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In 2015 ontving b³positive meer aanvragen dan in 2014. Deze toename lijkt voort 
te komen uit het feit dat de situatie voor ongedocumenteerden de laatste jaren 
nog slechter is geworden. In het vorige jaarverslag schreven wij dat  we de 
indruk hebben dat ongedocumenteerden langer durende ondersteuning nodig 
hebben. Daarom namen wij ons voor in 2015 bij wijze van proef enkele aanvrag-
ers langduriger ondersteuning bieden. Het is helaas door tijdgebrek van het 
bestuur niet gelukt dit op een goede manier gestalte te geven. In 2016 willen wij 
het bestuur uitbreiden, onder andere om dit soort initiatieven te ontplooien.
b³positive haalde in 2015 meer geld binnen dan het jaar daarvoor en sloot 2015 
met een positief resultaat af. Dit is een goed uitgangspunt voor 2016. We zijn blij 
dat de sponsoren de zin van ons werk zien en ons blijven ondersteunen in deze 
moeilijke tijden.

2015: intro
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doel
werkwijze

voor wie
b³positive biedt tijdelijke financiële ondersteuning bij de eerste levensbehoef-
ten (bed, bad en brood) aan mensen zonder papieren en vluchtelingen die in 
Nederland leven met hiv/aids (geïnfecteerd of betrokken). Het gaat om mensen 
die geen beroep kunnen doen op andere hulpfondsen, of die onvoldoende hulp 
krijgen. Men kan meerdere aanvragen indienen. 

aanvragen via contactpersonen
Hiv-consulenten of maatschappelijk werkers kunnen voor hun cliënten financiële 
ondersteuning aanvragen. De meesten werken in ziekenhuizen, enkelen in  
instellingen voor maatschappelijk werk of pastoraat. Zij hebben meerdere jaren 
ervaring in het werk met onze doelgroep. Het bestuur van b³positive heeft met 
de meesten van hen persoonlijk kennisgemaakt. Er zijn ongeveer dertig contact-
personen, verspreid door heel Nederland.

snel en duidelijk
De contactpersoon dient een aanvraag in per e-mail door het invullen van een 
speciaal vragenformulier. Alle bestuursleden beoordelen de aanvraag per e-mail. 
Ook eventuele discussie hierover verloopt per e-mail. Het besluit over de  
aanvraag gaat volgens het principe meeste stemmen gelden. Ons devies is: snel 
en duidelijk handelen. We streven er dan ook naar om binnen enkele dagen een 
besluit genomen te hebben en indien dat positief is, het gevraagde bedrag direct 
over te maken.
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b3positive bood in 2015 verschillende hiv-positieven als vanouds ondersteuning 
bij hun eerste levensbehoeften of zaken die nodig zijn om hun leven op te  
bouwen. Het aantal aanvragen steeg, waarmee de dalende tendens van 2013 en 
2014 tot een einde kwam. Wij denken dat deze stijging niet representatief is voor 
de werkelijke problematiek van ongedocumenteerden met hiv en dat er meer 
ongedocumenteerden ondersteuning nodig hebben. De doelstelling van b³positive 
- het overbruggen van noodsituaties - sluit waarschijnlijk niet geheel aan op de 
vraag. 

behoefte aan langer durende ondersteuning
Vorig jaar signaleerden wij al dat er een groep hiv-positieve ongedocumenteerden 
bestaat die overal tussen wal en schip valt, en die niet bij ons of andere instan-
ties in zicht is. Het gaat om mensen zonder uitzicht op papieren, die een langere 
periode problemen hebben en die ook niet terug kunnen keren. We hebben de 
indruk dat deze stijging de komende jaren zal doorzetten. Onze contactpersonen 
delen deze indruk.
In Amsterdam is het Wereldhuis in de loop van 2015 gestopt met het onderste-
unen van mensen met hiv. Er konden geen nieuwe aanvragen worden ingediend. 
De al lopende ondersteuning werd voortgezet tot 1 januari 2016.

