Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van het
Protestantsch Weduwen en Wezenfonds
gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag 2014
Doelstelling en doelgroep van het Weduwen en Wezenfonds
Onder de naam Weduwen en Wezenfonds wordt sinds 1874 een bescheiden fonds beheerd, waarvan de
rentebaten zijn bestemd voor ondersteuning van een specifieke doelgroep.
Doelstelling van het Protestantsch Weduwen en Wezenfonds
Bij de oprichting in 1874 werd de doelstelling als volgt omschreven:
Het verlenen van ondersteuning aan de protestantse weduwen en wezen, woonachtig
in Amsterdam of in randgemeenten van Amsterdam, zonder onderscheid van
kerkgenootschap of godsdienstige richting.
Deze doelstelling 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 minderjarige kinderen
zijn belast.
Huidige doelgroep
Tegenwoordig kunnen aanvragen worden ingediend ten behoeve van in Amsterdam, dan wel in de
randgemeenten woonachtige
- alleenstaande ouders met minderjarige kinderen ,
- alleenstaande minderjarigen,
- oudere, alleenstaande vrouwen en mannen,
- alleenstaanden, zelfstandig wonend, met een psychische beperking; ongeacht de leeftijd.
De laatste doelgroep is in 2014 toegevoegd naar aanleiding van toenemend aantal aanvragen voor
dergelijke cliënten. Het bestuur veronderstelt dat t.g.v. nieuwe wet- en regelgeving op het gebied
van zorg en maatschappelijke ondersteuning alleenstaanden met een psychische beperking eerder
dan voorheen tussen wal en schip kunnen komen en heeft besloten dat in voorkomende gevallen
aanvragen voor deze doelgroep kunnen worden gehonoreerd.
Casus 1

Uit de toelichting op de aanvraag voor het vergoeden van de aanschaf voor een
wasmachine:
‘Mevrouw is een alleenstaande vrouw van 55 jaar. Zij leeft vrijwel heel haar volwassen
leven van een uitkering. Na de lagere school, 2 jaar mavo en 1 jaar huishoudschool,
heeft zij een paar laag betaalde baantjes gehad. Zij had altijd al veel
gezondheidsklachten; de officiële diagnose is pas gesteld toen zij 32 jaar oud was. Zij
heeft een chronische ziekte, (…) , die de bloedvaten aantast en bij haar heeft geleid
tot TIA’s en herseninfarcten, Ten gevolge daarvan heeft zij hersenletsel opgelopen en
een gedeeltelijke verlamming links; ze heeft oriëntatieproblemen en is snel
emotioneel. (…)
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Mevrouw krijgt van DWI de ACTG (€120) tot juni dit jaar. Daarna wordt dat €76 per
jaar. Zij gaat er dus op inkomen achteruit. Mevrouw maakt geen schulden, maar
houdt ook niets over.
(..)
Vorige maand is de wasmachine van mevrouw stuk gegaan. De monteur zegt dat de
machine niet meer is te repareren. Mevrouw kan vanwege de verlamming links de
was niet met de hand doen. Op het ogenblik is zij erg afhankelijk van mensen in haar
omgeving die zo nu en dan een was voor haar willen doen. Mevrouw wil graag weer
zelfstandig kunnen wassen bij haar thuis. (..),’
Het W&W-fonds heeft het gevraagde bedrag van €450,- toegekend.
Organisatie
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie directeuren,
onder toezicht van de Raad van Commissarissen.
Commissarissen per 01 januari 2014
Mw. mr. B.E.E. van Sytzama, president
Mr. G.A.L.R. Diepenhorst
Mw. drs. M. Groenewald-Froger
Mr. F.A. Hartsuiker (tevens lid kascommissie)
Mw. mr. G.M. Molenaar (tevens lid kascommissie)
Het bestand van de commissarissen onderging in 2014 geen wijzigingen.
Directeuren per 01 januari 2014
Ds. J. Röselaers, 1e penningmeester
Mw. A.M. Kousemaker-Schotanus, voorzitter,2e penningmeester
Mw. N. van Hoorn-Geel, secretaris
Mw. E.M. Lautenslager
Mw. A. Mulder-Evekink
In het verslagjaar zijn wijzigingen opgetreden in de bestuurssamenstelling. De dames Van Hoorn-Geel
en Mulder-Evekink legden hun werkzaamheden neer. Mevrouw M. Visser-Zonnenberg trad toe als
directeur, secretaris.
In het verslagjaar vergaderden de directeuren zeven keer.
Uitkeringen 2014
Het bestuur ontving in 2014 129 aanvragen. In 109 gevallen werd de aanvraag gehonoreerd, soms met
een gewijzigd bedrag. Het bestuur hanteert een aantal richtbedragen voor doeleinden; zie bijlage.
Het aangevraagd bedrag wordt overgemaakt aan de aanvragende organisatie; bedragen gaan nooit
rechtstreeks naar de begunstigde.
Overzicht afwijzingen
jaar
Aantal aanvragen
2014
129
2013
121
2012
137
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Aantal afwijzingen
20
5
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Aanvragen worden afgewezen als de beoogde begunstigde niet tot de doelgroep behoort. Ook als recent
nog een aanvraag voor dezelfde persoon is gehonoreerd kan het bestuur besluiten de aanvraag af te
wijzen. In 2014 is ook voorgekomen dat een dermate groot bedrag werd aangevraagd voor een doel dat
niet meer kan worden beschouwd als ‘ondersteuning’ (in dit geval een complete inrichting), dat de
directeuren hebben besloten de aanvraag niet in behandeling te nemen en de aanvrager door te
verwijzen naar het Fonds Bijzondere Noden.
Tijdelijke maandelijkse tegemoetkoming
In 2014 ontvingen 20 cliënten een maandelijkse uitkering voor de duur van 3 of 6 maanden, als
tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks levensonderhoud. In één geval is drie maanden een bedrag
toegekend om schulden af te betalen.
Indien noodzakelijk wordt ook voor een tweede en laatste keer een maandelijkse uitkering toegezegd
De uitgekeerde bedragen varieerden van €100 tot € 175 per maand.
Casus 2

