Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van het
Protestantsch Weduwen en Wezenfonds
gevestigd te Amsterdam
Jaarverslag 2015
1. Doelstelling en doelgroep van het Weduwen en Wezenfonds
Het Protestants Weduwen en Wezenfonds, daterend uit 1874, beheert sinds de jaren dertig een
bescheiden fonds waarvan de rentebaten worden benut om alleenstaande Amsterdamse
ouders van minderjarige kinderen die op of onder de armoede grens leven, te ondersteunen
met een kleine incidentele financiële bijdrage. De doelgroep is als volgt omschreven:
In Amsterdam, dan wel in de randgemeenten woonachtige
- alleenstaande ouders met minderjarige kinderen (dan wel kinderen tot 23 jaar die bezig
zijn een startkwalificatie te verwerven)
- alleenstaande minderjarigen,
- oudere, alleenstaande vrouwen en mannen (voorbij de aow-leeftijd),
- alleenstaanden, zelfstandig wonend, met een psychische beperking; ongeacht de leeftijd.
Aanvragen voor ondersteuning worden ingediend door hulpverleners, werkzaam bij erkende
welzijns- of hulpverleningsorganisaties; het bestuur besluit tot ondersteuning als de cliënt aan
de criteria voldoet, ongeacht haar/zijn religieuze of etnische achtergrond.
In 1874 waren doelstelling en doelgroep natuurlijk anders omschreven; voor een kort overzicht
van de wijze waarop het fonds en zijn doelstelling zich ontwikkelden, zie bijlage 2.
2. Organisatie
Conform de statuten wordt de vereniging bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste
drie directeuren, onder toezicht van de raad van commissarissen. Directeuren en
commissarissen zetten zich geheel belangeloos in voor het fonds.
Commissarissen per 01 januari 2015
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)
In het verslagjaar trad de heer Diepenhorst af als commissaris. Tot de raad van commissarissen
traden toe:
Mw. B. Geesink
ds. J. Röselaers
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Directeuren per 01 januari 2015
Mw. A.M. Kousemaker-Schotanus, voorzitter,2e penningmeester
Mw. E.M. Lautenslager
Ds. J. Röselaers, 1e penningmeester
Mw. T. Visser- Zonnenberg,
Mw. A. Verbeek (secretaris)
In het verslagjaar trad de heer Röselaers af als 1e penningmeester.
Hij werd opgevolgd door de heer G.A.J. Diepenhorst.
In het verslagjaar vergaderden de directeuren 8 keer.

3. Werkwijze
Hulpverleners dienen voor een cliënt een aanvraag in 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 de situatie van de cliënt
toegelicht, het gevraagde bedrag genoemd en wordt de aanvraag inhoudelijk gemotiveerd.
Tenslotte worden financiële gegevens ingevoerd:
- zijn er schulden en wordt gebruik gemaakt van schuldhulpverlening?
- inkomsten per maand: Werkgever / Uitkering; Inkomen Kinderbijslag; Alimentatie ;
Zorgtoeslag; Huurtoeslag; Overige inkomsten.
- uitgaven per maand: Huur; Gas & Licht ;Telefoon; Aflossing schulden;
Ziektekostenverzekering; Overige lasten.
Het bestuur beoordeelt de aanvraag op
- voldoen aan doelstelling en criteria van het fonds,
- compleetheid van informatie, redelijkheid van aangevraagd bedrag
- logica en veronderstelde effectiviteit van de toekenning.
De contactpersonen worden telefonisch en per email geïnformeerd over het besluit van het
bestuur. Met de begunstigden heeft het bestuur geen contact.

