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Verbindenin tijden van coronaSamen voor waardigheid



Inleiding en cijfers              1
Collectieve ontmoetingen organiseren, waarin de ervaringen van mensen die langdurig in armoede leven centraal staan, is de kern van de internationale beweging ATD Vierde Wereld. Lokaal en kleinschalig in de wijk tot en met wereldwijd en grootschalig bij de Verenigde Naties.De uitbraak van het covid19 virus heeft onze beweging zwaar op de proef gesteld. In Nederland hadden we net een aantal jaren van bezinning, evaluatie en minder activiteiten achter de rug. Het Uitgebreide Coördinatie Team (met 2  en  later  1  volontair(s))  was  zich  aan  het  inwerken  om met  een  nieuw Nationaal  Team  (zonder  volontairs)  aan  de  slag  te  gaan  met  collectieve ontmoetingen, lokaal en landelijk. Maar in de aanhoudende coronatijd was het zelfs niet mogelijk als Nationaal Team fysiek bij elkaar te komen, mede door extra kwetsbaarheid van teamleden.Toch hebben we op kleinere schaal enkele ontmoetingen kunnen organiseren en  op  de  achtergrond  veel  voorbereidend  werk  kunnen  doen  richting  de komende jaren. De kwaliteit van ons werk laat zich echter (gelukkig) niet meten aan het aantal bijeenkomsten en deelnemers of aan grote aantallen volgers  en  snelle  likes.  De  kwaliteit  zit  vooral  in  het  opbouwen  van langdurige relaties en het daarin zoeken naar vertrouwen, gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Daarom vindt u in dit jaarverslag 3 korte voorbeelden van mensen die al lange tijd met elkaar optrekken en wederzijds van elkaar leren. Elke geschiedenis zou al een boek kunnen vullen.Aantal landen ATD actief:  34  Volontairs wereldwijd:  400 Volontairs in Nederland:  1  Parttime betaalde krachten:  3 Ontvangers Kwartaalblad:   2800  Donateurs:       595Fbpagina ATD Nederland:   444  Facebook 't Zwervel:    196Verbindingsgroep:     13  Lidmaatschappen:    276Lokale steunpunten:     6  Actief persoonlijk contact:  50Achter veel van deze cijfers zitten grootse verhalen van mensen die veel levenservaring hebben en diepe inzichten meedragen. We willen hun bereik graag gaan vergroten! Helpt u ons mee om dat te realiseren?



Overgangsjaar nationale coördinatie        2“We moeten ons steeds opnieuw afvragen: stelt de activiteit die we voorstellen de meest tenachtergestelden in staat uit hun situatie te komen en zelf bewerkers te worden van de Rechten van de Mens?”Joseph Wresinski – grondlegger ATD Vierde Wereld (19171988)Na een samenwerkingsperiode in het Uitgebreid Coördinatie Team  van bijna anderhalf  jaar,  heeft  volontaire  Christine  Béhain  haar  nationale  verantwoordelijkheid halverwege 2020 neergelegd voor een sabbatical jaar. Vier leden van het UCT namen deze verantwoordelijkheid op 1 augustus 2020 over. In het Nationaal Team werken: Annelies Neutel (betaalde medestander), Annie van den Bosch, Gerard de Jong en Marion Braad (vrijwillige medestanders en militant/voorvechter).Het  Nationaal  Team  kwam  elke  2  weken  digitaal  bijeen  en  onderhield gezamenlijk contacten met 40 personen verspreid over Nederland, waarvan de meesten een langdurige armoedegeschiedenis hebben. Aan 13 personen heeft het Nationaal Team gevraagd een Verbindingsgroep  te vormen. Om samen met ons over activiteiten na te denken, kennis te delen en de verbinding naar lokale groepen en (nieuwe) personen te versterken (p.9).Het Nationaal Team streeft naar een beweging waarin verschillende teams op hun  eigen  terrein  de  ruimte  krijgen  zich  te  ontwikkelen  en  elkaar  te versterken.  We  werken  allereerst  aan  de  Verbindingsgroep,  team  PR  & communicatie, team Landelijk Centrum en team 't Zwervel.Daarnaast onderhouden we contacten in met name Amersfoort, Apeldoorn, Breda, Den Haag, Emmen, Heerlen, Oss, Utrecht, Zoetermeer.We maken deel uit van de Landelijke Armoedecoalitie  (met onder andere FNV,  Sociaal Werk  Nederland, Woonbond,  Sociale Alliantie,  Landelijke Cliëntenraad, Stichting Urgente Noden). Dit samenwerkingsverband werkt aan  gemeenschappelijke  signaleringen  en  acties  richting  de  landelijke overheid. Ook onderhouden we contact met Sterk uit Armoede, het expertisecentrum  van  ervaringsdeskundigen  in  generatiearmoede  en  sociale uitsluiting, die een landelijk netwerk willen ontwikkelen.



