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Jaarverslag 2018 van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam 

   

1. Doelstelling en doelgroep van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam 
Achter de naam Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam gaat de Vereniging tot oprichting en 
instandhouding van het Protestants Weduwen- en Wezenfonds schuil, daterend uit 1874. Het fonds 
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 2018 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).  
 

 Het motto van het fonds luidt:  '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.  
 

Aanvragen voor ondersteuning worden ingediend door hulpverleners, werkzaam bij erkende 
welzijns- of hulpverleningsorganisaties; het bestuur neemt de aanvraag in behandeling als de 
betreffende cliënt aan de criteria voldoet, ongeacht haar/zijn religieuze of etnische achtergrond.  
Het Weduwen- en Wezenfonds is een klein fonds en hanteert in de regel een maximum van € 500,-   
per aanvraag; het fonds is er niet voor schuldaflossing. 
 
2. Organisatie van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam 
Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam is een vereniging. Conform de statuten wordt de 
vereniging bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie directeuren, onder toezicht van 
een raad van commissarissen. De bestuursleden/directeuren verrichten alle voorkomende 
werkzaamheden.   
Directeuren en commissarissen zetten zich geheel belangeloos in voor het fonds.  

Commissarissen per 01 januari 2018 
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  

In het verslagjaar traden mevrouw Groenewald en de heer Hartsuiker af als commissaris. In hun 

plaats traden aan mevrouw A. van den Brink en de heer E. Gülcher. 

 

Directeuren per 01 januari 2018     
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, 
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Mw. A. Verbeek, secretaris 
In het verslagjaar traden de dames Lautenslager en Visser af als directeur. Mevrouw P. Weijers 
werkt als aspirant-directeur mee. 
 

In het verslagjaar vergaderde het bestuur 9 keer om besluiten te nemen inzake de aanvragen voor 
financiële ondersteuning. Daarnaast kwam et bestuur een aantal keer bijeen t.b.v. de ontwikkeling 
van een nieuwe website en een nieuw aanvraagformulier.  
Er vond één gezamenlijke jaarvergadering met bestuur en Raad van Commissarissen plaats. 
 

3. Werkwijze   
Hulpverleners dienen voor een cliënt een aanvraag in via contact@Weduwen-enwezenfonds.nl. 

Indieners krijgen automatisch een ontvangstbevestiging. In september 2018 heeft de website een 

nieuwe look-and-feel gekregen en is er een privacy-reglement op de website geplaatst, waarmee het 

fonds aan de regelgeving voldoet. 

Het bestuur beoordeelt 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 contactpersonen worden telefonisch en per email geïnformeerd over het besluit van het bestuur. 
Met de begunstigden heeft het bestuur geen contact.  

 

 

4. Aanvragen, afwijzingen en uitkeringen 2018 

Het bestuur ontving in 2018 138 aanvragen. In 124 gevallen werd de aanvraag gehonoreerd, soms 
met een gewijzigd bedrag. Het bestuur hanteert voor meubilair, witgoed, kleding en fietsen 
richtbedragen; zie bijlage 1. Ten behoeve van de richtbedragen oriënteert het bestuur zich op prijzen 
van winkelketens, prijsvergelijkingen van de Consumentenbond en aanbiedingen op Marktplaats  

 
Het bedrag waarmee het bestuur de begunstigde kan ondersteunen wordt overgemaakt aan de 
aanvragende organisatie; bedragen gaan nooit rechtstreeks naar de begunstigde.  

Ontwikkeling aantal aanvragen:   jaar  Aantal  aanvragen  Aantal afwijzingen  

2018  138 14 

2017 137 26 

2016  150  27  

2015  123  16  

2014  113  17  
 

  

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

• niet in Amsterdam verblijft,   

• samenwonend/gehuwd is,   

• niet minderjarig en alleenstaand is, 

• kinderloos en jonger dan 55 jaar is.   
In 2018 heeft het bestuur sterk ingezet op uitleg aan aanvragers als het aangevraagde bedrag hoger 
dan € 600,-  was. Het Weduwen- en Wezenfonds is het fonds van de kleine beetjes: grote bedragen 
worden afgewezen of het bestuur besluit een aanvraag slechts voor een deel te honoreren.  
Deze inspanning lijkt effect te hebben: in 2018 hebben we minder aanvragen hoeven af te wijzen. 
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Aanvragen voor een relatief groot geldbedrag (meestal t.b.v. schuldsanering of stoffering en  
inrichting van de gehele woning) worden niet gehonoreerd. Als de aanvraag wordt gedaan t.b.v. 
meubilair, attendeert het bestuur de aanvrager er regelmatig op dat via Kringloopwinkels, 
Marktplaats of het Meubelproject van de Nassaukerk verrassend goed materiaal te vinden is tegen 
lagere prijzen dan aanvragers (en begunstigden) verwachten.   
 