4. 2015 - de doelgroep nader beschouwd
Hulpverleners dienen aanvragen in ten behoeve van alleenstaande ouders. In de meeste
gevallen gaat het om vrouwen die leven op de rand van, meestal onder het bestaansminimum,
en die
- rondkomen van een bijstand uitkering en daarbij schulden hebben opgebouwd of met
onverwachte uitgaven (bv tgv ziekte van de kinderen) worden geconfronteerd, en/of
- door de vader(s) van hun kinderen in de steek zijn gelaten, achtergelaten met schulden,
en/of
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-

-

slachtoffer zijn van huiselijk geweld als jeugdige (met b.v. zwerven tot gevolg) of in een
relatie met een gewelddadige partner en/of
vaak niet de verstandelijke capaciteiten hebben om hun financiën te regelen, waardoor
weer schulden ontstaan, toelages wegvallen enz. en/of
verward zijn of kampen met gedragsproblemen, waardoor ze hun bestaan niet op orde
krijgen en zichzelf en hun kinderen verwaarlozen, en/of
geen verblijfsvergunning in Nederland hebben en ook feitelijk dakloos zijn (met hun
kinderen zwerven van kamer naar kamer, van vriendin naar iemand van de
migrantenkerk, enz), en/of
een verleden in mensenhandel/prostitutie hebben.

Deze vrouwen hebben de weg gevonden naar hulpverleners,
- soms per toeval, omdat via school de ouder-kind-adviseur problemen in het gezin
onderkent/achterhaalt;
- relatief vaak via de specialisten van Altra speciaal onderwijs en jeugd- en opvoedhulp
- soms via het reguliere maatschappelijk werk of een kleine hulpverleningsinstantie,
- regelmatig via hulpverleningsorganisaties die er nadrukkelijk zijn voor
ongedocumenteerde asielzoekers, zoals Steungroep Vrouwen zonder
Verblijfsvergunning, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam of de
ASKV,
- soms via organisaties die alleenstaande jonge moeders een tijdlang begeleid wonen
bieden en hen helpen op weg naar zelfstandig wonen (zoals Stichting Timon, het Leger
des Heils, HVO Querido).
In het verslagjaar ontving het fonds van de volgende instellingen een aanvraag voor financiële
ondersteuning van een cliënt:

















ABC onderwijsondersteuning
Altra (Ouder en Kind teams, Onderwijs, Jeugdzorg, FIOM, ..)
Amstelring
ASKV/steunpunt vluchtelingen
Blijfgroep
Bright Fame
Combiwel
Dynamo
GAFA (Ga-Adange Friendship Association)
HVO Querido
Leger des Heils
MEE Amstel en Zaan
Mentrum
OZ 100
Perspectief Zutphen
Punt P/ Arkin en project aan huis
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Puur Zuid
Samen Doen
Stadsdeel Noord
Stap Verder
Spirit
Streetcornerwork
Stichting Troostvol
SVZV (Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning)
Timon (diverse vestigingen)
Wereldhuis / Protestantse Diaconie Amsterdam
Wijkdiaconieën Protestantse Kerk Amsterdam

2x
6x
1x
2x
1x
2x
1x
6x
12 x
12 x
2x

5. Uitkeringen 2015
Het bestuur behandelde in 2015 123 aanvragen.
In 106 gevallen werd de aanvraag gehonoreerd, soms met een gewijzigd bedrag. Het bestuur
hanteert een aantal richtbedragen voor doeleinden; zie bijlage 1.
Het aangevraagd bedrag wordt overgemaakt aan de aanvragende organisatie; bedragen gaan
nooit rechtstreeks naar de begunstigde.
Ontwikkeling aantal aanvragen:
jaar
Aantal aanvragen
2015
123
2014
113
2013
121
2012
137

Aantal afwijzingen
16
17
5
8

Aanvragen worden afgewezen als de beoogde begunstigde niet tot de doelgroep behoort, d.w.z.
als zij/hij niet in Amsterdam verblijft, dan wel samenwonend/gehuwd is, dan wel kinderloos en
jonger dan 65 jaar is. Ook als recent nog een aanvraag voor dezelfde persoon is gehonoreerd
kan het bestuur besluiten de aanvraag af te wijzen. Ook in 2015 is 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 2015 ontvingen 35 cliënten tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks levensonderhoud
(soms ook voor huur van een kamer) in de vorm van een maandelijkse uitkering voor de duur
van 3 maanden.
Indien noodzakelijk wordt ook voor een tweede en laatste keer een uitkering voor drie
maanden toegezegd. De uitgekeerde bedragen varieerden van €100 tot € 175 per maand,
afhankelijk van het aantal kinderen.
Weduwen en Wezenfonds