Praktijkverhaal Elisabeth en Marion                       3DE KRACHT VAN HET SAMEN DOENIn 2020 hielpen enkele groepsleden bij de verhuizing van Elisabeth naar een woning met lift. Ze woonde met begeleiding nadat ze ernstig ziek geworden was. Elisabeth gaf te kennen dat trappen lopen moeilijk werd en dat ze meer zelfstandig wilde wonen. Door haar verzamelwoede kwam haar woning te vol te staan. Daar ging de begeleiding haar steeds meer op aanspreken.  Men stelde  voor  alles  uit  haar  huis  te  halen  en  op  te  slaan  en  confronteerde Elisabeth met á  la minuut keuzes maken  tussen wat ze wel en niet wilde bewaren. Bij het aanvragen van een ruimere geschikte woning kwam de begeleiding weer op gang, maar oefende te veel druk op haar uit: ze moest binnen een bepaalde tijd het huis hebben opgeruimd anders ging het niet door. Dit ervoer ze als respectloos. Op het moment dat ze de andere woning kreeg, hebben Hilly, Kitty, Mariëtte en ikzelf haar geholpen met inpakken en verhuizen, waarbij ze zelf enkele keuzes heeft gemaakt om dingen weg te doen. Onze houding was: We geloven in jou, we weten dat je het kunt, maar je hebt wel hulp nodig. Elisabeth kwam al verschillende jaren naar de Vierde Wereld bijeenkomsten. Wij hebben haar zien groeien  in het opkomen voor  zichzelf  en  stabieler,  evenwichtiger  en vrolijker zien worden, een vrouw met veel gevoel voor humor. Wat wij als moeilijk ervoeren bij het inpakken was waar te beginnen en om de intimiteit  te  moeten  doorbreken.  Bijvoorbeeld  bij  het  inpakken  van  haar spullen uit de slaapkamer. De tijd om in te pakken was erg kort omdat de begeleiding de huur te vlug opgezegd had. Wat we ook erg moeilijk vonden was dat de begeleiding, die af en toe een uurtje kwam helpen, voor veel stress zorgde. Wat we geleerd hebben is haar beter in haar waarde te laten. We hebben haar zelf en haar geschiedenis beter leren kennen waardoor we haar reacties van zich gekwetst voelen beter konden begrijpen. 



Het vertrouwen opbouwen in de ander heeft een lange weg te gaan. Je moet alert  blijven  om  bij  het  minste  of  geringste  dat  vertrouwen  niet  te beschadigen.  Het  is  heel  belangrijk  om  open  en  duidelijk  met  elkaar  te communiceren.Elisabeth is nu verhuisd, ze is blij met de woning en heeft een jaar proeftijd. Ze  krijgt  nu  ambulante  begeleiding,  een paar  uur  in  de week,  hulp  in  de huishouding en één keer in de drie maanden controle van Housing. Dat is de stok achter de deur om haar huis niet weer vol te zetten. De vriendschap tussen Elisabeth en de leden van de lokale groep is gegroeid en ze zijn elkaar tot steun.  



