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inleiding 

b3positive had in 2019 een rustig jaar. Er werden minder  
aanvragen ingediend dan in de jaren daarvoor. Voor deze  
daling is geen heldere verklaring te geven en we kunnen ook 
niet zeggen of dit een zich voortzettende tendens is of een 
tijdelijke dip.  
Wel is duidelijk dat de mensen die een beroep op b3positive 
deden ook werkelijk grote behoefte hadden aan die steun.  
Zoals altijd is er door het bestuur over iedere aanvraag goed 
nagedacht en zo nodig discussie gevoerd.  
Soms moest een aanvraag worden afgewezen, omdat het  
ging om een bijdrage die buiten onze richtlijnen viel. Af en toe 
honoreerden we ook aanvragen die strikt genomen niet aan 
alle criteria voldeden, maar omdat onze steun iemand tijdelijk 
verlichting kon geven en daardoor rust of het vooruitzicht op 
een meer menswaardig leven. Hoe dan ook is het al dan niet 
toekennen van de gevraagde steun iedere keer weer een 
kwestie van maatwerk.
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over b3positive
Doel b3positive
b3positive biedt tijdelijke financiële ondersteuning aan mensen zonder papieren en  
vluchtelingen die in Nederland leven met hiv/aids. De ondersteuning is bestemd voor  
de eerste levensbehoeften, kortweg bed, bad en brood, maar minder letterlijk ook voor 
andere zaken of dingen die de aanvragers nodig hebben voor een beter bestaan. 
Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat wij iemand ondersteunen bij het financieren van een 
essentiële aanvraagprocedure, of dat wij reiskosten vergoeden zodat iemand naar het  
ziekenhuis kan gaan. In onze ervaring is elk individueel geval uniek.

Wie kan een beroep doen op b3positive?
Mensen die hiv-positief zijn of betrokkenen, die geen beroep kunnen doen op andere  
hulpfondsen, of onvoldoende hulp krijgen, kunnen bij b3positive een aanvraag indienen. 
Eén persoon kan meerdere aanvragen indienen, maar b3positive biedt nadrukkelijk geen 
structurele ondersteuning. De geboden steun is bestemd voor het overbruggen van 
noodsituaties. Zo’n situatie is overigens niet aan een tijdslimiet gebonden, het is dus wel 
mogelijk dat iemand gedurende een langere periode financieel ondersteund wordt.

Een aanvraag indienen
De aanvraag wordt ingediend via de verpleegkundig hiv-consulent of maatschappelijk 
werk. Het bestuur van b3positive heeft met de meesten persoonlijk kennisgemaakt.  
Er zijn ongeveer twintig contactpersonen, verspreid door heel Nederland. 
Om de aanvraag zo snel en helder mogelijk te kunnen beoordelen, is er een formulier 
opgesteld waarop de belangrijkste vragen kunnen worden beantwoord. Dit formulier kan 
worden gedownload van de website en ingevuld, waarna de aanvraag per e-mail wordt 
ingediend.

De beoordeling van de aanvraag
b3positive wil alle aanvragen zo snel mogelijk behandelen, zodat er niet lang hoeft te 
worden gewacht op een besluit. We streven er naar om binnen enkele dagen een besluit 
te nemen en maken, als dat positief is, het toegekende bedrag direct over. 
Alle bestuursleden beoordelen de aanvraag per e-mail. Ook eventuele discussie hierover 
verloopt in principe per e-mail en als er een vergadering voor nodig is, wordt die ad hoc 
belegd. Het besluit over de aanvraag gaat volgens het principe ‘meeste stemmen gelden’. 
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Speciaal: de babydoos
De babydoos bestaat sinds 2007. Het is een pakket in natura dat de basisspullen bevat 
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. Zij stelden ook de 
inhoud van het pakket samen (luiers, rompertjes, spuugdoekjes, billendoekjes, babyzeep,  
zalf, dekentje, kleertjes, een knuffel, maand-/kraamverband, zuigflesjes en spenen, een 
draagdoek). 
Pasgeboren kinderen van hiv-positieve moeders zonder legale verblijfspapieren krijgen 
hiermee een iets betere start in het leven. Ook hiv-positieve moeders die hier legaal  
verblijven, maar zich niets extra’s kunnen veroorloven, komen voor een babydoos in  
aanmerking. 
De babydoos heeft een waarde van gemiddeld 220 euro. Ook de aanvraag van de  
babydoos verloopt via een formulier dat van de website kan worden gedownload.
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2019 puntsgewijs
Fondsenwerving
Ger Brokx, die in 2018 als aspirant-bestuurslid was gestart, werd in 2019 officieel de 
nieuwe fondsenwerver. Het bestuur verwelkomde hem met open armen.
Dankzij de vaste fondsen die ons elke keer weer blijven steunen kunnen we doorgaan 
met ons werk. De overige fondsenwerving verliep moeizaam. De donaties liepen terug en 
helaas waren er geen inkomsten uit collectes. Gelukkig hadden we uit 2018 een ruime 
reserve meegenomen: we hoefden dus geen aanvragen af te wijzen omdat er niet genoeg 
geld in kas was.

