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Jaarverslag 2017 van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam 

 

Voorwoord  

In ons welvarende land zien we helaas dat er nog veel mensen zijn die niet makkelijk hun weg vinden in 

de samenleving. Dit beperkt vooral hun mogelijkheden om mee te doen en zich te ontwikkelen. Het 

Weduwen- en Wezenfonds geeft binnen deze context verlichting aan Amsterdammers die op of onder 

de armoede grens leven, met of zonder verblijfstatus en die er praktisch alleen voor staan in acute 

financiële noodsituaties. Door een bescheiden gift proberen wij duurzaam bij te dragen aan de sociale, 

mentale en fysieke kwaliteit van leven van kwetsbare mensen in de Amsterdamse samenleving. We zijn 

dankbaar, nederig  en tevreden ten aanzien van de resultaten van het afgelopen jaar. In 2017 hebben wij  

€ 45.288,- gedoneerd ten behoeve van 111 aanvragen voor mensen met een acute zorg en/of hulpvraag. 

 

Transitie en vernieuwing 

Het Weduwen- en Wezenfonds heeft de ambitie uitgesproken verder te willen ontwikkelen, meer naar 

buiten gericht te gaan werken  en flexibeler mee te bewegen in een steeds sneller veranderende 

omgeving. Binnen deze context zijn de contouren van visie en beleid aangescherpt, wat warm is 

ontvangen door de toezichthoudende commissarissen.  

2017 was een jaar van transitie en vernieuwing. Enthousiast zijn de directeuren gestart met de 

uitvoering hiervan. De daarbij behorende verbetervoorstellen zijn verder uitgewerkt en daar waar 

mogelijk getoetst bij onze actieve gebruikers. Er is hard gewerkt aan uitstraling, met behoud van het 

authentieke karakter van het fonds. In 2018 zal dit zijn eerste vruchten afwerpen: een vernieuwde 

website en logo, een meer gebruiksvriendelijk aanvraagformulier; een meer transparant georganiseerde 

werkwijze. Ook wil het fonds in 2018 meer outreachend werken, door bijvoorbeeld deel te nemen aan 

netwerkbijeenkomsten en door het delen van informatie over o.a. onze werkwijze op locatie van onze 

gebruikers.  

 

Een woord van dank 

In 2017 (en 2018) is een veranderende samenstelling van de directeuren en de toezichthoudende 

commissarissen aangekondigd. Langs deze weg wil ik namens alle directeuren een woord van dank 

uitspreken naar de directeuren  L.M. Lautenslager, T. Visser-Zonnenberg  en de toezichthoudende 

commissarissen drs. M. Groenewald-Froger en mr. F. A. Hartsuiker. Onvermoeibaar en met veel 

betrokkenheid hebben zij zich jarenlang ingezet voor - en hun specifieke kennis gedeeld met - het fonds. 

Gezamenlijk  zijn wij erin geslaagd om, naast de  ondersteuning van veel kwetsbare Amsterdammers. 

ook de vernieuwing van het fonds meer concreet te maken.  

 

Wij wensen u veel leesplezier en vertrouwen erop u met dit jaarverslag 2017 naar behoren te hebben 

geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet namens de directeuren, 

 

Gerda Sordam 

Voorzitter/directeur Weduwen- en Wezenfonds 
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1. Doelstelling en doelgroep van het Weduwen- en Wezenfonds  

 
Het Weduwen- en Wezenfonds is een voortzetting van het Protestants Weduwen- en Wezenfonds, 

daterend uit 1874. Het beheert sinds de jaren dertig een bescheiden vermogen 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. Voor een kort 

overzicht van de wijze waarop het fonds en zijn doelstelling zich ontwikkelden, zie bijlage 2.  

  

Anno 2017 wordt als doelgroep gezien:   

In Amsterdam woonachtige   

- kwetsbare alleenstaande ouders met minderjarige kinderen (dan wel kinderen tot 23 jaar die 

bezig zijn een startkwalificatie te verwerven),  

- alleenstaande minderjarigen,   

- kwetsbare alleenstaande ouderen (vanaf 55 jarige leeftijd),  

 

Motto: 

'Het fonds van de kleine beetjes, dat een grote betekenis heeft' 
Het Weduwen- en Wezenfonds kan slechts bescheiden financiële ondersteuning bieden, maar kan 

daarmee toch net het verschil maken: mensen krijgen even meer 'lucht'  of kunnen weer meedoen aan 

de samenleving.  

 

Casus 1 Mevrouw  … is moeder van zoon ….  Moeder en zoon hebben een moeilijk jaar achter de rug. 

