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Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 
Tesselschade-Arbeid Adelt” Jaarverslag 

2020 

Het Bestuur bestond tot september 2020 uit vijf personen en vanaf september 2020 na 
de AV uit zeven.  Afgetreden zijn: Mieke van Leeuwen, voorzitter en Karin van Dam, 1e 
secretaris. 

Benoemd zijn: Dorien Rookmaker, voorzitter, Ilona Wagenaar 1e secretaris, Ariane Ter-
meulen 2e secretaris, Anne Roos van der Elst 2e penningmeester en Sonja van der Meer 
bestuurslid portefeuille PR/Communicatie. Samen met Wijnanda Asjes en Lian Jeene 
bracht dat het aantal bestuursleden van het Landelijk Bestuur van vijf naar zeven leden. 
 
Het Bestuur heeft dit jaar zesmaal een ‘normale’ bestuursvergadering gehouden.  
Daarnaast heeft het Bestuur, ondersteund door een professionele kracht, voorbereidings-
bijeenkomsten gehouden ten behoeve van de AV- vergadering in september. De geplande 
RvA vergadering in oktober is in verband met corona en de uitgestelde AV, afgelast. 
 
In september werd noodgedwongen via “zoom” de uitgestelde jaarlijkse Algemene Verga-
dering (AV) gehouden. Deze is door het Landelijk Bestuur georganiseerd. Deze keer helaas 
geen (muzikaal) intermezzo of lunch-programma.  Het inhoudelijke programma werd door 
het Bestuur verzorgd. 
Bij het overlijden van twee ereleden Marguerite Berghauser Pont en Margriet Schonk is tij-
dens de vergadering stil gestaan.  
 
Door de AV zijn een aantal statutenwijzigingen en een aantal wijzigingen in het Huishou-
delijk Reglement goedgekeurd. Het Bestuur had hierover al tijdens de RvA-vergadering in 
oktober 2019 gecommuniceerd. 
Er is besloten dat het BPO (Betsy Perk Opleidingsfonds) voortaan “Tesselschade Studie-
fonds” gaat heten. De naam van Tesselschade Arbeid Adelt blijft ongewijzigd maar wordt 
in het dagelijks verkeer voortaan Tesselschade i.p.v. TAA. Dit om de verbinding tussen het 
Studiefonds en de Vereniging voor iedereen duidelijk te laten zijn.  
 
Speerpunt voor 2020 (en verder) was wederom de toekomst van Tesselschade. 
Dat begon met een bijeenkomst in Zwolle o.l.v. Paul Postma die zijn onderzoeksresultaten 
aan AV-leden presenteerden en waar deze werden besproken:  
 
Tesselschade blijft een vereniging, de doelstelling is nog steeds actueel, de blik moet meer 
op de buitenwereld worden gericht. De vergrijzing en het dalende aantal actieve leden 
vormt een reële bedreiging voor het voortbestaan van Tesselschade. 
 
Er werd besloten actief op het werven van vrijwilligers (actieve leden) in te zetten. Daar-
naast wordt bij de samenstelling van het bestuur en de bemensing van de commissies reke-
ning gehouden met de meest urgente kwesties bij Tesselschade: de relatieve onbekendheid 
van Tesselschade en de wijze van werken die onvoldoende aansluit bij de moderne tijd.  
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De vier themateams die in 2019 waren geformeerd hebben zich gebogen over 
de volgende onderwerpen: 

• Stichting of vereniging, autonomie, centralisatie van de ledenadministratie; 

• Handwerken en verkoop; 

• Professionalisering en betaalde krachten en 

• BPO (naamgeving wijze van werken) 

 

Zij hebben hun adviezen aan het landelijk bestuur voorgelegd en deze zijn voor 
het overgrote deel overgenomen. Op advies van Paul Postma is gezocht naar een 
“projectmanager toekomst” en deze is gevonden: Inge Straatman. 

Naar aanleiding van de opgestelde adviezen zijn de centralisatie van de ledenad-
ministratie en de bouw van een nieuwe website als speerpunten voor 2021 gefor-
muleerd.  
 