't Zwervel in Wijhe: plek van ontmoeting      5
De eerste helft van 2020  is onze  locatie  in Wijhe onbewoond geweest en kwamen  alleen  de  trouwe  tuinmannen  uit  de  regio  elke  week  om  de buitenruimte te verzorgen: Herman, Jan en Rien. Nico van Jaarsveld trad op als beheerder op afstand en zorgde ervoor dat noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden konden plaatsvinden.Vanuit ATDBelgië werd in 2020 een nieuw boek gepubliceerd, geschreven door 2 volontairs die eerder jarenlang op 't Zwervel hebben gewerkt: Guy Malfait en Marijke Decuypere. Guy kwam voor een lezing over dit boek naar Wijhe,  waar  we  in  verband  met  covid19  maximaal  20  personen  in  de Wresinskizaal konden ontvangen. Het boek “Aan de onderkant  ligt de  lat altijd hoger” wil vooroordelen over mensen in armoede aan de kaak stellen.De website www.aandeonderkant.be biedt verdere achtergrondinformatie.Vanaf 1 augustus kwamen ATDvrienden Sue Page en KlaasJan Groeneveld met hun 2 zoontjes op 't Zwervel wonen. Sue deed al eerder een volontariaatsstage op deze plek. Inmiddels is zij per 2021 voor 12 uur per week in dienst  om te werken aan sociale media/communicatie en aan onze contacten met jongeren. Na  een  overdrachts  en  klusweek  eind  juli,  organiseerde  het  Uitgebreid Coördinatie Team op 1 augustus het afscheid van Christine Béhain en de start van het Nationaal Team. Zo'n 40 mensen uit het land waren blij elkaar weer te kunnen ontmoeten, hadden afscheidscadeautjes voor Christine en zagen hoe een boom kleurrijk werd ingepakt met breiwerk van Antje. Sindsdien werkt Annelies Neutel van het Nationaal Team 2 tot 3 dagen per week vanuit  't Zwervel, waar we in de loop van 2021 eindelijk weer meer mensen hopen te kunnen ontvangen.



“We moeten het over waardigheid hebben, niet persé over armoede en geld.”Diana KleinKranenbarg



Praktijkverhaal gezin en Annie                7DE KRACHT VAN NIET ACCEPTERENAl jarenlang trek ik op met ouders, van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst. In  2020  schreven we  samen  een  brief  aan  de  klachtencommissie  van  de Kinderbescherming. De aanleiding was een telefoontje van de voogd met de mededeling dat het bezoek  aan  hun  kinderen  werd  afgezegd,  omdat  de  pleegmoeder  een risicoberoep  heeft  i.v.m.  corona.  We  hebben  duidelijk  gemaakt  dat  de pleegmoeder dan maatregelen moet nemen, maar dat het niet ten koste mag gaan van de bezoeken van ouders aan hun kinderen.�De klachtencommissie heeft daar meteen goed op gereageerd. In die brief hebben de ouders ook hun klachten opgenoemd die ze al eerder met de voogd hadden besproken, maar steeds zonder resultaat. Zo mochten zij bezoeken niet  inhalen,  die  door  situaties  buiten  hun  schuld  waren  ontstaan.  Ook mochten ze van de Gecertificeerde Instelling  die de voogdij heeft  veel minder op bezoek komen dan was afgesproken met de Kinderrechter. Het  resultaat van onze brief was positief. De ouders mochten een bezoek inhalen. We waren alle drie dolblij. Vader: “Het is de eerste keer na al die jaren dat de voogd iets toestond.” Moeder: “Het is gewoon een wonder. Eindelijk na  al  die  jaren  kwam  er  iets  positiefs.”  De  communicatie  tussen  vader, pleegouders en de kinderen is verbeterd. Ze mogen nu ook per telefoon en Whatsapp contact hebben.�  Vooruitblik naar 2021De ouders hebben mij aangemoedigd om samen een boek te gaan schrijven over  hun  ervaringen met  de  kinderbescherming.  Ik  heb  daarom  ook met anderen gesproken over uithuisplaatsing; ervaringen als kind of als ouder of zelfs  beide.  Deze  ervaringen  leren  mij  dat  ouders  in  armoede  vaak onvoldoende steun krijgen bij het zelf groot brengen van hun kinderen. Te vaak  is  aanhoudende  armoede  een  onderliggende  oorzaak  die  te  weinig aandacht krijgt. Ik neem deel aan de internationale werkgroep van ATD rond “familiebanden”  en  heb  de  uitdaging  van  bovengenoemde  ouders aangenomen.