De ex-partner en vader van …. heeft zijn gezin veel leed en trauma’s bezorgd door huiselijk 

geweld acties. Vader is sinds geruime tijd het land uit en terug naar land van herkomst, 

waardoor moeder en kind wat meer rust hebben. .. zit nu op voetballen om zijn sociaal 

emotionele problemen te reguleren. Hij voetbalt graag en hij is een wat gesloten kind. Hij 

kan nog niet fietsen. Moeder wil hem leren fietsen door de aanschaf van een fiets te doen. 

het aangevraagde bedrag is bedoeld om de aanschaf van een fiets met een helm voor …  te 

doen. Met het resterend bedrag kan moeder ook nieuwe kicksen en een trainingspak voor 

hem kopen omdat zijn kicksen te klein zijn geworden. 

 

Het Weduwen- en Wezenfonds kende € 300,- toe. 

 
Aanvragen voor ondersteuning worden digitaal ingediend door hulpverleners, werkzaam bij erkende 

welzijns- of hulpverleningsorganisaties of door diaconieën van kerken; het fonds neemt de aanvraag in 

behandeling als de betreffende cliënt aan de criteria voldoet, ongeacht haar/zijn religieuze of etnische 

achtergrond.  

 
De ondersteuning van het Fonds bestaat uit een eenmalige financiële gift voor de aanschaf van onder 
andere: meubilair, witgoed, kleding, studiekosten of deelname aan sportactiviteiten (voor zover niet 
door andere fondsen bekostigd). Ook aanvragen voor een eenmalige bijdrage voor maximaal drie 
maanden leefgeld worden in behandeling genomen; daarbij gaat het om kleine bedragen, meestal voor 
mensen die nog niet beschikken over een verblijfsvergunning. 
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Casus 2 Mevr., een Nigeriaanse, woont samen met haar kinderen van 9 (meisje) en 5 (jongen) bij een 

mevrouw van de kerk in. De kinderen gaan beiden naar school. Het verblijf is om verschillende 

redenen niet makkelijk het gezin moet noodgedwongen in de woonkamer slapen, sinds kort hebben 

zij een matras om op te slapen. Wij geven hun wekelijks een kleine bijdrage zodat er fruit en 

groente voor het gezin gekocht kan worden; het gezin was voorheen regelmatig ziek. We proberen 

het gezin op een goede opvanglocatie onder gebracht te krijgen maar dat is erg lastig. Tot die tijd 

zijn we afhankelijk van de gratie van die mevr. van de kerk. Haar trauma psychologe bij Equator stelt 

dat de stress van mevr. haar therapie volledig blokkeert en maakt zich daarom zorgen om haar.  

De dame waar zij bij verblijft geeft aan dat zij 250 euro wilt ontvangen voor het verblijf bij haar. 

Mevr. is als slachtoffer van mensenhandel vanuit Spanje naar Nederland gekomen.  

naast dat mevr. niet mag werken is dat voor een getraumatiseerd iemand, die nog geen therapie 

heeft afgerond, welhaast onmogelijk om financieel het hoofd boven water te houden; zeker met 

twee kleine kinderen. 

We zijn samen met het ASKV hard op zoek naar een geschikte woonplek voor mevr. en de kinderen. 

Tot die tijd moeten zij het hoofd boven het water houden. Het geld is in algemene zin bedoeld als 

leefgeld; eten, drinken, reiskosten, bijdrage huur. Zij krijgt tijdelijk een bijdrage van 80 euro in de 

maand van ons maar we zouden daar hulp bij kunnen gebruiken aangezien het niet voldoende is. 

 

Het Weduwen- en Wezenfonds kende het aangevraagd bedrag van €450 toe. 

 

Het Weduwen- en Wezenfonds is een klein fonds en hanteert in de regel een maximum van € 500,- per 
aanvraag; het fonds er niet voor schuldaflossing. 

 

 

2. Organisatie van het Weduwen- en Wezenfonds 

 
Het Weduwen- en Wezenfonds is een vereniging, die conform de statuten wordt bestuurd door een 

bestuur, bestaande uit tenminste drie directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen. De 

directeuren verrichten alle voorkomende werkzaamheden.   

Directeuren en commissarissen zetten zich geheel belangeloos in voor het fonds.  

