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Beleidsplan 2022/24 van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam 

 
1. Preambule 

 

2022 is het jaar waarin het Weduwen- en Wezen Fonds als vereniging ophoudt te bestaan en als 
Stichting verder gaat. Een bestuursvorm die beter past in de huidige tijd en waarmee =het fonds 
kan voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die per 1 juli 2021 in werking is 
getreden.   

 

De overgang naar een andere bestuursvorm zal niets veranderen aan de doelstelling en de 
werkwijze van het Fonds. 

 
2. Doelstelling en doelgroep van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam 

 
Achter de naam Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam gaat tot nu toe de Vereniging tot oprichting 
en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds schuil, daterend uit 1874. Het 
fonds beheert sinds de jaren dertig van de 20e eeuw een bescheiden vermogen waarvan de 
opbrengsten worden benut om alleenstaande Amsterdamse ouders van minderjarige kinderen die 
op of onder de armoedegrens leven te ondersteunen met een kleine incidentele financiële bijdrage. 
De website geeft een kort overzicht van de wijze waarop het fonds en zijn doelstelling zich 
ontwikkelden.  
 
Vandaag wordt als doelgroep gezien: 
In Amsterdam woonachtige 

• alleenstaande ouders met minderjarige kinderen (dan wel kinderen tot drieëntwintig  
(23) jaar die bezig zijn een startkwalificatie te verwerven); 

• alleenstaande minderjarigen; en 

• alleenstaande ouderen vanaf vijfenvijftig (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 een 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; ook kerken (diaconieën of caritas) kunnen een aanvraag  
indienen. Het bestuur neemt de aanvraag in behandeling als de betreffende cliënt aan de  
criteria voldoet (zie 5. Werkwijze), ongeacht haar/zijn religieuze of etnische achtergrond. 
 
Het Weduwen- en Wezenfonds is een klein fonds en hanteert in de regel een maximum van € 750,- 
per aanvraag; het fonds is er niet voor schuldaflossing.  
  



 

3. Organisatie van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam 
 

De Stichting tot Instandhouding van het Weduwen- en Wezenfonds is opgericht op 6 december 
2021. De stichting kent een toezichthoudend deel van het bestuur en een uitvoerend deel van het 
bestuur, die gezamenlijk het beleid van de stichting bepalen.  
 
De nieuwe stichting kent zes (6) bestuurders in de achter hun naam vermelde functie 

 
Mevrouw Birte Patricia Geesink, voorzitter; 
De heer Joost Hubert Röselaers, vicevoorzitter; 
Mevrouw Anna Verbeek, secretaris; 
Mevrouw Aleida Eva Albertina Boterman - Zom, tweede penningmeester; 
De heer Godert Anthony Jacob Diepenhorst, eerste penningmeester; 
Mevrouw Margaret Jeanette Doolaard, bestuurslid. 

 
Zij zetten zich geheel belangeloos in voor het Weduwen- en Wezenfonds. Er zijn geen betaalde 
medewerkers. 
 
Het voltallig bestuur vergadert minstens twee keer per jaar. Het uitvoerend deel van het bestuur 
vergadert vaker om besluiten te nemen over de aanvragen voor  financiële ondersteuning. De 
maatregelen i.v.m. corona leidden ertoe dat het bestuur online vergadert. Besloten werd de 
vergaderfrequentie te verhogen. Het uitvoerend deel van het bestuur vergadert nu maandelijks en 
kan zo aanvragen sneller afhandelen.     
 
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 
 

4. Financiële middelen 
 

Per jaar wordt  de opbrengst van rente en/of beleggingen van het vermogen in het voorgaande jaar 
besteed.   
 
Om het besteedbaar bedrag op peil te houden ook in tijden van teruglopende rendement op 
kapitaal verwelkomt het Weduwen- en Wezenfonds donateurs, c.q. financiële supporters/vrienden. 
De Stichting Weduwen- en Wezenfonds vraagt ANBI-status aan.  
 
De jaarrekening wordt gepubliceerd op de website.  

 

5. Werkwijze 
 

Hulpverleners (medewerkers van erkende hulpverleningsorganisatie en kerken) dienen voor een 
cliënt een aanvraag in door een aanvraagformulier te mailen aan het fonds. 

Het aanvraagformulier kan worden gedownload van de website als invulbaar pdf-
formulier. Op de website staat de aanwijzing dat de hulpverleners het formulier 
ingevuld kunnen opslaan en kunnen mailen aan 
aanvragen@weduwenenwezenfonds.nl 

about:blank


 

Het uitvoerend bestuur beoordeelt de aanvraag op 

• voldoen aan doelstelling en criteria van het fonds, 

• volledigheid van informatie,  

• redelijkheid van het aangevraagd bedrag,  

• kwaliteit van de professionele onderbouwing/motivatie van de aanvraag en veronderstelde 
effectiviteit van de toekenning. 

De aanvragers/contactpersonen worden telefonisch en per email geïnformeerd over het besluit 
van het bestuur. Met de begunstigden heeft het bestuur geen contact. 
 
Om de hoogte van de uit te keren bedragen te bepalen 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. 
 
Aanvragen worden afgewezen als de beoogde begunstigde niet tot de doelgroep behoort. Ook als 
het bestuur zich geen goede indruk kan vormen van de begeleiding door de aanvrager, kan dat 
een reden zijn om de aanvraag af te wijzen. Aanvragen die kennelijk zijn ingevuld door de cliënt 
zelf en waarbij een motivatie van de hulpverlener ontbreekt, worden afgewezen. 
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