In 2015 lukte het ons niet om langer durende financiële ondersteuning aan te 
bieden. Wij hopen dit in 2016 wel te kunnen realiseren voor enkele personen.

tendenzen
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tendenzen in de aanvragen 
Ten opzichte van voorgaande jaren valt in de aanvragen van 2015 het volgende 
op:
• een toename van het aantal eerste aanvragen (nu het merendeel); dit kan erop 

wijzen dat de vraag naar ondersteuning toeneemt.
• meer aanvragen voor huisvestingskosten
• een opvallende stijging van het aantal aanvragen uit Amsterdam en een daling 

van de aanvragen uit Den Haag.  

onze contactpersonen
In 2015 wijzigde het beleid van Amsterdamse ziekenhuizen: ongedocumenteerden 
werden sindsdien behandeld in het AMC of het VU-ziekenhuis. De consulenten 
in de andere Amsterdamse ziekenhuizen waren dus geen contactpersoon meer. 
Wij vreesden dat dit ten koste zou gaan van de doelgroep, maar veronderstellen 
nu dat deze overgang wel goed verlopen is, aangezien het aantal aanvragen uit 
Amsterdam aanzienlijk is gestegen.
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tabel 1 Aantallen personen die ondersteund zijn door b3positive 2010-2015
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tabel 2 Aantal toegewezen aanvragen uitgesplitst per kostensoort 2011-2015

Verschillende aanvragen hebben betrekking op meerdere kostensoorten, bv. huisvesting en 
leefgeld, huurachterstand en ziektekosten; bij legaliseringskosten zitten ook kosten i.v.m. 
terugkeer naar land van herkomst.

tabellen
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tabellen
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tabel 3 Overzicht aanvragen (2011-2015): afgewezen, herhalingen, nieuwe  
             (1e maal) en babydozen
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tabel 4 Steden waar de toegewezen aanvragen uit afkomstig zijn 2011-2015
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In 2015 zijn drie babydozen gegeven aan aanstaande of kersverse moeders, 
waarvan er twee legaal in Nederland waren en een nog in procedure zat. Zij 
waren heel blij met de doos, die voor hen echt een extraatje betekent. 
‘Onze’ babydoos bestaat sinds 2007. Het is een pakket met basisspullen die 
nodig zijn om te zorgen voor een pasgeboren kind. De doos werd in overleg met 
maatschappelijk werkers en hiv-consulenten in het leven geroepen. Pasgeboren 
kinderen van hiv-positieve moeders krijgen hiermee een iets betere start in het 
leven. We geven de doos niet alleen aan hiv-positieve moeders die hier nog niet 
legaal zijn, maar ook aan moeders die hier wel legaal verblijven, maar zich niets 
extra’s kunnen veroorloven.
De V&VN verpleegkundig consulenten HIV AIDS (VCHA) stelden het pakket samen. 
De babydoos bevat luiers, rompertjes, spuugdoekjes, billendoekjes, babyzeep, 
zalf, dekentje, kleertjes, een knuffel, maand-/kraamverband, zuigflesjes en 
spenen en een draagdoek. In 2015 hebben wij het bedrag dat besteed kan 
worden aan de babydoos verhoogd van € 160 naar € 200.

de babydoos

10
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fondsenwerving
Al in 2014 kon er een beroep worden gedaan op het RCOAK,  waardoor we in 
2015 weer een aantal mensen uit de Amsterdamse samenleving konden helpen. 
Ook kreeg b³positive aan het eind van 2014 nog een toezegging voor een forse 
bijdrage van een anonieme schenker voor 2015.
In januari heeft b³positive een bedrag ad € 3.000 ontvangen van het Maria Stroot 
Fonds en in oktober nogmaals een bedrag van het RCOAK ad € 2.000.
Verder schonk een anonieme donateur € 2.500 in januari en eenzelfde bedrag 
nogmaals in december. Van een andere anonieme donateur ontvingen wij in 
november 2015 een bedrag ad € 5.000, waardoor we ook 2016 positief tegemoet 
konden zien. 
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medische zorg in 
herkomstlanden

b³positive heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om een betere toeganke- 
lijkheid van medische zorg in herkomstlanden op de politieke agenda te krijgen. 
In 2013 werd hiertoe een lobbygroep geformeerd. 
Terugkeer naar het land van herkomst is gerechtvaardigd als men daar ook 
verzekerd is van goede medicatie en behandeling. De IND zendt regelmatig 
mensen terug op grond van de theoretische beschikbaarheid van medicatie. In 
werkelijkheid zijn de behandel- en medicatiemogelijkheden vaak nihil en betekent 
terugkeer een doodvonnis. 
De lobbygroep, waarin het Aids Fonds, de Hiv Vereniging, hiv-behandelaren, 
advocaten en b³positive samenwerken, presenteerde in 2014 een aantal casussen  
en een juridische notitie aan de politiek, hetgeen redelijk goed werd opgepakt. 
Helaas heeft de lobby in 2015 niet tot resultaat geleid, onder meer doordat in de 
steeds groter wordende vluchtelingenstroom uit Syrië mensen met hiv steeds 
onzichtbaarder werden. 
Ook op Europees niveau heeft men minder oog voor de problematiek, ook al 
vindt men dat de toegankelijkheid meegenomen moet worden in de besluitvorm-
ing. De lobby is een kwestie van zeer lange adem.
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medische zorg in 
herkomstlanden
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bestuur

Het bestuur bestaat uit Jos van Berkum, Ko Bordens, Tanne de Goei,  
Coen Honig, Inga Mielitz en Marleen Swenne.