  

Commissarissen per 01 januari 2017 

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

Mw. drs M. Groenewald-Froger (tevens lid kascommissie) 

Dhr. Mr. F.A. Hartsuiker                             

Mw. B. Geesink (tevens lid kascommissie) 

Dhr. ds. J. Röselaers  

 

Directeuren per 01 januari 2017     

Mw. G. Sordam, voorzitter, 

de heer G.A.J. Diepenhorst, 1e penningmeester  

Mw. A. Boterman 2e penningmeester  

Mw. E.M. Lautenslager  

Mw. T. Visser-Zonnenberg,  

Mw. A. Verbeek, secretaris 

  Na de zomer van 2017 werkte mevrouw P. Weijers als aspirant-directeur mee. 
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In het verslagjaar vergaderden de directeuren 9 keer om besluiten te nemen inzake de aanvragen voor 

financiële ondersteuning. Daarnaast kwamen de directeuren een aantal keer bijeen in het kader van de 

verkenning van de toekomst voor het Weduwen- & Wezenfonds en de ontwikkeling van een nieuwe 

website en een nieuw aanvraagformulier (zie ook hoofdstuk 6). Over dat thema werden de 

commissarissen in een bijzondere bijeenkomst bijgepraat; er vond één gezamenlijke jaarvergadering met 

directeuren en commissarissen plaats. 

 

 

3. Werkwijze van de directeuren; actuele thema’s  

 
Hulpverleners dienen voor een cliënt digitaal een aanvraag in via contact@weduwenenwezenfonds.nl. 

Indieners krijgen automatisch een ontvangstbevestiging. Op het aanvraagformulier vult de aanvrager de 

naam van de instelling in, plus de naam van de aanvrager/contactpersoon en diens contactgegevens. 

Vervolgens volgen NAW-gegevens van de cliënt voor wie de aanvraag wordt ingediend, 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?  

- gespecificeerde inkomsten per maand: salaris/uitkering, alimentatie, kinderbijslag, diverse 

toeslagen;  

- uitgaven per maand: huur; gas & licht; telefoonabonnement; aflossing schulden; 

ziektekostenverzekering; overige lasten.  

  

De directeuren beoordelen de aanvraag op   

- voldoen aan doelstelling en criteria van het fonds,  

- compleetheid van informatie, redelijkheid van aangevraagd bedrag,  

- onderbouwing van de aanvraag en veronderstelde effectiviteit van de toekenning.  

De aanvragers worden telefonisch en per e-mail geïnformeerd over het besluit van de directeuren. Met 

de begunstigden hebben de directeuren geen contact.  

  

Bij het beoordelen van de zeer diverse aanvragen moeten afwegingen worden gemaakt. Elke aanvraag is 

anders; de cliënten waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd, verkeren vrijwel zonder uitzondering in 

een uiterst benarde, soms rampzalige levenssituatie. In de discussies die ontstaan bij de beoordeling van 

minder eenduidige en vanzelfsprekende aanvragen, is gaandeweg een aantal algemene uitgangspunten 

ontwikkeld. Daarmee wordt beoogd de besluiten over minder eenduidige aanvragen zo consistent 

mogelijk te laten zijn, recht te doen aan de brede doelgroep en binnen de grenzen van het bescheiden 

donatievolume van het fonds te blijven.  

 

Belangrijke thema’s in de vergaderingen van de directeuren in 2017 waren: 

• Aanvragen voor hoge bedragen (€ 1000,- of veel meer). Meestal gaat het om stoffering en inrichting 

van een woning, vaak omdat een jonge moeder na een begeleidingstraject een eigen woning kan 

betrekken. Bij dergelijke aanvragen wordt voortaan een maximum van € 500,- gehanteerd. 

In het verslagjaar is enkele keren  telefonisch met de aanvrager overlegd teneinde een passende 

kleinere bijdrage te kunnen bieden.  Bij een aanvraag t.b.v. meubilair of witgoed, attendeert het 

fonds de aanvrager er op dat via Kringloopwinkels, Marktplaats of het Meubelproject van de 

Nassaukerk zeer betaalbaar materiaal te vinden is van voldoende kwaliteit.   
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• Schijnbaar uitzichtloze gevallen: als het overzicht van inkomsten en uitgaven een structureel tekort 

laat zien, kunnen de directeuren eigenlijk uitsluitend positief besluiten t.a.v. aanvragen  voor 

concrete financiële ondersteuning (van doktersrekening tot laptop) om te voorkomen dat het fonds 

geld stort in een bodemloze put. Het Weduwen- en Wezenfonds draagt niet bij aan sanering van 

schulden. 

 

• Aanvragen voor financiële ondersteuning t.b.v. een vakantie. Het Weduwen- en Wezenfonds is 
daarin terughoudend omdat zoveel eenoudergezinnen niet op vakantie kunnen gaan. Aanvragen 

voor een weekje vakantie worden in principe niet gehonoreerd, tenzij er een sprake is van een 

bijzondere situatie. Een aanvraag t.b.v. een (zomer)vakantieactiviteit voor een gezin kan met €75,- 

per gezinslid worden gehonoreerd. 
 