Alleen het themateam “Handwerken en verkoop” heeft tot eind 2020 voortbestaan en be-
staat nu officieel nog in 2021. Dit team is nog actief in een verkenning hoe het handwerken 
vorm te geven. 
 
Helaas heeft in 2020 de afdeling ’t Gooi zich opgeheven. De winkel is gesloten en het pand 
is verkocht. In de ALV van oktober van ‘t Gooi werd unaniem besloten tot opheffing. De le-
den zijn voor het overgrote deel overgedragen aan de afdelingen Amsterdam en 
Utrecht/Amersfoort e.o.  
 
De afdeling Den Bosch heeft aangegeven ook te gaan stoppen in 2021. Als er zich geen 
nieuwe bestuursleden melden zal dit helaas in 2021 inderdaad zijn beslag krijgen. 
 
In verband met corona zijn twee aangepaste nieuwsbrieven verstuurd waarin aandacht aan 
de pandemie en de gevolgen hiervan voor de afdelingen en de leden is geschonken. Door co-
rona was de AV verplaatst en had deze vergadering niet het feestelijke/sociale karakter dat 
deze normaal heeft. De afdeling Breda had de AV georganiseerd en tot in de puntjes voorbe-
reid. Het bleek echter dat een lijflijke vergadering te veel risico’s met zich mee zou bren-
gen.  
 
Corona bleek ook een aanleiding voor bijzondere initiatieven. Zo hebben o.a. de afdelingen 
Haarlem en Apeldoorn zich met succes gericht op de productie en verkoop van mondkapjes.  
 
Corona betekende ook dat dit jaar tijdens de zomer geen hei-sessie is gehouden zoals 
inmiddels te doen gebruikelijk. De periode na de benoeming van de vier nieuwe be-
stuursleden is gebruikt als inwerkperiode. 
 
In 2020 is besloten tot de aanschaf en implementatie van een nieuw ledenadministratie-
systeem. Dit systeem maakt het mogelijk om in 1 systeem de ledenadministraties van 
alle afdelingen te beheren zonder gebruikt te hoeven maken van Excel-bestanden. De 
invoering zal in principe de administratieve werkzaamheden van de afdelingen vermin-
deren en de risico’s op datalekken verkleinen. Elsbeth Bosselaar nam na vele jaren af-
scheid als lid van de ledenadministratie. Het beheer van de ledenadministratie wordt nu 
door Loes Van Harinxma thoe Slooten en Clothilde De Maes Janssens uitgevoerd. De in-
voering van het nieuwe systeem zal in de eerste helft van 2021 worden afgerond. In de 
toekomst zal ook de contributie inning via dit programma kunnen plaatsvinden.  
 
Maar een paar afdelingen organiseerden dit jaar verkopen waar de artikelen, die door 
de handwerksters van Tesselschade zijn gemaakt, werden verkocht. Dit uiteraard ook 
in verband met de corona-situatie. 



1 1 

 

 

 
 
Financiën 
Ondanks alle onzekerheden op velerlei gebied heeft Tesselschade een goed financieel jaar 
gehad met een rendement van 3,69%. De laatste twee maanden van het jaar hebben het 
aanvankelijk negatieve rendement van 2,16% gelukkig weer rechtgetrokken 
 

Dat Tesselschade nog steeds een actuele missie heeft blijkt uit de vele aanvragen voor 
een gift die de Tesselschade Studiefondscommissie ook in 2020 weer heeft ontvangen. En 
ook giften aan (oud) handwerksters blijken nog steeds noodzakelijk. 

 
De eerste dag van de eerste lockdown hadden de beide penningmeesters hun jaarlijks 
(fysieke) overleg met de heer Maas van Maas Accountants. De gehele financiële positie 
werd onder de loep genomen, regelmatig was er contact via email en telefoon. 

 
Dankzij vele giften van de afdelingen, een aantal legaten, een gift van de Fundatie Sant-
heuvel Sobbe, van de Helpende Zon en Stichting Eekhout heeft Tesselschade ook een goed 
financieel jaar gehad. Daarnaast werd het vermogen van de afdeling ’t Gooi na hun ophef-
fing toegevoegd aan het vermogen van het Tesselschade Studiefonds. 
 
