Jaarrekening 2020

Toelichting bij de inkomsten en uitgaven
Uitgaven 		

Inkomsten

Fondsen			

€ 17.925,00

Giften en periodieke donaties			

€ 10.909,04

Bankkosten

€

363,21

Kantoorkosten en huur

€

2.649,06

Computer/website kosten

€

36,30

€

3.048,57

Steun aan andere organisaties

€

100,00

Spreekuurkosten

€

1.159,26

Extra uitgaven spreekuur i.v.m. corona

€

10.029,93

noodopvang (o.a. Efiehuis)

€

5.593,38

Publiciteitskosten

€

556,68

Activiteiten

€

733,12

vrijwilligersvergoeding doelgroep

€

3.889,21

Medische en juridische ondersteuning

€

999,46

Ondersteuning reizen/scholing/kinderen

€

905,65

Indirecte kosten

Onze bijzondere dank in 2020 gaat naar de volgende fondsen:
- Oranjefonds. Naast een toegezegd bedrag dat wij ontvingen op de
valreep van 2019, hebben we in 2020 5000 euro van Oranjefonds
ontvangen om onze cliëntes bij te staan in coronatijd.
- Het Linda Speerstra fonds vulde dit budget van Oranjefonds aan met
4000 euro.
- Fairwork gaf ons een bijdrage voor onze vrijwilliger, die zelf tot de
doelgroep behoort en een bijdrage voor enkele cliëntes die door
corona zonder werk zijn komen te zitten.
- Lush steunde ons met 3000 euro, specifiek voor coronabijstand.
Niet al het toegezegde geld is in 2020 opgegaan, dus we nemen wat mee
naar 2021 en dat zal in 2021 in de jaarrekening terug te vinden zijn.

Huisvesting cliëntes/onderdak/

Tevens hebben we substantiële ondersteuning ontvangen van het
Weduwen- en Wezenfonds en Nationaal Fonds Kinderhulp als directe
financiële ondersteuning voor enkele van onze cliëntes.
Omdat wij hiervoor alleen doorgeefluik zijn van fonds naar cliënte,
zijn deze kosten buiten de jaarrekening gehouden.

Directe ondersteuning incl.

Directe kosten

Het jaar 2020 stond in het teken van corona. Hier hebben wij specifiek
fondsen voor geworven en ontvangen. Daarnaast hebben we een stijging
gehad in de ontvangsten uit giften en donaties. De steungroep kreeg zo’n
2000 euro meer van donateurs dan in 2019. We willen iedereen die ons
gesteund heeft hartelijk bedanken.

€ 23.966,69

TOTAAL

€ 27.015,26

Saldo

€

€ 28.834,04

1.818,78

w
Afzender:
SVZV
Van Ostadestraat 49 B
1072 SN Amsterdam
06-39179806
info@svzv.nl
www.svzv.nl
Bankrekening:
NL31 TRIO 0197906834
ten name van Stichting Zijwaarts/SVZV
te Amsterdam
ANBI- oftewel RSIN-nummer voor een van de belasting
aftrekbare schenking: 812429151
Openingstijden SVZV:
maandag: 11:00-13:00 uur; woensdag: 13:00-17:00 uur
Alle andere dagen zijn we bereikbaar via e-mail en telefoon

Jaarverslag

2020

Sociale activiteiten
Social distancing heeft in 2020 ook invloed gehad op de activiteiten die we hebben kunnen organiseren.
Gelukkig waren de eerste maanden van 2020 nog ‘normaal’ en hebben we gezamenlijk nog kunnen genieten
van een uitje naar het NEMO Science Museum, waar vooral de kinderen van hebben genoten. En in januari hebben
we een workshop zelfverdediging georganiseerd. Zoals velen van ons hebben wij ons ook gewend tot de online
meeting, en organiseerden we een online pizza feestje. Ondanks alles toch best heel gezellig. Hopelijk biedt 2021
meer mogelijkheden om elkaar weer in het echt te ontmoeten voor bijvoorbeeld een zomerse picknick!

Maatschappelijke ontwikkelingen

Spreekuur

2020, corona in Nederland. Het was een extreem moeilijk jaar, voor
iedereen, maar in veelvoud voor ongedocumenteerden en zeker voor
ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen, onze cliëntes.
Het waren geen nieuwe problemen waar we mee te maken kregen,
de problemen waren wel groter, zichtbaarder en urgenter dan ooit.
Landelijk gingen de grenzen dicht voor vluchtelingen, de opvang in
AZC’s stokte, juridische procedures stagneerden. Door de lockdowns
verloren vrouwen hun werk en daarmee hun inkomen en onderdak.
Wanneer er doorgewerkt kon worden bij mensen thuis, in keukens,
in fabrieken, dan gebeurde dat vaak in onveilige en risicovolle
omstandigheden. Toegang tot gezondheidszorg voor
ongedocumenteerden was vaak al moeilijk, nu in relatie met corona
werd dat nog ingewikkelder. Lange tijd was het onduidelijk of en hoe
ongedocumenteerden zich konden laten testen of vaccineren.
Het aantal vrouwen dat voor directe noodhulp bij SVZV aanklopte,
steeg navenant fors. Gelukkig konden we in ieder geval enige
voedselhulp en noodopvang bieden, dankzij de hulp van verschillende
fondsen. In momenten van crisis leer je ook je vrienden weer beter
kennen. De samenwerking binnen Amsterdam tussen ondersteuningsorganisaties werd hechter, gezamenlijke initiatieven talrijker.
Overleggen zoals het Gelagkamer Overleg gingen gewoon door,
maar dan online. Ervaringen werden gedeeld, voedselinitiatieven
gestart, signalen bij de gemeente neergelegd en gezamenlijk
gelobbyd voor concrete oplossingen. Soms lukte dat, te vaak ook niet.

