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Doelstelling 

Het oorspronkelijke doel van de vereniging werd bij de oprichting in 1874 als volgt 

omschreven: 

“Het verlenen van ondersteuning aan de protestantse weduwen en wezen, woonachtig in 

Amsterdam of in randgemeente van Amsterdam, zonder onderscheid van kerkgenootschap of 

godsdienstige richting” 

Dit werd in 1960 uitgebreid met : 

“Zich tevens het lot aantrekken van protestantse van tafel en bed gescheiden vrouwen, 

verlaten vrouwen en ongehuwde moeders, die met de zorg voor minderjarigen kinderen zijn 

belast”” 

 

Huidige doelgroep: 

Tegenwoordig worden er uitkeringen gedaan aan alleenstaande ouders met minderjarige 

kinderen, aan alleenstaande minderjarigen, alsmede aan ouder, alleenstaande vrouwen en 

mannen, wonend in Amsterdam of randgemeenten daarvan. 

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie directeuren, 

onder toezicht van de Raad van Commissarissen. 

Commissarissen per 31 december 2011 

Mw. Mm. B.E.E. van Sytzama, president 

Mw.mr. E.J. van Schaardenburg – Louwe Kooijmans 

Mr. G.A.L. Diepenhorst 

Mw. drs. M. Groenewald – Froger 

Mr. F.A. Hartsuiker 

Mw. mr. G.M. Molenaar 

Directeuren per 31 december 2011 

Mw. Mr. M.R. Struik, van Schelven, voorzitter 

Mw. N. van Hoorn – Geel , secretaris 

Mr. H.W. Nagtglas Versteeg, 1e penningmeester 

Mw. A.M. Kousemaker – Schotanus, 2e penningmeester 

Mw. A.C.E. Mulder – Evekink 

Mw. E.M. Lautenslager 

 

Jaarverslag van de secretaris 

 

Commissarissen. 

In 2012 trad de heer H.W. Nagtglas Versteeg af als 1e penningmeester. Hij werd in deze functie 

opgevolgd door de heer J .H. Röselaers. 

In het verslagjaar vergaderden commissarissen en directeuren eenmaal samen. 

 

 



Directeuren. 

20 Mei overleed, volkomen onverwacht, mevrouw M.R. Struik-van Schelven, voorzitter. 

 

In het verslagjaar vergaderden directeuren 8 keer. 

Overzicht uitkeringen. 

In 2012 hebben directeuren 131 aanvragen behandeld, waarvan er 8 werden afgewezen om 

verschillende redenen. In 2011 kregen we 125 aanvragen, waarvan er 11 werden afgewezen. 

De aanvragen die we in 2012 moesten afwijzen betroffen o.a. 

* een verzoek van een moeder met volwassen kinderen. 

* alleenstaande vrouw zonder kinderen 

* diverse aanvragen van echtparen 

* aanvraag voor toelage alleenstaande jonge man 

* een verzoek om hulp van een mevrouw, wonend in Hoorn.. 

 

Maandelijkse toelage. 

In 2012 ontvingen 37 cliënten een maandelijkse uitkering voor 3, 6 of 12 maanden. 

De begeleidende instelling kan als dat nodig is voor de cliënt alsnog een verlenging aanvragen 

voor een korte periode. 

De uitgekeerde bedragen varieerden van € 50 tot en met € 175 per maand, afhankelijk van het 

aantal kinderen dat de aanvraagster heeft: 1 kind € 100 per maand, 2 kinderen € 150 per 

maand, 3 kinderen 

€ 175 per maand.  

De aangevraagde bedragen werden voornamelijk gebruikt voor levensonderhoud, een enkele 

keer 

voor schoolgeld, zwemlessen, kleding en een uitstapje. 

 

Giften. 

In 2012 ontvingen 84 cliënten van instellingen een eenmalige gift, variërend van € 90 tot € 

950. In een enkel geval ontving cliënt naast de eenmalige gift ook een maandelijkse toelage. 

De giften werden uitgekeerd voor: 

* witgoed en huisraad 

* sportlessen 

* kinderwagen, babyspullen, speelgoed 

* verblijfsvergunning, legeskosten 

* schoolgeld 

* fietsen (met slot en soms met kinderzitje) 

* ouderbijdrage, bijdrage aan schoolkamp 

* kleding 

* bril 

 

Contacten 

De aanvragen kwamen in 2012 o.a. van: 

* De S.V.Z.V en P.C.S.A. 

* Diaconale instellingen, zoals het Wereldhuis 

* Altra 

* Puur Zuid 



* Punt P. 

* FBNA 

* Spirit 

* Bureau Jeugdzorg 

* Kerk en Buurt en De Open Deur. 

* ABC 

* AMC 

* Kabouterhuis 

* Arkin en Mentrum 

* HVO Querido 

* Blijf. 

 

De samenwerking met de aanvragende instanties verliep ook in 2012 goed. Soms worden 

onevenredig hoge bedragen gevraagd, maar het door directeuren dan aangeboden bedrag, 

vaak veel lager, wordt -uiteraard- door de instelling toch dankbaar geaccepteerd. 

Sinds twee jaar keren we voor witgoed, babyspullen en leefgeld een vast bedrag uit.  

Aanvragen binnen de doelstelling van ons Fonds én met een concreet voorstel, blijven we 

echter tegemoetzien, in viervoud,  op het daartoe bestemde aanvraagformulier, dat is te 

verkrijgen via onze website  

www.weduwenenwezenfonds.nl 

Het Weduwen en Wezenfonds staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van 

Koophandel te Amsterdam onder nummer : 40530304 

Amsterdam, mei 2013. 

 