Bij het beoordelen van aanvragen vertrouwt het Weduwen- en wezenfonds op de professionaliteit van 

de aanvragende hulpverlener. Beschreven situaties zijn soms van een nauwelijks voor te stellen 

uitzichtloosheid; standaardoplossingen zijn niet voor handen en de mogelijkheden voor interventies 

door hulpverleningsinstanties zijn beperkt. Toch spreken de meeste aanvragen van een plan van aanpak 

met een vorm van structurele begeleiding. Sommige aanvragers (zoals van schoolbegeleiders) zijn 

daartoe niet in de positie (meestal zijn hun aangevraagde bedragen bedoeld voor eenvoudige doelen als 

deelname aan een schoolkamp). Het Weduwen- en Wezenfonds wil niet in de professionaliteit van de 

aanvragers treden en stelt een plan van aanpak niet als voorwaarde om positief over een aanvraag te 

beslissen. Het fonds helpt waar geen helper is, zonder aanzien des persoons. 

 

  

4. Aanvragen, afwijzingen en toekenningen 

 
In 2017 ontving het Weduwen- en Wezenfonds 137 aanvragen; in de vergadering van januari 2018 

werden nog besluiten genomen met betrekking tot 11 aanvragen die in december 2017 waren 

ontvangen na de laatste vergadering van 2017. 

In het verslagjaar werden 111 aanvragen gehonoreerd, voor in totaal € 45.288.- Ter vergelijking: de in 

2016 toegekende financiële ondersteuning door het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam had een 

totale waarde van € 50.620,- 

 

Het Weduwen- en Wezenfonds hanteert voor meubilair, witgoed, kleren en fietsen intern richtbedragen; 

zie bijlage 1. Ten behoeve van de richtbedragen oriënteert het fonds zich op prijzen van winkelketens, 

prijsvergelijkingen van de Consumentenbond en aanbiedingen op Marktplaats. 

Het aangevraagd bedrag wordt overgemaakt aan de aanvragende organisatie; bedragen gaan nooit 

rechtstreeks naar de begunstigde.  

  

Ontwikkeling aantal aanvragen:   jaar  Aantal  aanvragen  Aantal afwijzingen  

2017 137 26 

2016  150  27  

2015  123  16  

2014  113  17  
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We zien m.a.w. in 2017 een kleine terugval in de stijgende lijn van het aantal aanvragen. 

Verhoudingsgewijs werden in dit verslagjaar meer aanvragen afgewezen dan het jaar daarvoor.   

 

Aanvragen worden afgewezen als de beoogde begunstigde niet tot de doelgroep behoort, d.w.z. als 

zij/hij  

- niet in Amsterdam woonachtig is en verblijft,   

- samenwonend/gehuwd is,   

- kinderloos en jonger dan 55 jaar is.   

 

Tijdelijke maandelijkse tegemoetkoming  

In 2017 ontvingen 22  begunstigden een tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks levensonderhoud 

(leefgeld); soms is daarbij inbegrepen een vergoeding voor het gebruik van een kamer bij bekenden. In 

deze gevallen wordt een totaalbedrag overgemaakt aan de aanvragende organisatie; die keert de 

bijdrage van het fonds meestal uit in drie porties, zodat de begunstigde enkele maanden vooruit kan. In 

veel gevallen betreft het alleenstaande moeders zonder verblijfvergunning (die dientengevolge op geen 

enkele voorziening aanspraak kunnen maken), die met hun kind(eren) in onderhuur wonen bij kennissen 

die het zelf ook niet breed hebben. Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam is in dit soort situaties 

bereid voor maximaal drie maanden leefgeld te verschaffen en hanteert verschillende richtbedragen, 

afhankelijk van het aantal kinderen waarvoor de alleenstaande ouder de zorg heeft.  

  
Casus 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eenmalige donaties  
Daarnaast ontvingen in het verslagjaar 89 begunstigden een eenmalige gift, variërend van € 150,- tot € 

700,-  

  
De ondersteuning wordt voor zeer uiteenlopende doelen aangevraagd. De meeste doeleinden kunnen in 

onderstaande rubricering worden ondergebracht:  

• Inrichting algemeen, soms verbijzonderd tot eigen (studie)plek voor kind; bed en goede matras  

•    Huishoudelijke apparatuur (witgoed)  

Mevr. woont samen met haar twee kinderen in bij Pakistaanse vrienden. Haar 27 jarige zoon heeft 

grote psychische problemen: Hij is onder meer schizofreen, seksueel ongeremd en agressief naar 

mevr. en zijn zus. De situatie wordt langzamerhand onhoudbaar.  

