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b3positive in 2021
Daling aanvragen
In 2021 zagen we een daling van het aantal aanvragen om ondersteuning.
Een belangrijke reden hiervoor is dat sinds januari 2019 de Individuele Financiële
Ondersteuning (IFO) voor mensen met hiv via Humanitas loopt. In september 2020
is hierover een adviesrapport uitgebracht. Sindsdien vragen we de mensen die
een beroep op ons doen, hun aanvraag eerst in te dienen bij Humanitas. Pas als
de aanvraag niet wordt toegekend of de ondersteuning stopt, kan er een aanvraag
worden gedaan bij b3positive. Inmiddels zien wij in 2022 weer een stijging van het
aantal aanvragen.
Waarschijnlijk hebben de volgende factoren ook bijgedragen aan de daling van het
aantal aanvragen:
• Door COVID-19 was er extra drukte in de ziekenhuizen; op de poliklinieken werden
minder spreekuren gehouden dan voorheen. Juist tijdens deze spreekuren kan de
behoefte aan ondersteuning uitgebreid aan de orde komen. Hier was in 2020 en
2021 minder ruimte voor dan in eerdere jaren.
• Op verschillende plaatsen kwamen er nieuwe consulenten en maatschappelijk
werkers in dienst. Zij zijn minder bekend met b3positive en weten ons dus ook
minder snel te vinden.
• Van oudsher legde b3positive contacten via landelijke bijeenkomsten zoals
congressen. Door COVID-19 was deze vorm van netwerken niet mogelijk.

Financiële situatie
In de eerste helft van 2021 had b3positive weinig middelen, maar in de tweede
helft van het jaar verbeterde de situatie dankzij bijdragen van de vaste fondsen en
individuele donaties. Daardoor konden we weer meer mensen ondersteunen.

Belangrijk
b3positive is opgericht om hiaten in de ondersteuning op te vullen. Dat is precies
wat in 2021 gebeurd is. En al daalt het aantal aanvragen: voor de mensen die we
helpen maakt onze financiële ondersteuning een enorm verschil.

Samenwerking: Nationale Hiv Alliantie
In de laatste maanden van 2021 heeft Margo Groot namens het bestuur van
b3positive meegedacht over het opstarten van en het samenwerken in een
alliantie van verschillende partijen die zich inzetten voor mensen met hiv.
Er is een kerngroep waar b3positive deel van uitmaakt en deze groep heeft een
strategie ontwikkeld voor de jaren 2022-2025. Het uitgangspunt is om verder
te gaan met het werk dat iedere partij al doet en daarbij te kijken of er door
samenwerking meer mogelijk is.
In de loop van 2022 gaat de Nationale Hiv Alliantie van start. Dan wordt er
publiciteit gegeven over de inhoud en de doelstellingen van de alliantie.
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Over b3positive
Doel
b3positive biedt tijdelijke financiële ondersteuning aan mensen zonder papieren
en vluchtelingen die in Nederland leven met hiv/aids. Deze steun is zowel bestemd
voor de eerste levensbehoeften (bed, bad en brood) als ter bevordering van een
beter bestaan. Wij ondersteunen bijvoorbeeld bij het financieren van een
essentiële aanvraagprocedure voor het verkrijgen van legaal verblijf, of vergoeden
reiskosten zodat iemand naar het ziekenhuis kan gaan. In onze beleving is iedere
individuele aanvraag uniek.

Wie kan een beroep doen op b3positive?
Mensen die leven met hiv of betrokkenen, die niet terecht kunnen bij andere
hulpfondsen of onvoldoende hulp krijgen, kunnen bij b3positive een aanvraag
indienen. De steun is bestemd voor het overbruggen van noodsituaties. Zo’n
situatie is niet aan een tijdslimiet gebonden: het is dus mogelijk dat iemand een
langere periode financieel ondersteund wordt. b3positive biedt nadrukkelijk geen
structurele ondersteuning.

Een aanvraag indienen
De aanvraag wordt ingediend via de verpleegkundig consulenten/specialisten hiv
of via 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 beoordelen,
hebben wij een aanvraagformulier samengesteld. Dit formulier kan worden
gedownload van de website en ingevuld. Daarna wordt de aanvraag per e-mail
ingediend.

De beoordeling van de aanvraag
b3positive streeft ernaar om binnen enkele dagen een besluit te nemen en als dat
positief is, het toegekende bedrag direct over te maken. Alle bestuursleden beoordelen en bespreken de aanvraag per e-mail. Zo nodig wordt er een ad hoc vergadering belegd. Het besluit over de aanvraag gaat volgens het principe ‘meeste
stemmen gelden’.