Landelijk Centrum in Den Haag:                  9administratie en publicatiesIn  het  landelijk  centrum  aan    het  Regentesseplein  heeft  Esther  Langen gewerkt aan (Europese en nationale) fondsenwerving en het bedanken van donateurs.  Ook  ondersteunde  zij  het  Nationaal  Team  in  de  overdrachtsperiode. Carla van Jaarsveld verzorgde de administratie, de verzending van donateursbrieven  en  het  kwartaalblad,  de  verkoop  van    wenskaarten  en publicaties. Door de corona omstandigheden konden sommige werkzaamheden moeilijker uitgevoerd worden. In  juni  organiseerden  we  met  het  nieuwe  Team  Europa  een  online bijeenkomst met mensen uit 12 Europese landen. Onze groep (10 personen) vanuit  Den Haag  had  een  interessante  uitwisseling met  België  rond  hun bijdrage aan het rapport over duurzaamheid en armoede.
Landelijke Verbindingsgroep ATDHet  Nationaal  Team  wil  graag  een  'meedenk'  of  'voelsprieten'groep opbouwen om de verbondenheid tussen landelijke en lokale initiatieven te vergroten. Ook de relatie met de   willen Joseph Wresinski Cultuurstichtingwe goed onderhouden. We zijn in augustus gestart   om mensen voor deze nieuwe  groep  te  vragen  en  samen  kwamen  we    uit  op  de  naam Verbindingsgroep.In  oktober  en  december  kwam  een  deel  van  de  Verbindingsgroep  (13 personen) op 't Zwervel 1 dag bijeen, terwijl andere groepsleden op hetzelfde moment in Den Haag, Oss en Heerlen samen kwamen en onderling contact hadden.  Het  digitaal  met  elkaar  spreken  en  samenwerken  heeft  bij  veel mensen nog veel tijd en voorbereiding nodig en fysieke deelname blijft de voorkeur houden.De meeste deelnemers aan deze groep kennen armoede en sociale uitsluiting uit eigen ervaring.  We hopen dat zij zich verbonden (gaan) voelen met elkaar, het Nationaal Team en ATD. Het beste medicijn tegen uitsluiting is immers verbondenheid!





Praktijkverhaal Mary en Annelies              11DE KRACHT VAN VERTROUWENTijdens mijn eerdere werk bij Stichting Straatadvocaat Utrecht heb ik Mary leren kennen. Ze was toen dakloos en we maakten samen het hele traject van nachtopvang, 24uursopvang, begeleid wonen en zelfstandig wonen mee. In die tijd zette ze zelf een theatergroep op – Spotlicht – om het onrecht van dakloosheid  en  armoede  op  een  originele  manier  naar  voren  te  kunnen brengen. Er werden  4 mooie  voorstellingen  gemaakt;  vele  optredens met hoogtepunten in een gevangenis en de Stadsschouwburg.We zaten beiden in het Vierde Wereld Forumteam van ATD. Met anderen hebben  we  Stichting  Ubuntuhuis  opgericht,  Mary  werd  de  eerste  duovoorzitter (2011). We werkten intensief samen.Onze vriendschap verdiepte zich toen Mary zo'n 6 jaar geleden afhankelijk werd van nierdialyses, ze heeft geen familie dichtbij. In het Ubuntuhuis blijft ze zich inzetten voor anderen die het moeilijk hebben, ze luistert en ontdekt kwaliteiten  van  zichzelf  en  anderen. Van Mary  heb  ik  geleerd  mij  meer bewust te worden van mijn intuïtie en erop te vertrouwen. Soms bouw ik zelfs op de intuïtie van Mary. Andersom is mijn verstandlogica voor haar leerzaam en biedt het wat afstand van zware emoties.We werkten  begin  2020 mee  aan  de  campagne  van  Pharos  over  gezondheidsverschillen  door  armoede.  Mary  was  net  hersteld  van  een  longontsteking... ( ). https://www.pharos.nl/evenlangengelukkig/In het voorjaar werd ik nog meer 'mantelzorger' toen Mary haar hak brak en ze de wereld ontdekte van gips, revalidatiecentrum, rolstoel, rollator. Veel keus had  ze  niet, maar  toch was  ik  onder  de  indruk  van  haar  aanpassings  en doorzettingsvermogen  en  haar  kunst  ook  uit  deze  situatie  levenslessen  te halen.  Bij  het  samen  invullen  van  belastingaangiftes  bleek  dat  ze  alsnog ziektekostenpremie    moest  betalen  over  vroeger  inkomen  uit  Engeland, alweer een tegenvaller. Het stopzetten van mijn uitvoerende werk bij het Ubuntuhuis was best een grote stap voor ons beiden. Maar Mary gunt mij een verdere ontwikkeling en eigen keuzes en ik heb er vertrouwen in dat Mary en anderen het werk prima voort  kunnen  zetten.  Optrekken  met  Mary  betekent  getuige  zijn  van  de klappen van het leven en hoe ze weer rechtop gaat staan.