Inga Mielitz, voorzitster, is directeur van Stichting ShivA (Spiritualiteit, hiv & Aids), 
bureau voor professionele ondersteuning en advies aan aidsorganisaties in  
Nederland over vragen rond zingeving en spiritualiteit. Daarvoor werkte zij van 
1996 tot 2000 als aidspastor in Rotterdam.
Jos van Berkum, penningmeester, drijft als zelfstandig ondernemer een 
administratiekantoor. In 1985 was hij betrokken bij de oprichting en vormgeving 
van het Aids Fonds en was er tot 2000 werkzaam als manager beheer.
Coen Honig, secretaris, leeft met hiv en is lange tijd als vrijwilliger actief geweest 
binnen de Hiv Vereniging Nederland. Hij werkte als aidsconsulent in het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Nu is hij verpleegkundige bij een thuiszorg- 
instelling, zangdocent en healer. 
Ko Bordens, algemeen bestuurslid met speciale aandacht voor fondsenwerving, 
is oud-dominicaan, heeft in de jaren negentig de fondsenwerving begeleid voor de 
renovatie van de monumentale Dominicuskerk in Amsterdam. Hij is oprichter van 
Albert Camus, de beroepsvereniging van geestelijk verzorg/st/ers die niet aan een 
levensbeschouwing gebonden zijn.
Tanne de Goei, algemeen bestuurslid, is publicist en werkt als partner & network 
coordinator bij de Clean Clothes Campaign. Van 1990 tot 2014 was hij actief in het 
aidsveld: als activist bij Act Up! Amsterdam, beleidsmedewerker bij de Hiv Vereni-
ging Nederland, community liaison bij PharmAccess International en als zelfstandig 
internationaal consultant hiv/aids. 
Marleen Swenne, algemeen bestuurslid, is tekstschrijver en vormgever. 
Ze werkte van 1992 tot 2000 bij de Hiv Vereniging Nederland, onder andere als 
office manager en redacteur.
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jaarrekening
stichting b3positive

Balans per 31 december 2014

31 december 2015 31 december 2014

€ € € €

Activa

Vorderingen

Lening in het kader van de 
doelstelling

589

Rente ASN Bank 36 81

625 81

Liquide middelen

ING Bank 2.074 4.109

ASN Bank 6.098 1.167

8.172 5.276

8.797 5.357

Passiva

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 1.404 1.380

Bestemmingsreserves 7.393 3.977

8.797 5.357

8.797 5.357
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Staat van baten en lasten over 2015

2015 2014

€ € € €

Baten
Uit eigen fondsenwerving:

RC Oude Armen Kantoor 2.000 2.000

Maria Stroot Fonds 3.000 -

Anonieme donateurs 10.000 -

15.000 2.000

Overige baten:

Rente 36 81

Donaties 250 -

286 81

Totaal baten 15.286 2.081

Lasten
Besteed aan doelstellingen:

Hulpverlening aan personen 12.413 6.100

- waarvan 1 lening 829 -

Hulpverlening aan instellingen - 530

11.584 6.630

Beheer en administratiekosten:

Jaarverslag 34 92

Bankkosten 110 90

Publiciteit 89 -

Website 29 39

262 221

Totaal lasten 11.846 6.851

Resultaat 2015/2014 3.440 4.770-



16 17

BBB
POSITIVE

17

Bestemmingsreserves

€ €

Maria Stroot Fonds

Bijdrage 2015 3.000

Af: Verstrekte hulpverlening 2015 3.000

-

Stichting Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor

Restant bijdrage 2014 1.310

Bijdrage 2015 2.000

Af: Verstrekte hulpverlening 2015 3.310

-

Anonieme donateurs

Restant bijdrage 2013 2.667

Bijdrage 2015 10.000

Af: Verstrekte hulpverlening 2015 5.274

7.393

Totaal bestemmingsreserves 7.393

Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari 2015 1.380

Bij: intrest en donaties 286

Af: Beheer- en administratiekosten 262

Totaal vrij besteedbaar vermogen 1.404

Lening in het kader van de doelstelling
Stand per 1 januari 2015 -

Bij: verstrekte lening 2015 829

Af: ontvangen aflossingen 2015 240

Totaal lening in het kader van de doelstelling 589
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