Het zet een volledige stop op het leven van mevr en zijn zus; er is buitenshuis geen leven mogelijk 

aangezien zij constant op de zoon moeten passen. er is geen mogelijkheid tot het vinden van zwart 

werk en of school. Hoewel wij bezig gaan met het vinden van een geschikte plek voor zijn therapie en 

wonen kan het gezin een stukje financiële ondersteuning enorm goed gebruiken om de komende 

maanden te overbruggen. 

Het gezin betaalt een kleine bijdrage aan hun Pakistaanse vrienden voor de huur en verdere 

onkosten. Aangezien zij op dit moment niets verdienen en dus kunnen bijdragen drukt dit zwaar op 

het gezin en op hun vrienden. De totale onkosten voor huur en eten is 150 euro per maand. 

 

Het Weduwen- en Wezenfonds besloot de aangevraagde €450 toe te kennen. 
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• Rekeningen tandarts, bril  
• Medicijnen  
• Psycholoog + verzekering  

•     Kleren, schoenen, babyuitzet. kinderwagen  

• Kosten t.b.v. verkrijgen verblijfsvergunning (juridische kosten, reiskosten)  
• Kosten Gezinshereniging,   
• Griffiekosten,  
• Paspoort aanvragen 

• Schoolgeld, studieboeken, bijles  
• Pc/laptop en printer  
• (gehandicapten)sport  
• Ov-abonnement schoolgaand kind; overblijfkosten, schoolkamp kinderen  

•    Fiets (incl slot), fiets voor kinderen , kinderfietszitje 

 

Casus 4 ….  is een jonge moeder met een dochtertje van bijna 4 jaar. Door een onstabiele thuissituatie kon 

… niet thuis blijven wonen. Zij is na de geboorte van haar dochtertje een korte periode dakloos 

geweest en woont nu sinds juni 2016 bij … op een woontrainingscentrum. Hier werkt zij aan het 

bieden van een veilig opvoedklimaat aan haar dochtertje in combinatie met het zelfstandig runnen 

van een huishouden, het volgen van een dagbesteding en het werken aan een schuldenvrije 

toekomst. 

… heeft dit jaar haar diploma voor MBO niveau 2 gehaald en is vandaag begonnen met haar 

opleiding Toerisme (MBO niveau 3). Hiervoor dient zij (naast een uniform en schoolboeken) een 

laptop aan te schaffen. Er was een buffer bij de budgetbeheerder, maar dit is helaas niet voldoende 

voor haar uniform (378 euro), schoolboeken (kosten nog onbekend), én een laptop. Wij hopen dan 

ook dat u .. wil ondersteunen bij een goede start op haar nieuwe opleiding met een donatie voor 

een  laptop met office (powerpoint en word) om haar schoolwerk te doen. 

 
Het Weduwen- en Wezenfonds heeft het aangevraagde bedrag van € 350,- toegekend. 

 

 

5. Aanvragende instanties in 2017 

 
In het verslagjaar ontving het Weduwen- en Wezenfonds als vanouds van veel verschillende instellingen 

een aanvraag voor een financiële ondersteuning van een van hun cliënten. 

 

De meeste aanvragen komen via adviseurs van de Ouder-kind-teams  (OKT) in de stad, die hun aanvraag 

rechtsreeks vanuit hun OKT doen, hetzij via hun ‘moederorganisatie’. Ook hulpverleners van DMO en 

Jeugdbescherming Amsterdam.  

 

Nieuw in 2017 was de Stichting Raad is Daad uit de Baarsjes. De Stichting vraagt voornamelijk 

ondersteuning aan voor oudere alleenstaanden. 
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Leger des Heils, HVO Querido en de verschillende opvanghuizen van de Stichting Timon zijn bekende 

aanvragers; hun aanvragen zijn meestal voor alleenstaande, vaak jonge, moeders die worden begeleid bij 

het groeien naar zelfstandig wonen. 

Organisaties die zich inzetten voor ongedocumenteerden doen ook regelmatig een beroep op het fonds: 

Equator, SVZV (Steunpunt Vrouwen zonder Verblijfsvergunning), Jeanette Noëlhuis, Stap Verder (ZO) en 

het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie. 

Incidenteel doen ook diaconieën van protestantse wijkgemeenten een aanvraag; dit jaar kwam een 

aanvraag binnen van de Diaconie Watergraafsmeer.  

 

In bijlage 4 vindt u een overzicht van de aanvragende instellingen in 2017. 

 

 
6. De toekomst van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam 

 
Is het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam nog van deze tijd? Die vraag stelden de directeuren zich in 

een serie gesprekken waarin we reflecteerden op bestaansrecht en toegevoegde waarde van het fonds. 