Wat betreft de giften aan studenten en (oud) handwerksters voldeden wij in 2020 aan de 
ANBI eisen. Ook de afdelingen worden jaarlijks geattendeerd op het feit dat zij aan de 
ANBI-eisen moeten voldoen en dat zij in dit kader o.a. ieder jaar voor 1 juli een aantal 
stukken dienen te overleggen voor plaatsing op de website. 

 
Ook met de vermogensbeheerder InsingerGilissen hadden de beide penningmeesters 
eenmaal een overleg. Het tweede fysieke overleg ging niet door t.g.v. de Covid19 
maatregelen. De beleggingsportefeuille, risico’s en mogelijk toekomstscenario’s wer-
den besproken. Wij kunnen altijd per email en telefoon bij de contactpersoon terecht 
voor vragen. 

 
Het lidmaatschap van de FIN blijft voor ons waardevol en voor informatie en advies 
m.b.t. alle regelgeving in de filantropie, de FIN is voortdurend alert op nieuwe/extra 
wet- en regelgeving en onderneemt hier direct actie op. Zij communiceren dit goed naar 
de leden. Ook hun ALV’s (2x per jaar) werden geannuleerd i.v.m. Covid19. 

 
Voor de viering het 150-jarig bestaan van TAA in 2021 wordt sinds 2018 jaarlijks een bedrag 
gereserveerd.  
 
Wij willen iedereen die zich,  in deze toch moeilijke tijd, zo vol energie heeft ingezet voor 
Tesselschade op de plaats heel hartelijk bedanken.  

 
 
 

Mei, 2021 
 
 
D. Rookmaker, voorzitter I.  Wagenaar , 1e secretaris 
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Jaarverslag commissie voor het Tesselschade Studiefonds  
(tot september 2020 BPO commissie) 2020 
 
De commissie bestaat per 22 september 2020 uit:  
Betty Weijenborg, voorzitter 
Jetty Bosch, 1e secretaris 
Welmoet Tideman, 2e secretaris 
Ineke Noyons penningmeester (vanaf 1 juli 2020 Betty Weijenborg a.i.), 
Wendy Haans, commissielid 
Mary-Ann Meijer-van den Assem, commissielid 
Nina Kalker, commissielid 
Antoinette Stockmann, commissielid 
 
In verband met de onmogelijkheid fysiek bij elkaar te komen door Covid-19 vergaderde de 
commissie in 2020 alleen in januari fysiek en daarna vier keer digitaal.  
 
Het Tesselschade Studiefonds kreeg in 2020 giften van Stichting De Helpende Zon, de Funda-
tie van den Santheuvel, Sobbe en In Aere Salus waardoor zij studenten (extra) konden steu-
nen. In veel gevallen ging het daarbij om een voor de studie noodzakelijke laptop, een tas 
met instrumenten voor een verloskundige of studieboeken. Ook dit jaar hebben enkele afde-
lingen aanvragen ingediend bij In Aere Salus voor studentes voor een korte vakantie.  
 
Een student kan maximaal een bedrag van € 2143,- (het wettelijk vastgestelde collegegeld 
voor HBO en WO onderwijs) aanvragen. Er wordt zo nodig en voor zover mogelijk samenwer-
king gezocht met andere fondsen om een student te steunen.  
 
In verband met de Covid-19 pandemie ging het landelijk studiefondsenoverleg niet door. Het 
aantal deelnemers is te groot voor een zinvolle online meeting. 
 
De regionale bijeenkomst voor bestuursleden die zich met aanvragen van studenten bezig 
houden kon begin 2020 alleen nog doorgaan met de afdelingen Leiden, Den Haag en Rotter-
dam. De overige regiovergaderingen zijn uitgesteld tot het moment waarop dat weer fysiek 
mogelijk is.  
 
In 2020 is de handleiding voor het aanvragen van een bijdrage uit het Tesselschade Studie-
fonds (Bij-de-Hand) aangepast en sterk ingekort. Het moet dienen als een richtlijn en hulp 
voor degenen in de afdelingen die een aanvraag van een student voorbereiden. Ook het aan-
vraagformulier en de begroting kregen een update. 
 