Uit de toelichting op de aanvraag voor tijdelijke ondersteuning van maandelijkse
lasten:
‘Hierbij zou ik graag een beroep doen op het Weduwen en Wezenfonds voor een
ondersteuning huurkosten voor mevrouw … en haar 3 kinderen, … (23-3-2003),…
(2-10-2007) en …(10-12-2010). Mevrouw.. komt uit Nigeria, zij en haar kinderen
hebben momenteel geen verblijfsvergunning. Zij kan daarom niet legaal werken en
kan geen aanspraak maken op sociale voorzieningen.
Mevrouw kwam werd in 2001 onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald. Zij
zou als kapster aan de slag gaan, maar belandde gedwongen in de prostitutie. Na
jaren wist zij gelukkig weg te komen. Zij kreeg een man en 3 kinderen. Na het derde
kind vertrok de vader naar Nigeria, waar hij trouwde met een andere vrouw. Zijn
kinderen heeft hij nooit officieel erkend. Momenteel is mevrouw opnieuw met een
advocaat de mogelijkheden aan het verkennen voor het verkrijgen van een
verblijfsvergunning. Terug naar Nigeria kan zij niet, zij is bang voor repercussies van
haar vroegere handelaren. Ook heeft zij geen contact meer met haar familie.
Mevrouw komt al vele jaren bij ... Zij (..) en krijgt wekelijks Nederlandse les en haar
kinderen doen mee met de kinderactiviteiten. Zij krijgt een kleine ondersteuning van
100 euro per maand van …. Verder komt zij rond van kleine baantjes als huishoudelijk
werkster. Vaak verdient zij slechts 5 euro per uur. Maar ze heeft geen keus, anders
komt zij niet rond. Onlangs zijn 2 van haar werkgevers geëmigreerd, daarom heeft
mevrouw plotseling veel minder werk. Ze is hard aan de slag voor nieuwe baantjes
(..).’
Het W&W-fonds heeft 3x €175 toegekend.

Eenmalige donaties
In 2014 ontvingen 77 cliënten van instellingen een eenmalige gift, variërend van € 150 tot € 800.
De giften werden uitgekeerd voor:
• levensonderhoud
Weduwen en Wezenfonds
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

woninginrichting, verhuiskosten
bril of tandartskosten
ouderbijdrage schoolkamp
dans- en/of muziekles; sportlessen
kleding
fiets met slot en zitje
bedden, matrassen, kast, opknappen kinderkamer
witgoed
afnemen DNA test
kosten t.b.v. verkrijgen van een verblijfsvergunning
babyuitzet, inrichten babykamer
aankoop studieboeken.

Casus 3

Uit de toelichting op de aanvraag van €350,- voor kosten zwemlessen en extra
boodschappen:
‘Het betreft een alleenstaande moeder met 3 kinderen in de leeftijd van 7, 4 en 2 jaar.
Moeder leeft van een ABW uitkering. Zij staat er alleen voor en heeft tot nu toe alle
uitgaven en lasten kunnen betalen met het geld dat zij ontvangt. In het verleden heeft
moeder gebruik gemaakt van de kinderopvang toeslag. Nu vordert de belastingdienst
een ten onrechte betaalde kinderopvang terug. Dat is een fors bedrag. Moeder kan dit
geld niet aflossen. Er is beslag gelegd om de voorliggende voorzieningen. Het oudste
kind .. zit op turnen en zwemmen (..).’
Het W&W-fonds kende het gevraagde bedrag toe.