Individuele Hulpverlening Aids Fonds overgenomen door Humanitas
De Individuele Hulpverlening van het Aids Fonds is eind 2018 opgeheven en overgenomen 
door Humanitas. In de loop van 2019 bleek dat Humanitas niet altijd goed bereikbaar was 
en dat de afhandeling van aanvragen erg lang duurde. Over dit laatste diende b3positive 
een klacht in, waarvan de V&VN Verpleegkundig Consulenten HIV, Aids Fonds en Hiv 
Vereniging op de hoogte werden gesteld. Door de trage afhandeling zijn de aanvragers 
genoodzaakt opnieuw een beroep te doen op b3positive. In antwoord op de klacht liet 
Humanitas weten ernaar te streven de aanvragen binnen vier weken af te handelen. 
Naar aanleiding van de overgang van het Aids Fonds naar Humanitas was afgesproken dat 
er eind 2019 een evaluatie zou plaatsvinden. Voorzover ons bekend heeft deze echter niet 
plaatsgevonden.

Vaste bedragen leefgeld en babydoos
De bedragen voor leefgeld zijn hetzelfde gebleven als in 2018: het maandbedrag voor  
1 persoon was 280 euro; voor 2 personen 420 euro. Per kind rekenen we 50 euro extra. 
Het bedrag voor de Babydoos was 220 euro. Vanaf 2020 wordt in iedere eerste  
vergadering van het jaar het bedrag opnieuw vastgesteld, rekening houdend met de  
inflatie.
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flexibel
Dat het beoordelen van een aanvraag altijd maatwerk is en dat b3positive  

flexibel omgaat met de zelf gestelde richtlijnen, blijkt uit deze twee casussen. 

Het bestuur vond de situatie zo nijpend, dat besloten werd de hier legaal  

verblijvende aanvragers toch te ondersteunen.

Een zorgelijke situatie

Een vrouw uit Zuid-Amerika woont in Nederland met een Europese verblijfsvergunning.  
Ze verblijft hier dus legaal. Als ze 36 weken zwanger is, krijgt ze te horen dat ze hiv-positief 
is. De schok is enorm. Ook haar dochtertje, dat vijf maanden oud is op het moment dat ze 
de aanvraag doet, heeft hiv. Ze wonen in onderhuur en hebben hoge vaste lasten. 
De moeder houdt zich sterk, maar is niet in staat om te werken. Eerst zorgde ze full time 
voor haar dochter, inmiddels gaat dat wel goed, maar ze heeft TBC en is te ziek om te 
werken. Ze is sterk vermagerd en moet zes maanden medicatie gebruiken. Als ze hersteld 
is wil ze zeker weer aan het werk.
De vader werkt wel, maar kan het nauwelijks aan. Hij kampt zelf ook met psychische  
problemen. Het gezin bouwt dus snel schulden op. Ze kunnen de verzekering en de  
telefoonrekening al een tijd niet meer betalen. De moeder en haar kind zijn hierdoor slecht 
bereikbaar, ook voor het ziekenhuis. Dat is een zorgelijke situatie, want zij moet wekelijks, 
en soms meerdere keren per week, naar het ziekenhuis. Daarbij komt dat dit gezin hier 
nauwelijks een netwerk heeft. 

Laatste reis

Een Afrikaanse man, hiv-positief, is gevlucht in 2002. Hij raakte op de vlucht zijn vrouw en 
drie kinderen kwijt en verblijft nu legaal in Nederland. Hij heeft gespaard om een bezoek 
aan zijn gezin te kunnen betalen. Het Rode Kruis heeft geprobeerd zijn vrouw en kinderen 
te vinden en heeft één zoon opgespoord.  De man heeft al een ticket gekocht om zijn zoon 
te kunnen bezoeken. Nu heeft hij te horen gekregen dat hij een pancreascarcinoom heeft 
met uitzaaiingen in de lever en dat zijn reis op de geplande datum waarschijnlijk niet meer 
haalbaar is. Het ticket kan worden omgeboekt naar een eerdere datum maar daarvoor 
heeft hij het geld niet. b3positive besluit hem te ondersteunen en betaalt de kosten voor 
het omboeken. De man is tot tranen toe geroerd dat hij nu zijn zoon nog kan zien voor zijn 
dood.
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het bestuur in 2019 

Ger Brokx, fondsenwerver. Ger leeft 25 jaar met hiv en had eigen damesmodezaken.  
In 1997 lag hij drie maanden in het ziekenhuis met aids, daarna werkte hij als vrijwilliger  
bij de Hiv Vereniging op het gebied van hiv en werk. Ook was hij er zes jaar secretaris  
van het landelijk bestuur en een half jaar interim-voorzitter. 