Jaarverslag 2015

4

Eenmalige donaties
In 2015 ontvingen 72 cliënten van instellingen een eenmalige gift, variërend van € 150,- tot € 800,-.
Aangevraagd tbv
aantal
35
 Leefgeld en huur
21
 Inrichting algemeen, soms verbijzonderd tot eigen (studie)plek voor kind
16
 Huishoudelijke apparatuur (witgoed)
15
 Rekeningen tandarts, bril
 Medicijnen
 Psycholoog + verzekering
 1x: DNA test dochter
13
 Kleren, schoenen, babyuitzet
11
 Verkrijgen papieren in asielprocedure, beroepsprocedure (juridische kosten,
reiskosten)
 Kosten Gezinshereniging,
 Griffiekosten,
 Paspoort aanvragen.
10
 School, opleiding, sport, bijles
 Pc/laptop en printer
 Overblijfkosten, schoolkamp kinderen
7
 Fiets, fietszitje (incl slot), fiets voor kinderen
Nb: Sommige aanvragen betreffen verschillende categorieën (daardoor is het totaal hoger dan
het totaal van gehonoreerde aanvragen in 2015)

6. Naamsbekendheid en financiële middelen
Om de bekendheid van het fonds onder de hulpverleners in Amsterdam te vergroten werden in het
verslagjaar bijeenkomsten bijgewoond van Financiële Salons, wijktafels en WMO Adviesraad.
Per jaar wordt 90% van de opbrengst van rente en/of beleggingen van het vermogen van het voorgaande
jaar besteed. Om het besteedbaar bedrag op peil te houden ook in tijden van teruglopende
rendementen op kapitaal zoekt het fonds subsidienten en financiële supporters. Het Weduwen en
Wezenfonds heeft ANBI-status en ontving in het verslagjaar verschillende giften. Daarnaast heeft Gilles
Kousemaker de afgelopen jaren belangeloos de website ontwikkeld en beheerd; de directeuren en
commissarissen zijn hem bijzonder erkentelijk daarvoor.

Aanvragen binnen de doelstelling van ons Fonds en met een concreet voorstel blijven we tegemoet zien,
bij voorkeur digitaal: www.weduwenenwezenfonds.nl

Amsterdam, mei 2016
Bijlage 1: prijslijst 2015
Bijlage 2: ontwikkeling doelgroep van het Protestantsch Weduwen en wezen fonds
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Bijlage 1:

Prijzen 2015 Weduwen en wezenfonds

December 2014

Babyuitzet
Fiets
Slot voor fiets
Fietszitje

€
€
€
€

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,=

Sportactiviteit voor 1 kind

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

Ouderbijdrage voor schoolactiviteiten
Daarbij
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Bijlage 2
Doelstelling van het Weduwen en Wezenfonds
Bij de oprichting in 1874 werd de doelstelling van de Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van
het Protestantsch Weduwen en Wezenfonds als volgt geformuleerd:
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.
Vanaf 1881 was de belangrijkste activiteit van de vereniging het beheren en in stand houden van
woningen voor weduwen, een werkinrichting en een kinderbewaarplaats in een huizencomplex aan de
2e Hugo de Grootstraat.
In de jaren dertig werd het complex verkocht; het daarmee verkregen kapitaal werd goed beheerd en de
rentebaten werden aangewend om weduwen met financiële problemen bij te staan met een incidentele
financiële ondersteuning.
De oorspronkelijke 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, dan wel kinderen jonger dan 23 jaar die bezig
zijn een startkwalificatie te verwerven (mbo-opleiding)
- alleenstaande minderjarigen,
- oudere, alleenstaande vrouwen en mannen (voorbij de aow-leeftijd),
- 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 wetgeving op het gebied van zorg en
maatschappelijke ondersteuning alleenstaanden met een psychische beperking eerder dan voorheen
tussen wal en schip kunnen komen.
Altijd wordt de financiële situatie van de beoogde begunstigden in ogenschouw genomen, op basis van
de door de aanvrager geleverde informatie. In de meeste gevallen betreft het mensen die maandelijks
van een bijzonder klein bedrag moeten rondkomen en dus op of onder de armoedegrens leven.
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