
http://svzv.nl