Tanne de Goei, voorzitter. Tanne 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 Vereniging Nederland,  
community liaison bij PharmAccess International en als zelfstandig internationaal  
consultant hiv/aids. 

Margo Groot, algemeen bestuurslid. Margo was van 1993 tot 2016 verpleegkundig 
hiv-consulent in Den Haag en Amsterdam. Zij is nu gepensioneerd, maar wil graag  
betrokken blijven bij het werk dat ze altijd met heel veel plezier heeft gedaan.

Coen Honig, penningmeester. Coen 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 thuiszorginstelling, zangdocent, healer en hypnosetherapeut. 

Lia Meerkerk, algemeen bestuurslid. Lia werkt nu als verpleegkundig specialist  
dermatologie, maar was van 2005 tot 2017 verpleegkundig specialist HIV in het  
Haaglanden Medisch Centrum. Zij wil betrokken blijven bij patiënten met hiv, in het  
bijzonder met mensen zonder papieren en vluchtelingen die in Nederland wonen of  
verblijven en leven met hiv. 

Marleen Swenne, secretaris. Marleen werkte van 1992 tot 2000 bij de Hiv Vereniging 
Nederland, onder andere als office manager en redacteur. Zij is freelance tekstschrijver, 
redacteur en grafisch ontwerper. Zij schreef onder andere voor Hello Gorgeous, een  
magazine over leven met hiv.
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2019 in beeld
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Amsterdam
Den Haag
overig

verdeling per kostensoort

ziektekosten (2)

leefgeld (7)

babydozen (5)

€ € € € € € €

aanvragen
22 ontvangen

5
5
7
5

babydozen
afgewezen
eerste aanvragen
herhalingsaanvragen

15 toegekend
€ 9.782

aan wie

8
2

8

Een babydoos is een basispakket voor de verzorging van een pasgeboren kind. 
Voor aanstaande hiv-positieve moeders met een migratie- of vluchtelingenachtergrond.
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2015-2019
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Tabel 1: 
Aantallen personen die 
ondersteund zijn door  
b3positive

Tabel 2: 
Aantallen toegewezen  
aanvragen uitgesplitst per  
kostensoort. (Verschillende  
aanvragen betreffen meerdere  
kostensoorten, bv. huisvesting 
en leefgeld, huurachterstand  
en ziektekosten.)

Tabel 3: 
Overzicht aanvragen: 
afgewezen, herhalingen, 
nieuwe (1e maal) en  
babydozen.

Tabel 4: 
Steden waaruit de 
toegewezen aanvragen 
afkomstig zijn.
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jaarrekening

Balans per 31 december 2019
31 december 
2019

31 december 
2018

€ € € €

Activa

Vorderingen - -

Liquide middelen

ING Bank 9.404 13.968

9.404 13.968

9.404 13.968

Passiva

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 3.959 3.741

Bestemmingsreserves 4.555 10.227

9.404 13.968

9.404 13.968
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Staat van baten en lasten over 2019
2019 2018

€ € € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving:

Collectes - 1.233

Donaties 415 1.867

Maria Stroot Fonds - 3.000

Anonieme fondsen 5.000 10.000

5.415 16.100

Overige baten

Rente - -

- -

-

Totaal baten 5.415 16.100

Lasten

Besteed aan doelstellingen:

Hulpverlening aan personen 9.782 12.662

Hulpverlening aan instellingen - -

9.782 12.662

Beheer en administratiekosten:

Jaarverslag - 73

Bankkosten 154 126

Kantoorkosten - -

Publiciteit - 114

Website 43 -

197 313

Totaal lasten 9.979 12.975

Resultaat 2019/2018 4.564 3.125

14

jaarverslag 2019



Bestemmingsreserves

€ €

Anonieme donateurs

Restant bijdrage 2018 10.227

Bijdrage 2019 5.000

Af: Verstrekte hulpverlening 2018 9.782

Totaal bestemmingsreserves 5.445

Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 2019 3.741

Bij: intrest en donaties 415

Af: Beheer- en administratiekosten 197

Totaal vrij besteedbaar vermogen 3.959

Begroting 2020

Inkomsten

Diverse fondsen 10.000

Private donaties 1.000

Totaal 11.000

Uitgaven

Kantoor- en administratiekosten 300

Hulpverlening aan personen 10.700

Totaal 11.000
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