Aanvragende instellingen
In het verslagjaar werden van de volgende instellingen een aanvraag voor financiële ondersteuning van
een cliënt gehonoreerd:
• ABC onderwijsondersteuning
• Altra (Onderwijs, Jeugdzorg, FIOM)
• ASKV/steunpunt vluchtelingen
• De Blijfgroep
• Bureau Jeugdzorg
• Dynamo
• Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
• GAFA (Ga-Adange Friendship Association)
• MEE Amstel en Zaan
• HVO Querido
• Ouder en Kind centrum Gaasperdam.
• PCSA
• People Choice
• Punt P
• Puur Zuid
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Samen Doen (Westerpark, Oost, Bijlmer Centrum)
SBO De Meander
Sezo
Stadsdeel Noord
Stichting Sovar
SVZV (Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning)
Timon
Wereldhuis / Protestantse Diaconie Amsterdam

In één geval werd de aanvraag gedaan door een zzp’er betrokken bij de organisatie People Choice;
om belastingtechnische redenen is de ondersteuning van deze cliënt bij wijze van uitzondering
rechtsreeks overgemaakt aan de cliënt.
In de verslagperiode is het digitale aanvraagformulier verder uitgewerkt. Aanvragen worden ingediend
bij contact@weduwenenwezenfonds.nl zoals bovenaan het aanvraagformulier vermeld staat. Indieners
krijgen automatisch een ontvangstbevestiging.
Op het aanvraagformulier vult de aanvrager de naam van de instelling in, plus de naam van de
contactpersoon en diens contactgegevens. Vervolgens wordt het gevraagde bedrag genoemd en wordt
de aanvraag inhoudelijk gemotiveerd. De contactpersonen worden telefonisch of per email
geïnformeerd over het besluit van het bestuur. Met de begunstigden heeft het bestuur geen contact.
Aanvragen binnen de doelstelling van ons Fonds en met een concreet voorstel blijven we tegemoet zien,
bij voorkeur digitaal. Zie verder:
www.weduwenenwezenfonds.nl

Amsterdam, 11 mei 2015
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Bijlage:

Prijzen 2014 Weduwen en wezenfonds

Babyuitzet
Fiets
Slot voor fiets
Fietszitje

€ 400,=
€ 90 via Pantar
€ 15
€ 60

Gasfornuis
Vries/koelkast groot
Wasmachine (whirlpool 1400)
Kookplaat

€ 300,=
€ 350,=
€ 450,=
€ 129,=

Bed en matras 1 persoon
Bed en matras 2 persoon

€ 150,=
€ 350

Levensonderhoud + 1 kind
Levensonderhoud + 2 kind
Levensonderhoud + 3 kind
Levensonderhoud + 4 kind

€ 100,=
€ 150,=
€ 175,=
€ 200,=

December 2013

*

Sportactiviteit voor 1 kind

€ 150,= ( voor een jaar, ingaande datum aanvraag, dit is circa
de helt van een jaarcontributie, turnen, zwemmen, voetbal)
Ouderbijdrage voor schoolactiviteiten € 75 per kind , bijvoorbeeld kampweek
Daarbij
€ 25 per kind voor vakantie mogelijkheden

*Fietsen via Pantar : Rigakade

10

Houders van een Stadspas kunnen bij Pantar Amsterdam voor €55,- een opgeknapte fiets kopen.
Op vertoon van de Stadspas kunt u van maandag tot en vrijdag een opgeknapte fiets kopen van
09.30 – 15.00 uur. Het hoofd van de afdeling fietsen heet Adri Bijl, 0653300425
Cliënten die ondersteuning vragen bij W en W en geen stadspas hebben kunnen er ook een fiets
kopen tot een bedrag van € 100,-- Zij moeten van de M.W. een bewijs meekrijgen van de
aanvraag. Zij kunnen daar ook een slot kopen.
Voorstel om ook een enkel reis openbaar vervoer toe te voegen € 2,80
De tweedehands fietsen komen van het Fietsdepot. Medewerkers van Pantar Amsterdam knappen per
maand 100 weggeknipte en gevonden fietsen op. Elke week zijn er ongeveer 25 fietsen te koop. De
fietsen zijn voorzien van verlichting. Een slot is voor €15,- te koop.
Weduwen en Wezenfonds
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Voorwaarden
• Per Stadspashouder mag er één fiets per 12 maanden worden gekocht.
• Tot een maand na de aankoop datum heeft u garantie op de bewegende delen van de fiets.
• U heeft geen garantie op banden en verlichting.
• Bij diefstal van de fiets moet u aangifte doen en met aantonen van het proces-verbaal mag u een
andere fiets kopen. Ook bij deze fiets geldt dan weer het termijn van 12 maanden voor u weer een
nieuwe fiets kan aan schaffen.
• Reparaties die niet onder de garantie vallen kunnen in overleg met u tegen betaling worden
uitgevoerd.
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