Alle afdelingen hebben een vaste contactpersoon binnen de commissie waar zij met vragen 
terecht kunnen.  
 
Overzicht aanvragen in 2020 
 
In 2020 kon het Tesselschade Studiefonds 55 studentes met een gift ondersteunen. Het is niet 
duidelijk waarom er minder aanvragen dan in 2019 zijn ingediend. Vermoedelijk is ook hier 
de Covid-19 pandemie een oorzaak. Aan studentes is een bedrag van € 95.362,- uitgekeerd. 
Uit de giften van de Helpende Zon en In Aere Salus werd voor € 8.500,- aan extra’s gegeven.  
Daarnaast zijn er van de aanvragen die doorgestuurd zijn naar de afdelingen studentes uit ei-
gen middelen door afdelingen ondersteund. 
Net als eerdere jaren was de meerderheid van de aanvragen afkomstig van HBO- studenten.  
 
MBO: 12 
HBO: 33 
WO: 10 
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Wat opvalt is het sterk teruggelopen aantal aanvragen van universitaire studentes. Het is be-
langrijk om regelmatig contact te houden met studentendecanen en studieadviseurs en hen 
van de mogelijkheden die het Studiefonds biedt op de hoogte te houden. Voor vrouwen met 
jonge kinderen zijn verkorte mbo-opleidingen van een tot anderhalf jaar een uitkomst. Zij 
kunnen in een tot anderhalf jaar een opleiding afronden waarmee zij bijvoorbeeld in de zorg 
aan de slag kunnen. De commissie is blij dat de vacatures binnen de commissie (door het ver-
strijken van de maximale termijn) ingevuld zijn met nieuwe enthousiaste commissieleden.  
 
 
Jaarverslag commissie voor het Zegers Veeckensfonds 2020 
 
In 2020 bestond de commissie ZVF uit 7 personen. Ondanks vele pogingen was het, vanwege 
de Corona crisis, niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Dankzij de huidige techniek en 
een goede voorbereiding konden we desalniettemin goed met elkaar overleggen. Tweemaal 
werd er met elkaar “vergaderd”. Door het jaar heen was er met regelmaat onderling con-
tact. De commissie heeft aan 22 kandidaten, 34.600 Euro uit kunnen delen. 
Ieder jaar wordt dat bedrag wat minder, wat te maken heeft met het overlijden van kandida-
ten (velen zijn op leeftijd) en de geringe opgave van nieuwe kandidaten. Eén kandidate ont-
ving 200 Euro voor de aanschaf van een naaimachine. 
 
Vanuit het Tesselschade Studiefonds kwam een tweetal verzoeken om studentes geld te ge-
ven voor het aanschaffen van studiemateriaal. De kosten bedroegen 1750 Euro. 
Beide aanvragen zijn gehonoreerd. 
 
Graag willen wij de bestuursleden van de afdelingen van Tesselschade ook hartelijk bedan-
ken voor hun inzet en de moeite, die zij zichzelf getroosten om de aanvragen van de kandi-
daten te doen. 
Wij ontvingen hartverwarmende reacties. 
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Jaarverslag depotcommissie 
 
Het afgelopen jaar 2020 is een bizar jaar geworden. Waar iedereen het jaar positief en wel-
gemoed begon werden wij allen ingehaald door ernstige perikelen door Covid 19. Zo ook de 
Depotcommissie. 
 
De geplande Depotdag, eind maart, kon niet doorgaan om deze reden. Meerdere malen werd 
de nieuw gemaakte planning weer ingehaald door strikte maatregelen m.b.t. corona en uit-
eindelijk kon een Depotdag in 2020 helemaal niet plaatsvinden. Een enorme domper voor af-
delingen en organisatie die altijd erg uitkijken naar deze momenten van ontmoeting. 
Gaandeweg het jaar bleek ook dat de afdelingen het onderlinge contact erg missen en werd 
een Estafettebrief opgestart. Afdeling Haarlem gaf de aftrap. De estafettebrief valt in goede 
aarde en vindt goede opvolging. 
 