Lokale steunpunten                   13Groep OssVoor ATD Vierde Wereld nam Annie van den Bosch deel aan de kenniskring WIAS (Werk, Inkomen, Armoede Schuldhulpverlening) van de Adviesraad Sociaal Domein  in Oss. Deze groep kwam in 2020 zeven keer bij elkaar, waarvan de laatste keren per ZOOM. Zij had onder andere de vraag gesteld over het beleid van de gemeente met betrekking tot mensen zonder BRP (Basisregistratie Personen) die vastlopen in  de hulpverlening  en  in  de uitvoering van het Participatiebeleid van de Gemeente.   De beleidsambtenaar heeft hierop serieus geantwoord, er is een leerzaam vervolggesprek met de verantwoordelijke ambtenaar geweest.  We hoorden over vernieuwingen van de Gemeente om de kwetsbaarste mensen beter te kunnen helpen en de obstakels die men daarbij tegenkomt weg te nemen.  Met  de  personen  rond  Oss  is  voornamelijk  individueel  contact geweest, mede vanwege beperkingen door corona.Groep EmmenIn  Emmen  is  een  vervolg  gegeven  aan  de  groepsbijeenkomsten  rond  het onderzoek van  de Universiteit Groningen naar  armoede van  generatie  op generatie, specifiek in de Veenkoloniën. Dit onderzoek wordt de komende jaren  vervolgd,  gericht  op  de  praktijk  van  beleidsuitvoering.  Het  lokale netwerk Alliantie van Kracht zorgt voor het delen van kennis en ervaringen, ook van mensen die armoede zelf meemaken. In verband met corona kwam de groep (7 personen) 2x in een kerkzaal bijeen in plaats van bij iemand thuis. Een groepslid zorgde voor  inzameling van ICTspullen, die op  't Zwervel gebruiksklaar zijn gemaakt voor enkele groepsleden. Een ander werkte vanuit haar dagbestedingsplek aan verdere aankleding van 't Zwervel.“Ik wil iets voor anderen betekenen. Samen oplossingen bedenken.”Nathasja van den Broek, voorvechtster ATD