De steungroep draaide 4 keer per maand, elke woensdag, een
inloopspreekuur. Daarnaast waren er regelmatig afspraken met
cliëntes op andere dagen zoals het samen bezoeken van een advocaat
of een huisarts. Vanaf het moment van de coronalockdown is het
inloopspreekuur noodgedwongen stopgezet en is de Steungroep
online spreekuur gaan draaien, vanuit huis en op afspraak buiten of
bij cliëntes zelf. Vanaf het najaar konden we weer gesprekken op de
Van Ostadestraat voeren, maar wel beperkt en op afspraak.

SVZV moet helaas constateren dat ook (zelfs) in het coronajaar 2020 er
in het vreemdelingenbeleid steeds minder eerbied is voor menselijke
waardigheid. Dit wordt steeds pijnlijker duidelijk. Hoewel aan de ene
kant de hulp aan ongedocumenteerden wordt uitgebreid en
“geïnstitutionaliseerd”, worden aan de andere kant steeds meer
groepen daarvan uitgesloten en gemarginaliseerd. Er is nog een lange
weg te gaan voordat ook in Nederland de mensenrechten van
iedereen gewaarborgd zijn.

Waar komen onze cliëntes vandaan?
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SVZV geeft sociale en juridische ondersteuning. Juridische opties
worden altijd verkend en ingezet. De mogelijkheden daartoe worden
echter steeds moeilijker. De LVV in Amsterdam (24-uurs-opvang voor
ongedocumenteerden met een begeleid traject tot toekomstperspectief) stond begin 2020 nog open voor zogenaamde
Dublinclaimanten. Dat veranderde toen bleek dat zij écht niet terug
konden of wilden naar het eerste land van asiel.
Net als ongedocumenteerden uit de zogenaamde veilige landen –
de grootste groep vrouwen die bij SVZV ondersteuning zoekt –
werden ze uitgesloten van toegang tot de LVV.
Een aantal vrouwen heeft in 2020 via de Chavez-procedure een
verblijfsvergunning gekregen op grond van verblijf bij hun
Nederlandse kind. Voorwaarde daarvoor is dat het kind door de
Nederlandse vader is erkend. SVZV heeft in een aantal gevallen echter
gemerkt dat de overheid extra bureaucratische hindernissen lijkt te
hebben opgeworpen voor deze erkenning. Een ontmoedigingsbeleid?
We houden het in de gaten.
Een beroep doen op 8 EVRM, het Europese recht op familie en/of
privéleven, is een andere juridische optie. Ook geen makkelijk en
zeker geen snel traject, maar nog wel een van de weinige
mogelijkheden die vrouwen en hun kinderen rest na vele jaren
ongedocumenteerd in Nederland te hebben geleefd.
Naast bovengenoemde procedures hebben we verder in 2020 vooral
casussen behandelt die te maken hadden met Afsluitregeling
Kinderpardon, Artikel 64, B8 en (herhaalde) asielaanvragen.

Er zijn in 2020 79 cliëntes langdurig geholpen met juridische en
financiële steun, bemiddeling naar medische zorg, GGZ en
huisvesting. Daarnaast werden er nog zo’n 60 urgente eenmalige
cliëntes geholpen via het spreekuur, met vragen die meteen
beantwoord zijn, of met een doorverwijzing naar andere organisaties.
Deze cliëntes en contactmomenten zijn niet apart geadministreerd.
Het aantal cliëntes en contactmomenten per cliënte is fors gestegen
in 2020, vooral door corona, maar ook door beter bekend worden
van SVZV. Meer organisaties in Amsterdam verwijzen nu door naar
de Steungroep.

Het Efiehuis
Op ons spreekuur komen vaak vrouwen langs die onderdak nodig
hebben. Sinds 2005 beschikken wij over het Efiehuis, een woonruimte
in Amsterdam Zuid-Oost. Het wordt meestal bewoond door een
vrouw in een ver stadium van haar zwangerschap of een vrouw met
een pasgeboren kind. Afgelopen jaar hebben 2 vrouwen en
2 kinderen daar hun toevlucht kunnen vinden. We hopen met dit
tijdelijke vangnet vrouwen rust te geven rond hun zwangerschap en
bevalling. Als je hiervoor een gift wilt overmaken dan zijn we daar
erg blij mee. Vermeld dan bij omschrijving ‘Efiehuis’.

Vrijwilligsters gezocht!
Voor het spreekuur zoeken wij vrijwilligsters, bij voorkeur
met juridische kennis. Ook voor het organiseren van sociale
activiteiten kunnen wij ondersteuning gebruiken.