Speciaal: de ‘babydoos’
Aanvankelijk gaven wij onder deze noemer een pakket met basisspullen die nodig
zijn om te zorgen voor een pasgeboren kind. De doos was in het leven geroepen in
overleg met maatschappelijk werkers en verpleegkundig consulenten/specialisten
hiv. Zij stelden ook de inhoud van het pakket samen. Tegenwoordig geven wij in
plaats van spullen een geldbedrag: in 2021 was dat 230 euro. Moeders die leven
met hiv zonder legale verblijfspapieren en ook moeders die hier legaal verblijven,
maar zich niets extra’s kunnen veroorloven, komen hiervoor in aanmerking. Ook
deze aanvraag wordt gedaan via een formulier op de website.
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Het bestuur in 2021
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
daar zes jaar secretaris van het landelijk bestuur en een half jaar interim-voorzitter.
Tanne de Goei, voorzitter. Tanne 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 was lange tijd actief als
vrijwilliger 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 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.
Toon Sackman, algemeen bestuurslid. Toon werkt als casemanager/counselor met
ongedocumenteerden in Amsterdam. Hij was van 2000 tot 2019 consulent
Individuele (Financiële) Hulpverlening van het Aidsfonds. Ook hij wil graag
betrokken blijven bij mensen met hiv, in het bijzonder met degenen die het
financieel zwaar hebben, zoals mensen met hiv zonder papieren die zich binnen
onze landgrenzen begeven.
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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Aanvragen in 2021
Alle aanvragen werden in principe eerst bij Humanitas ingediend. Pas in tweede instantie,
zoals afgesproken, konden aanvragers een beroep doen op b3positive. Daardoor daalde het
aantal aanvragen dat in 2021 werd ingediend.
We hebben 4 aanvragen afgewezen; eenmaal omdat de aanvrager niet binnen onze
doelgroep viel en in de andere gevallen omdat de gevraagde ondersteuning niet tot de
eerste levensbehoefte hoorde, terwijl ons budget niet toereikend was om uitzonderingen
te maken op deze regel.
Er zijn 6 aanvragen gehonoreerd: 4 voor leefgeld en huisvesting, 1 voor tandartskosten
en 1 voor een bijdrage aan de aanschaf van een bril.
We ondersteunden hiermee in totaal 3 mannen en 3 vrouwen.
Er zijn geen ‘babydozen’ aangevraagd.
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Door Covid-19 zonder werk (praktijk)
De eerste aanvraag in het kader van de nieuwe regeling bij b3positive is afkomstig
van een Ghanese vrouw.
De vrouw leeft met hiv en is 58 jaar. Ze heeft geen papieren, maar verblijft al meer
dan twaalf jaar in Nederland en heeft altijd prima in haar eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. Door Covid-19 is echter alles stilgevallen en zit ze zonder werk.
Inmiddels wordt onderzocht of het nog zinvol is om een procedure te
starten voor een verblijf op medische gronden. Dit onderzoek is gestagneerd doordat
in Ghana alles vanwege Covid-19 gesloten is.
Humanitas ondersteunt haar. Wanneer de ondersteuningstermijn afloopt, dient
ze via haar maatschappelijk werker bij ons een verzoek in voor de kosten voor
levensonderhoud. Ze krijgt uiteindelijk ondersteuning voor drie maanden, waarbij
maandelijks wordt gekeken of de steun nog nodig is. Daarna kan ze weer een beroep
doen op Humanitas. Wij hebben geen vervolgaanvragen meer ontvangen.
We kunnen er dan ook van uitgaan dat de vrouw, net als vroeger, weer werk heeft en
daarmee ook voldoende inkomen voor huur en leefgeld.
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Jaarrekening 2021

jaarrekening

Balans per 31 december 2021
31 december 2021 31 december 2020
€

€

€

€

Activa
Vorderingen
Lening in het kader van de doelstelling
-

-

Liquide middelen
ING Bank

9.482

5.610
9.482

5.610

9.482

5.610

Passiva
Toegezegde donaties

300

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

4.798

3.962

Bestemmingsreserves

4.684

1.348

8

9.482

5.310

9.482

5.610

Staat van baten en lasten over 2021
2021
€

€

2020
€

€

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving:
Collectes

789

Donaties

320

550

Maria Stroot Fonds
Anonieme fondsen

3.000
10.000

10.000
11.109

13.550

Overige baten
Rente

-

-

Totaal baten

11.109

13.550

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Hulpverlening aan personen
Hulpverlening aan instellingen

6.964

17.097

-

6.964

17.097

Beheer en administratiekosten
Jaarverslag

38

-

Bankkosten

143

247

30

-

-

-

Kantoorkosten
Publiciteit
Website

63
273

247

Totaal lasten

7.237

17.344

Resultaat 2021/2020

3.872 -
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3.794 -

Bestemmingsreserves
Anonieme donateurs
Restant bijdrage 2020

1.648

Bijdrage 2021

10.000

Af: Verstrekte hulpverlening 2021

6.964
4.684

Totaal bestemmingsreserves

4.684

Vrij besteedbaar vermogen
af: toegezegde donaties
Stand per 1 januari 2021

3.962

Bij: donaties en collectes

1.109

Af: Beheer- en administratiekosten

273

Totaal vrij besteedbaar vermogen

4.798
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Begroting 2022
€
Inkomsten
Diverse fondsen

13.000

Private donaties

1.000

Totaal

14.000

Uitgaven
Kantoor- en administratiekosten

300

Hulpverlening aan personen

13.700

Totaal

14.000
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www.b3positive.nl
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