Groep Den Haag                      14Vanuit het Landelijk Centrum is eerder gewerkt aan een huiskamerproject met onder andere dialoogavonden. Door onder andere corona omstandigheden en het pensioen van een volontaire, was het lastig dit een vervolg te geven. In juni was er een Europese ZOOMbijeenkomst met 9 deelnemers in Den Haag en 1 in Heerlen. Na de zomer zijn er vanuit het Nationaal Team diverse  gesprekken  gevoerd met mensen  die  samen  actief willen  zijn,  de medewerkers op kantoor en personen van de MiniMaatschappij verderop in de wijk. We bereidden daarmee initiatieven voor, die in de loop van 2021 in de benedenruimte  zouden  kunnen  starten.  Onderling  zijn  er  ondersteunende contacten in de groep, met name rond uitkeringskwesties en aandacht voor iemand die weduwe werd. Een groepslid beheert  de Facebookpagina van ATD en 2 personen maken deel uit van de PRgroep.Groep HeerlenEen  groot  aantal  mensen  uit  de  groep  Heerlen  heeft  een  kwetsbare gezondheid  en  de  groep  is  daarom  terughoudend  geweest  in  het  fysiek samenkomen. Zij hebben hun wekelijkse (creatieve) middag van ontmoeting moeten missen, maar wel onderling contact gehouden via telefoon en een eigen Facebookgroep. De groep   zamelde met elkaar plastic doppen in voor het opleiden van blinde geleidehonden of hulphonden. In december bracht de groep 300 zelfgemaakte kerstkaarten met een gedichtje rond in de wijk. Contacten Amersfoort, Apeldoorn, UtrechtChristine  Béhain  was  tot  1  augustus  als  volontaire  de  verbinding  tussen personen uit deze regio. Haar schrijfworkshops konden ook online doorgang vinden, juist rond het thema 'corona'. Het Nationaal Team heeft persoonlijke bezoeken afgelegd bij verschillende mensen om hen beter te leren kennen. Whatsapp en Facebook zijn voor sommigen ook een manier om 'in gesprek' te zijn. 



ATD Internationaal                          15Team Europa Drie volontairs, waarvan 1 Vlaamssprekende, ondersteunen sinds 2020 de nationale teams in de Europese landen. Twee personen waren aanwezig op 1 augustus in Wijhe en er zijn regelmatig diverse contacten en internationale  ZOOMbijeenkomsten.Proces naar nieuwe internationale leidingEr zijn wereldwijd vragen uitgezet naar alle betrokken leden van de Vierde Wereldbeweging,  om  samen  na  te  denken  welke  interne  en  externe onderwerpen belangrijk zijn in onze strijd tegen armoede en uitsluiting.Wat brengt corona (opnieuw) aan het licht en wat betekent dat voor ATD? Vanuit ieders inbreng werd een groep van 20 personen gekozen (volontairs, medestanders,  militanten/voorvechters)  die  gezamenlijk  de  nieuwe internationale leiding gaan samenstellen en hen een missie meegeven. Er zijn daartoe enkele Nederlandse bijdragen gestuurd.Niek TweehuijsenDeze Nederlandse volontair ondersteunt het team van ATD Vierde Wereld in Bangui,  (CentraalAfrikaanse  Republiek)  waar  veel  onzekere  omstandigheden heersen. Jongeren verbonden aan het team besloten samen de wijken  in  te  gaan  met  informatiefolders  over  het  coronavirus,  mobiele "wasgelegenheden"  en  zeep  (https://www.atdfourthworld.org/barclayencindy/). In de gespannen verkiezingstijd moesten leden van ATD een poosje naar het buurland uitwijken.                                Internationale werkgroep FamiliebandenEind 2019 heeft het   internationaal secretariaat een werkgroep   uit 9 landen opgezet  rond  het  thema  “familiebanden”.  In  2020  waren  er  3 ZOOMbijeenkomsten in april en december. ATD Nederland neemt deel aan deze groep, omdat we bezig zijn een boek te schrijven over het verband tussen langdurige, diepe armoede en uitsluiting, het landelijk armoedebeleid en de rol van de kinderbescherming en jeugdzorg. Het boek beschrijft ervaringen met  uithuisplaatsing  als  kind  en  als  ouder.  Het  bouwt  voort  op  eerdere publicaties  van  ATD  Vierde  Wereld  en  op  recente  publicaties  over (verandering in) gezins en jeugdbeleid. (p.7)