In 2017 werden de uitkomsten en keuzes gedeeld met de commissarissen en besproken in de 

jaarvergadering.   

 
 Hulpverleners geven desgevraagd aan dat ze het prettig vinden voor concrete knellende situaties een 

beroep te kunnen doen op ons fonds – het is fijn ‘nog een mogelijkheid achter de hand te hebben’. Er 

zijn maar weinig fondsen die openstaan voor dit soort aanvragen. Alles overziend hebben we besloten 

dat het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam vooralsnog als zelfstandig fonds blijft bestaan, als een 

fonds met een eigen ‘smoel’, passend bij de diaconale herkomst van het vermogen, met een bescheiden 

donatievolume en ruimte voor donateurs. 

  Kernwaarden van het Weduwen- Wezenfonds zijn:  
o continuïteit 
o laagdrempelig en toegankelijk 
o persoonlijk 
o degelijk en eenvoudig 
o cultuur van samenwerken en vertrouwen. 

  

Wel werd besloten dat het fonds zal gaan opereren onder de naam Weduwen- en Wezenfonds 

Amsterdam; in voorkomende gevallen zal bovendien de afkorting W&W Fonds worden gebruikt 1. 

  

 Een belangrijke vraag als het gaat om de toekomst van het Weduwen- Wezenfonds is de kwetsbaarheid 

van het vermogen en het relatief bescheiden budget waarover we jaarlijks kunnen beschikken. Op 

termijn wil het fonds nader onderzoeken welke acties kunnen worden ondernomen om het 

donatievolume te vergroten (bv systematisch werven van donateurs of bedrijfssponsoring). Het 

komende jaar wordt dit nog niet toegevoegd aan de kerntaken van het Weduwen- en Wezenfonds - 

fondswerving vraagt aparte expertise. Wel zullen directeuren en commissarissen in hun eigen netwerk 

zoveel als mogelijk is bekendheid geven aan het fonds en aan de mogelijkheid donaties te geven. 

                                                      
1 Inmiddels blijkt de afkorting veel verwarring met ww (wettelijke werkloosheidsuitkering) op te leveren. In formele 
uitingen en op de website zal, naast de afkorting W&W Fonds, ook de volledige naam Weduwen- en Wezenfonds 
worden gehanteerd. 
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 Om meer zichtbaar en herkenbaar te zijn laat het Weduwen- en Wezenfonds een nieuwe website 

ontwikkelen, waarmee het fonds een aantrekkelijker en meer professionele uitstraling krijgt. Ook zal een 

nieuw aanvraagformulier in gebruik worden genomen. Naar verwachting komt daarmee bovendien voor 

de directeuren tijd vrij om, naast het beoordelen en afhandelen van aanvragen, aandacht te besteden 

aan het ontwikkelen en onderhouden van netwerken in het werkveld en in de ‘fondsenmarkt’. 

 

 Als het gaat om bestuur en toezicht sluit het Weduwen- en Wezenfonds aan bij de Code Goed Bestuur 

van de Samenwerkende Branche Filantropie. Vanwege de geringe omvang van vermogen en 

donatievolume is het Weduwen- en Wezenfonds formeel niet gehouden aan deze Code. In de manier 

van werken respecteert het fonds vanzelfsprekend wel de basisprincipes van good governance, zoals in 

de Code uitgewerkt.  Dat betekent dat het Weduwen- en Wezenfonds zorgt  

o voor een duidelijke scheiding tussen uitvoering en toezicht,  
o voor transparantie in werkwijzen en 
o voor publieke verantwoording van haar handelen. 

Dit laatste is ook nodig om de ANBI-status te behouden. 
 

  Het huidige bestuursmodel voldoet goed om de scheiding tussen uitvoeren en toezicht te    
  realiseren: 

• Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam is een vereniging, met als leden personen in de 
functie van bestuurders/directeuren, resp. leden van de Raad van Toezicht (de 
commissarissen). 

• De directeuren voeren alle voorkomende werkzaamheden uit. 

• De directeuren leggen jaarlijks financieel en inhoudelijk verantwoording af aan de 
commissarissen. 

Om nog beter te voldoen m.b.t. het aspect Transparante werkwijze zal het Weduwen- en Wezenfonds de 

criteria waarop aanvragen worden beoordeeld, scherper formuleren en bij de aanvragers bekend 

maken, is er een verbeterd aanvraagformulier in de maak en wordt de aanvraagprocedure 

gebruikersvriendelijker gemaakt. De directeuren investeren de komende jaren in de relatie met de 

aanvragers met het oog op het ontwikkelen van ‘partnerschap’ op basis van goed inzicht in visie, 

expertise, werkwijze en behoefte van de aanvragers. 