Telefonisch contact met diverse afdelingen maakte duidelijk dat voor Tesselschade het Co-
ronajaar een zwaar jaar is. Doordat verkopen niet door kunnen gaan heeft ook het contact 
met de leden te lijden. Een aantal afdelingen zijn zelf met succes een eigen Nieuwsbrief ge-
start en laten die met enige regelmaat verschijnen voor de leden. Daarbij was soms toege-
voegd een aanbod van artikelen met foto en dat leverde gelukkig toch verkoopresultaat op. 
Vooral de snel gestarte actie “mondkapjes” heeft een aantal afdelingen geen windeieren ge-
legd. 
 
Hoopvol kijken wij naar dit nieuwe jaar en spreken de wens uit dat, mede dankzij een snelle 
vaccinatie, wij dan eindelijk weer een Depotdag te kunnen organiseren. 
 
 
Jaarverslag Archief 
 
De beide archivarissen hebben zich in het jaar 2020 onder andere over de archiefstukken ge-
bogen die de toenmalige secretaris van het Tesselschade  Bestuur aanleverde.  Dit gebeurde 
beurtelings bij een van de archivarissen thuis omdat, in verband met de Coronamaatregelen, 
Atria (het kennisinstituut voor Vrouwengeschiedenis en Emancipatie) is gesloten. Het archief 
is bijgewerkt tot augustus 2019; de laatste keer dat wij daar stukken hebben gearchiveerd. 
De Vereeniging Roemer Visscher, Aafje Heynis  en het “oorlogsarchief” hebben nog steeds 
onze aandacht. In de Jaarberichten 2019 en 2020 zijn de stukken over Johanna Naber en Mar-

garetha Verwey samengesteld uit informatie die uit het archief is verkregen. 
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Jaarverslag websitecommissie 
 
De websitecommissie heeft ook in 2020 weer met plezier de website bijgehouden en de 
mailboxen beheerd. De commissie is in 2020 uitgebreid met Quirine Bouma. Zij werkt in het 
bijzonder met Carla Oostergo aan de bouw van de nieuwe website, waartoe is besloten in 
2020.  Op de oude site worden nog steeds het nieuws en de agenda inzake de verkopen en 
landelijke vergaderingen bijgewerkt.  

 
Wijzigingen die via de mailboxen website@tesselschade.nl  binnenkomen en voor de afde-
lingspagina’s bestemd zijn, worden zo snel mogelijk verwerkt. Wij willen nogmaals bena-
drukken dat de mutaties in de besturen aangemeld moeten worden per formulier, zodat zo-
wel de database beheerder als het bestuur dezelfde informatie ontvangt. Voor het bijhou-
den zijn we afhankelijk van de aanlevering van de besturen en commissies.  
 
Sinds oktober 2020 zijn we bezig met de overgang naar Genkgo, de leverancier van de 
nieuwe website en de ledenadministratie.  De nieuwe website zal voor de ingebruikname 
goed moeten worden getest. Tot die tijd blijven we bij iBiZZ.  
 
Het Bestuursnieuws wordt door het bestuur samengesteld om de communicatie te bevorde-
ren. In 2020 werden er door de websitecommissie 5 verstuurd aan alle bestuur- en commis-
sieleden. Ook daar is de ondersteuning snel en vakkundig. 
 
Ook dit jaar kwamen er veel bestuursmutaties binnen, deze werden direct in het 
adresboek op intranet verwerkt. Eén keer in de 3 à 4 maanden werd het op afdeling 
gesorteerde Wie-is-wie boekje bijgewerkt en op intranet geplaatst. 

 
Webwinkel  
Na 5 jaar de webwinkel beheerd te hebben heeft Liesbeth Spoor deze 8 mei 2020 overgedra-
gen aan Willemien Jonker. Het Covid-19 virus heeft de webwinkel geen windeieren gelegd. 
Totaal zijn er dit jaar 169 orders geplaatst en verzonden waarvan er geen enkele retour is 
gekomen, dus 100 % tevreden klanten. Het meest verkochte artikel is de slaaphaas, daarvan 
zijn er 138 verzonden. Kosten zijn bespaard door het in eigen beheer uitvoeren van werk-
zaamheden op het e-commerce platform achter de webwinkel en zelf foto’s te maken. Tech-
nische problemen zijn opgelost waardoor bijv. verzendkosten nog maar 1x berekend worden, 
dit heeft er mede voor gezorgd dat er bijna geen winkelwagens worden verlaten. Inmiddels 
weten klanten uit het hele land de webwinkel te vinden en komen er bestellingen binnen uit 
plaatsen waar geen Tesselschade afdeling is.  