                                       1617 oktoberOp  17  oktober  stond  het  thema  sociale  en  duurzame  rechtvaardigheid centraal op de Werelddag van Verzet tegen  Extreme  Armoede. In Den Haag was een bescheiden informatieinloop georganiseerd. In Utrecht werden door de armoedecoalitie  talkshows vanuit de bibliotheek georganiseerd en met Sharing Arts  Society  een  groots  Stadsdiner,  waaraan  mensen  thuis  mee konden  doen. Andere  geplande  evenementen  konden  in  verband  met  de pandemie helaas geen doorgang vinden, zoals de nieuwste voorstelling van de Joseph  Wresinski  Cultuurstichting  ('Zie  de  mens',  in  Heerlen).  Ook  de onthulling van een replica van de 17oktober steen in Parijs, in voorbereiding in Harderwijk, moet nog wat langer op zich laten wachten.Onderzoek verborgen dimensies van armoedeIn  zes landen wereldwijd is drie jaar gewerkt aan (participerend) onderzoek om tot een betere definitie van armoede te komen. Een samenwerkingsproject van ATD en de universiteit van Oxford. In de conclusies onderscheiden zij 9 dimensies; verdeeld over 3 kernervaringen (vernedering,  lijden, verzet), 3 relationele  processen  (met  instituties,  gemeenschap  en  niet  erkende kwaliteiten)  en  3  gebieden  van  tekort  (werk,  inkomen,  achterstanden  in dagelijks leven). Op Youtube vindt u met de woorden  'hidden dimensions poverty' veel presentaties in het Engels.



                               17Bestuur                      In 2020 bestond het bestuur uit Louis Flapper (penningmeester), Bert Luyts, Ton Redegeld  en Mirjam  van Rijn. Vanwege  langdurige  ziekte  is  er  een vacature  voor  het  voorzitterschap.  De  functie  van  secretaris  wordt gezamenlijk vervuld. Dhr. Luyts vertegenwoordigt de algemeen secretaris van de internationale beweging, Isabelle PypaertPerrin. Vanwege covid19  werd er vier keer online vergaderd. Het bestuur heeft zich gebogen over de voortgang van de activiteiten van de beweging en overleg gevoerd met leden van het nieuwe  Nationaal  Team en de internationale beweging. Regelmatig terugkerende  onderwerpen  waren  de  stand  van  zaken    rond  financiën, fondsenwerving,  onderhoud  van  de  gebouwen,    personeelszaken,  verplichtingen  vanuit  het  Centraal  Bureau  Fondsenwerving,  zoals  een  code betreffende grensoverschrijdend gedrag.ToekomstblikEr  is  mede  vanwege  coronaeffecten  veel  aandacht  voor  de  toenemende armoede in de samenleving, met name rond de groeiende kansenongelijkheid en de effecten van armoede op kinderen. Er zijn ook initiatieven om te werken met de kennis en ervaring die mensen in armoede zélf hebben. Het is zaak om met deze initiatieven in dialoog te gaan en steeds weer te vragen: welke plek hebben de mensen, die het meest uitgesloten zijn geraakt, in jullie werkwijze en doelstellingen? Gaat het om verzachten en verlichten van armoede binnen bestaande  verhoudingen  of  gaat  het  om  structurele  verandering  van  onze manier van samenleven? De covid19 pandemie leidt tot zowel angst als hoop; de angst voor blijvende risico's, inperkingen of een wereldorde van de machtige rijken, de hoop op een meer  sociale  in  plaats  van  economische  samenleving waarin  fysieke ontmoeting, duurzaamheid en samenwerking vanuit allerlei achtergronden, geherwaardeerd wordt. Aan die hoop werkt ATD graag mee.



18Financiële cijfers 2020Baten          Reëel 2020   Begroot               2019Baten uit eigen fondsenwerving  177.499   157.500   390.081 Baten met bestemming       35.466     57.400     65.777  Subsidie van overheden         9.555       8.500    12.850 Baten uit beleggingen        3.724             0    62.596 Overige baten            6.975       8.600      7.901 Som der Baten       225.771  232.000  539.205 Bestedingen aan doelstellingenActiviteiten in Nederland     173.416  236.561   237.495Onderst. internationale projecten       1.889       1.892  129.424 Subtotaal         175.305    238.453  366.919Overige lastenKosten beleggingen           7.432        6.000       6.896Kosten werving baten eigen Fondsenwerving       13.998      16.349     24.730Kosten beheer en administratie     26.744      28.955     38.388Som der lasten         48.174    51.304    70.014  Resultaat exploitatie         2.292   57.757  102.272 
De beoordelingsverklaring van de accountant (BDO) en de volledige jaarrekening zijn te vinden op onze website www.atdvierdewereld.nl(zie onder kopje Onze wereld en dan Onze financiën).
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