Het fonds publiceert de vastgestelde jaarstukken op de website en voldoet daarmee op het aspect 

publieke verantwoording. 

 
 

7. Naamsbekendheid en financiële middelen  

 
 Hulpverleners weten het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam goed te vinden. Naar verwachting zal 

dat met de nieuwe website die in 2018 in gebruik zal worden genomen, alleen maar toenemen.  

 Het Weduwen- en Wezenfonds streeft ernaar de aanvragende instanties beter te leren kennen. Ook dit 

jaar gaven directeuren gehoor aan een uitnodiging van een Ouder-Kind Team om kennis te maken en de 

werkwijze van het Fonds toe te lichten en vragen uit het werkveld te horen.  
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 Met de directeur van de Haëlla Stichting vond een verkenning van eventuele samenwerkings-

mogelijkheden plaats. De Haëlla Stichting is een vermogensfonds dat solidaire, barmhartige, soms 

conventionele, vaak kleinschalige projecten in binnen- en buitenland ondersteunt. Omdat het  

Weduwen- en Wezenfonds aanvragen voor ondersteuning van individuele burgers honoreert ligt 

samenwerking vooralsnog niet voor de hand. De beide fondsen houden contact. 

 Het totaal van de aangevraagde bedragen overstijgt het budget voor financiële ondersteuning dat het 

Fonds te beschikking kan stellen. Het Weduwen- en wezenfonds is afhankelijk van het rendement op 

haar beleggingen en het moet ook daarom helaas terughoudend reageren op aanvragen. Om het 

besteedbaar bedrag op peil te houden ook in tijden van teruglopende rendementen op kapitaal hoopt 

het fonds op financiële supporters en vrienden. 

 

 Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam heeft ANBI-status en ontvangt regelmatig giften. Daarnaast 

heeft Gilles Kousemaker ook in dit verslagjaar belangeloos de website beheerd; de directeuren en 

commissarissen zijn hem bijzonder erkentelijk daarvoor.  

  
 Aanvragen binnen de doelstelling van ons fonds, voorzien van een duidelijke onderbouwing, blijven we 

graag via de website tegemoet zien: www.weduwenenwezenfonds.nl  

  
Donaties zijn meer dan welkom. U kunt ze overmaken naar rekening nummer NL32 INGB 0009 5979 82, 

t.n.v. Ver Opr Prot en Instandh vh Weduwen-Wezenfonds. 

 

 

  

   

  

  

  

http://www.weduwenenwezenfonds.nl/
http://www.weduwenenwezenfonds.nl/
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Bijlage 1:   Richtprijzen 2018      Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam                   

Fiets          €   150,=   

Fiets bij Pantar (met stadspas)   €    70,=       

Slot voor fiets        €    15,=   

Fietszitje        

  

€    60,=   

Laptop         €    300,=   

Printer         

  

€     70,=   

Gasfornuis        €   300,=   

Vries/koelkast klein, resp groot      €   300, resp. 350,=   

Wasmachine (Whirlpool 1400)   €   450,=    

Kookplaat        

  

€   130,=   

Bed en matras 1, resp 2 persoons   €   150,=  , resp. € 350,=  

Babyuitzet        €   400,=            NB: Stichting Baby-uitzet 

 

Levensonderhoud + 1 kind    
 

€   100,=  p.m.  
 

Max. 3 maanden 

Levensonderhoud + 2 kind    €   150,=  p.m. Idem 

Levensonderhoud + 3 kind    €   175,=  p.m. Idem 

Levensonderhoud + 4 kind    €   200,=  p.m. idem 

  
Kleding (schoenen, jas) volwassene         €   300,=  
Kleding (schoenen, jas) tot 12 jr               €   200,=  

  

Sportactiviteit voor 1 kind                          €   150,=    (voor een jaar, ingaande datum  aanvraag; 

                                                                                             dit is circa de helft van een  gemiddelde  

                                   jaarcontributie turnen, zwemmen,  voetbal)  
Ouderbijdrage voor schoolactiviteiten  €   75,= per kind, bijv. kampweek  
                                     Daarbij      €   25,= per kind voor vakantie mogelijkheden  
Zomeractiviteit voor gezin                             €   75,= per gezinslid   

  
Dokters- en tandartsrekening  worden naar redelijkheid vergoed, voor basis behandeling 

     (dus: bij aanvraag onderscheid maken naar basispakket en  

     additionele behandeling, m.n. relevant bij tandartskosten) 

 

Aanvragen voor grote bedragen kunnen niet worden gehonoreerd: 
- aanvragen voor aflossing van grote schulden worden  in principe niet positief beoordeeld, 