Ledenadministratie: 
Tweemaal per jaar wordt door ons het ledenbestand van de afdelingen opgevraagd (per 1 ja-
nuari en per 1 juli) om te worden samengevoegd tot het centrale landelijke ledenbestand.  
 
Op 22 september 2020 droeg Elsbeth Bosselaar na vele jaren het stokje van de landelijke le-
denadministratie over aan Loes van Harinxma en Clothilde de Maes Janssens. Niet lang 
daarna besloot het landelijk bestuur om over te gaan naar een nieuw computerprogramma 
van de firma Genkgo voor het centrale ledenadministratiesysteem: CLAS.  In 2020 deden drie 
afdelingen, te weten Friesland, Tilburg-Eindhoven en Zwolle, mee aan een implementatie- 
pilot in voorbereiding op de landelijke uitrol in 2021.  In principe kan dan de ledenadmi-
nistratie altijd up-to-date zijn.  Het twee keer per jaar opsturen van Excelbestanden is voor 
de deelnemers dan definitief verleden tijd. Ook voor de centrale ledenadministrateurs, voor 
wie het verwerken van alle opgestuurde separate bestanden veel werk was, een welkome 
ontwikkeling. 
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Jaarverslag lustrumcommissie 
 
De leden van de lustrumcommissie: 
Anne Noordzij (voorzitter), Maria aan de Stegge (penningmeester) Willemien Jonker (secreta-
ris), Madelon Sonneveld, Joy Freriks, Sylvia Bouwmeister, Inga Wolframm en  
Inge Straatman hebben in 2020 zeven keer vergaderd.  
 
De eerste twee keer nog fysiek bij Zeyn in Utrecht maar door de Covid-19 pandemie vanaf 
maart online via Zoom. Ondanks de crisis gaat de commissie door met het organiseren van 
een feestelijke dag. Helaas is de dag, ook i.v.m. Covid, verplaatst naar 16 oktober 2021 en 
vervolgens weer verplaatst naar 23 april 2022. Inmiddels ligt er een mooi draaiboek klaar. 
Het uitgangspunt is, dat de feestdag op Slot Zeist een inspirerende dag voor de vrijwilligers 
moet zijn, een functie hebben en we moeten proberen het 8 uur journaal te halen. Het resul-
taat zou moeten zijn dat vrouwen zich spontaan aanmelden voor een vrijwilligersfunctie of 
om lid te worden.  
 

Jaarverslag PR-commissie: 
 
Sinds september 2020 vormen Merel Booleman en Sylvia Bouwmeister de PR/Communica-
tiecommissie. De activiteiten van de commissie richten zich op meer naamsbekendheid 
voor Tesselschade. Om in de publiciteit te kunnen treden is het belangrijk dat eerst het 
visitekaartje van Tesselschade, de website, wordt aangepakt. Daarmee is in 2020 een start 
gemaakt. In 2021 zal de nieuwe website worden gelanceerd. Ook werkt de commissie aan 
de PR en communicatie rond het Lustrumjaar dat in het voorjaar van 2022 wordt gevierd 
en dat in oktober 2021 zal worden ingeluid met een ludieke actie. 
 
Projectmanager Toekomst 
 
Inge Straatman is in 2020 begonnen als “projectmanager toekomst”. Zij is gestart met een 
inventarisatieronde bij alle afdelingen om de meest urgente zaken in kaart te brengen en 
om een goed overzicht op te stellen van de visie op de toekomst van alle afdelingen van 
Tesselschade. In 2021 zal zij haar inventarisatie voort zetten. Haar input zal door het Be-
stuur gebruikt worden bij de nadere uitwerking van de strategie van Tesselschade. 
 