Naast aanvragen voor eenmalige financiële ondersteuning neemt het fonds ook aanvragen voor 
leefgeld voor maximum 3 maanden in behandeling. Met name organisaties die ongedocumenteerde 
asielzoekers ondersteunen richten regelmatig een hulpvraag tot het fonds. 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- & Wezenfonds 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.  
  

In januari 2018 werden nog 5 aanvragen uit december 2017 beoordeeld. Eén aanvraag werd 
afgewezen; over drie aanvragen is nader overlegd, omdat er een groot bedrag werd aangevraagd – 
na overleg met de aanvrager is besloten een deel van de aanvraag alsnog te honoreren. 
 

5. Financiën  
Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam belegt haar kleine vermogen op een solide manier. De 
opbrengst uit de beleggingen wordt jaarlijks toegevoegd aan het eigen vermogen. Beleid is dat 
maandelijks  € 4.000,-- beschikbaar komt uit het eigen vermogen om te besteden aan het doel van de 
vereniging: alleenstaande Amsterdamse ouders van minderjarige kinderen die op of onder de 
armoede grens leven, alleenstaande minderjarigen en alleenstaande, kwetsbare ouderen te 
ondersteunen met een kleine incidentele financiële bijdrage.  
 

In 2018 bood het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam in totaal voor een bedrag van € 53.243,09 

ondersteuning. In 2017 was dat € 40.987,77. 

 

De jaarrekening wordt gepubliceerd op de website. Het fonds staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder de naam Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van het Protestantsch 

Weduwen- en Wezenfonds. Het fonds heeft ANBI-status. 
 

Om het besteedbaar bedrag op peil te houden ook in tijden van teruglopende rendementen op 

kapitaal zoekt het fonds subsidienten en financiële supporters/vrienden. Het Weduwen- en 

Wezenfonds heeft ANBI-status en ontving in het verslagjaar verschillende giften, waaronder een 

bijdrage van het Steunfonds Sandberg Van Leuvenum. 

Daarnaast heeft Gilles Kousemaker de afgelopen jaren belangeloos de website ontwikkeld en 

beheerd; de directeuren en commissarissen zijn hem bijzonder erkentelijk daarvoor.  

  

 

Amsterdam, mei 2019 

 

 

 

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

we graag via de website tegemoet zien:  www.Weduwenenwezenfonds.nl  

http://www.weduwenenwezenfonds.nl/
http://www.weduwenenwezenfonds.nl/
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Bijlage 1  intern: Weduwen- en Wezenfonds Richtprijzen 2019 (actuele richtprijzen) 

Fiets          €   150,=   

Fiets bij Pantar (met stadspas)   €    70,=       

Slot voor fiets        €    15,=   

Fietszitje        

  

€    60,=   

Laptop         €    300,=   

Printer         

  

€     70,=   

Gasfornuis, resp. kookplaat       €   280,=,  €130  

Vries/koelkast klein (met vrieslade), resp groot     €   190,= resp. 350,=   

Wasmachine  

 

€   350,=    

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

Babyuitzet             €   400,=            NB: Stichting Baby-uitzet 

   

Kleding (schoenen, jas) volwassene              €   300,=  

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

  

Sportactiviteit voor 1 kind    €   150,=     

(voor een jaar, ingaande datum  aanvraag;  is circa de helft van een 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   

  

Kosten bril conform aanvraag; als bedrag hoger is dan €500,- vragen we een offerte/factuur 

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) 

 

Levensonderhoud alleenstaande oudere 

Levensonderhoud + 1 kind    

 

€     75,-   p.m. 

€   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 

 

Kosten voor juridische ondersteuning: naar bevind van zaken, incidenteel op aanvragen of een 

paspoort e.d. voor ongedocumenteerden van ervaren organisaties als Wereldhuis of SVZV 

 

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 kan het fonds een maximumbedrag 

van € 500,- bijdragen.   
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Bijlage 2 Organisaties die een aanvraag indienden bij het Weduwen- en Wezenfonds 

 

Altra Van Eeghenstraat 
AXON Zorg bv 
Combiwel MaDi SDV 
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam 
DMO/Samendoen 
HVO Querido 
Intakes KVW Amsterdam 
Leger des Heils GWCA 
Mee Amstel en Zaan 
Sezo 
St.Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer 
Stichting ABC Amsterdam 
Stichting Altra 
Stichting Arkin 
Stichting Combiwel Buurtwerk 
Stichting Equator 
Stichting Ggz-Brandaris 
Stichting Raad is Daad 
Stichting Spirit Ouder en Kind teams Amsterdam 
Stichting Timon 
Stichting Zijwaarts 
Werkgroep Diaconaat De Ark 
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Bijlage 3 Korte historie van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam  

 

Het Weduwen- en Wezenfonds is de naam waaronder de Vereeniging tot Oprichting en 
instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds actief is. Deze vereniging werd 
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. 

 