- slechts bij uitzondering draagt het Weduwen- en Wezenfonds bij aan oplossen van huurachterstand 

die is opgelopen bij begeleid wonen bij hulpverlenende organisaties, 

- in geval van grote aanvragen t.b.v. totale woninginrichting (vaak aangevraagd omdat aan de cliënt 

na een begeleid wonen-traject een eigen woonruimte is toegewezen) kan het fonds een 

maximumbedrag van € 500,- bijdragen. 
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Bijlage 2 Korte historie van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam  
 

Het huidige Weduwen- en Wezenfonds is de voortzetting van de Vereeniging tot Oprichting en 
instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds die in 1874 in Amsterdam in het leven 
werd geroepen met het doel: ‘het verlenen van ondersteuning van protestantse weduwen en wezen, 
woonachtig te Amsterdam en randgemeenten van Amsterdam, zonder onderscheid van kerkgenootschap 
en godsdienstige richting’.  
 
In de loop van de tijd veranderde het fonds ingrijpend. 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 Amsterdam.   

 
In de jaren dertig werd het complex verkocht; het daarmee verkregen kapitaal werd goed beheerd en de 

rentebaten werden aangewend om weduwen en wezen met financiële problemen bij te staan met een 

(incidentele) financiële gift.  De directeuren van het fonds, allemaal dames, gingen tot in de jaren ’60 op 

huisbezoek en hielden dat soms vol tot de kinderen meerderjarig waren.  

 
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.  
 

Inmiddels worden giften verstrekt op aanvraag door hulpverleners, die een aanvraag indienen voor 
financiële ondersteuning van een oudergezinnen en minderjarige jongeren in Amsterdam.  
 
Huidige doelgroep  

Tegenwoordig kunnen aanvragen worden ingediend ten behoeve van :  

in Amsterdam 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 (55+), alleenstaande kwetsbare vrouwen en mannen,    

De doelgroep kwetsbare 65-plussers is in 2014 toegevoegd naar aanleiding van toenemend aantal 

aanvragen voor dergelijke cliënten. De directeuren veronderstellen dat t.g.v. nieuwe wetgeving op 

het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning alleenstaande kwetsbare ouderen eerder 

dan voorheen tussen wal en schip kunnen komen. In 2017 werd besloten de leeftijdsgrens van 

alleenstaande senioren van 65 naar 55 te verlagen, overeenkomstig het Amsterdamse 

armoedebeleid. 

In tegenstelling tot wat de naam van het fonds doet vermoeden, beperkt de ondersteuning door het 

Weduwen en Wezenfonds zich dus niet tot weduwen en wezen. Aan de oorspronkelijke intentie is 

vastgehouden met de primaire doelgroep: alleenstaande ouders met minderjarige thuiswonende 

kinderen, die op- of onder de armoedegrens leven. 

 

Sinds 2016 reflecteert het Weduwen- en Wezenfonds regelmatig op de vraag hoe het fonds nog beter bij 

actuele ontwikkelingen kan aansluiten.  
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Bijlage 3    Globale analyse van de doelgroep van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam 

  

Ingediende aanvragen hebben in vrijwel alle gevallen betrekking op alleenstaande ouders. In de meeste 

gevallen gaat het om vrouwen die leven op de rand van, meestal ónder 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  

- 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,  

- via een ouder-kind-team, naar wie de cliënt wordt doorverwezen door school, huisarts of andere 

betrokken instanties    

- soms via een kleine schulphulpverleningsinstantie,   

- 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).  

  

Daarnaast worden aanvragen ingediend voor alleenstaande ouderen onder de armoedegrens. Als de 

betreffende cliënt voldoet aan de criteria die het fonds hanteert, kunnen ook personen uit deze 

doelgroep in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam.  
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 Bijlage 4  Overzicht van instellingen die in 2017 een aanvraag indienden 

 
• ABC onderwijsondersteuning                      

• Altra (Ouder en Kind teams in diverse regio’s, Jeugdzorg, Onderwijs, Samen Doen ZO e.a.)   

• Arkin (OKT, Jeugd en Gezin, jonge moeders, GGZ)            

• ASKV                     

• Blijfgroep                         

• Combiwel     

• DMO/Samen Doen 

• Doras                     

• Equator                          

• HVO Querido                    

• Jeugdbescherming regio Amsterdam                

• Leger des Heils                      

• Madi ZO                      

• MEE (Amstel en Zaan en De Weering)  

• Mundus College 

• Protestantse Diaconie Watergraafsmeer               

• Stap Verder (ZO)                   

• SEZO               

• SVZV (Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning)         

• Timon (diverse vestigingen)              

• Wereldhuis / Protestantse Diaconie Amsterdam   


