
1 

 

vereniging afdeling groningen van de algemene nederlandse 
vrouwenvereniging tesselschade-arbeid adelt (TAa) 
 

 

BESTUUR 

Mevrouw M.P. Hoorn-Penning   Voorzitter                                                       

Mevrouw G.W. Eriks     Secretaris en Tesselschade Studiefonds 

Mevrouw G. Kruijer- Straatman   Penningmeester en handwerken 

Mevrouw W. Westerhuis-van der Tuuk  Tesselschade Studiefonds 

Mevrouw T. Coolman-Roels    Ledenadministratie 

Mevrouw T. Fledderus-Kottnerus   Depotzaken 

 

Fiscaal nummer: 8051.50.560 

 

 

BELEIDSPLAN 2021-2022 

Inleiding 

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Vereniging Afdeling Groningen van de 

Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt' het actuele beleid vast.  

 

Dit beleidsplan kent als ingangsdatum 1 januari 2021 en zal jaarlijks aangepast worden indien 

nodig. Waar in dit plan wordt gesproken van vereniging, wordt bedoeld de Vereniging Afdeling 

Groningen van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt'.  

 

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING  

Statutaire doelstelling 

De vereniging stelt zich ten doel vrouwen behulpzaam te zijn bij hun streven zelfstandig te zijn of 

te blijven. TAA is een vereniging zonder winstoogmerk.  

 

Onderstaand een beschrijving van de wijze waarop de vereniging de statutaire doelstelling tracht 

te realiseren.  

• De vereniging geeft vrouwen een bijdrage in de opleidings- of studiekosten en stelt hen in 

staat een vak- of beroepsopleiding te volgen. Hiertoe is in 1939 het Betsy Perk 

Opleidingsfonds (BPO). De tenaamstelling van dit fonds is 22 september 2020 tijdens de 

landelijke Algemene Ledenvergadering gewijzigd in Tesselschade Studiefonds. Het fonds 

biedt financiële ondersteuning voor vrouwen in de kosten van een studie om hen op weg te 

helpen naar economische zelfstandigheid.  

 

Het fonds krijgt haar inkomsten uit de revenuen van het landelijk stichtingskapitaal, de 

bijdragen van afdelingen en giften van derden. Het beheer van het Tesselschade 

Studiefonds Stichtingskapitaal berust bij het landelijk verenigingsbestuur.  

 

Voor de uitwerking van de doelstelling is de landelijke Tesselschade Studiefonds Commissie 
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in het leven geroepen. De taak van deze commissie is de aanvragen, ingediend door 

vrouwen die mogelijk zelf gesteund kunnen worden of door de contactpersonen van het 

bestuur van de vereniging, te beoordelen en de hoogte van de uitkeringen voor het komende 

jaar vast te stellen.  

 

Daarnaast kan de vereniging via eigen kapitaal en/of giften vrouwen zelf ondersteunen in de 

kosten van een studie. Alle vrouwen die financiële ondersteuning vanuit het landelijke 

Tesselschade Studiefonds of vanuit het kapitaal van de vereniging krijgen, worden tijdens 

hun studie door de contactpersonen van het bestuur van de vereniging begeleid. 

 

De afdeling Groningen ondersteunt uit eigen kapitaal vrouwen in de kosten van studie. 

• De vereniging biedt vrouwen de mogelijkheid tot het vervaardigen van handgemaakte 

artikelen die door de vereniging zonder winstoogmerk en voor rekening en risico worden 

verkocht. Het bestuur begeleidt en stuurt de handwerksters aan die handgemaakte artikelen 

vervaardigen. De vereniging organiseert één of meer verkopen per jaar om de vervaardigde 

artikelen te verkopen. De handwerksters ontvangen een vergoeding voor hun handwerk. 

 

• Het Zegers Veeckensfonds ontstond in 1896 uit een legaat van mevrouw P.S. Zegers 

Veeckens aan de Vereniging Tesselschade. Later werd het fonds uitgebreid met het Cateau 

Thiebout-, het Verloren van Themaat- en het Smitt-Weidnerfonds.  

 

Het Zegers Veeckensfonds maakt het mogelijk aan (oud) handwerksters en (oud) 

depothoudsters die niet meer kunnen werken en daardoor in financiële moeilijkheden 

komen, een geldbedrag te schenken. Daarnaast kunnen handwerksters, die om 

gezondheidsredenen tijdelijk niet of minder kunnen werken, financiële ondersteuning krijgen. 

 

Het fonds krijgt zijn inkomsten uit de revenuen van het stichtingskapitaal en de bijdragen van 

de afdelingen. Daarnaast ontvangt het fonds legaten. Er is bovendien een op zichzelf 

staande stichting, die via het fonds voornamelijk gehandicapte kandidates steunt. 

 

Het bestuur bekijkt of er onder de (oud) handwerksters iemand is die financiële steun zou 

kunnen gebruiken. Is dit het geval, dan neemt een begeleidend bestuurslid contact op met 

de handwerkster om een aanvraag voor een financiële bijdrage te bespreken. De commissie 

vindt de sociale kant van het proces een belangrijk element van het fonds. Het contact met 

de kandidaat en het bestuurslid dient in stand te blijven, ook om eventuele veranderingen in 

de omstandigheden op te merken. 

MISSIE 

Economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderen door individuele vrouwen te faciliteren in 

het verwerven van kennis en het vergroten van hun capaciteiten en mogelijkheden. 
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BELEID 

Te verrichten werkzaamheden – 2022 

• Jaarlijks uitkeringen doen aan studentes van het Tesselschade Studiefonds 

• Toezicht houden op de studieresultaten/begeleiden van de studentes die vanuit het 

Tesselschade Studiefonds ondersteund worden. 

• Landelijk en lokaal meer naamsbekendheid opbouwen 

• Organiseren van verkopen van handgemaakte producten.  

• Aanboren nieuwe doelgroepen voor de verkopen. 

• Bezoeken van regionale en landelijke vergaderingen en/of bijeenkomsten. 

• Leden en vrijwilligers werven. 

• Toekomstvisie ontwikkelen. 

• Meer gebruik maken van expertise van de leden om bovengenoemde werkzaamheden uit te 

kunnen voeren. 

• Het eenmaal per jaar uitgeven van een Nieuwsbrief om de leden te informeren over de 

activiteiten die worden verricht en over de studieresultaten van gesteunde studentes. 

• Waarborgen/zorgdragen van/voor de continuïteit van de vereniging. 

 

Werving van gelden 

TAA landelijk is geen fondsenwervende instelling, maar een vermogensfonds. Het werven van 

gelden is geen doelstelling van de vereniging. De afdeling ontvangt van de leden contributie. 

Deze contributie bedraagt per 1 januari 2017 minimaal € 15,00 per jaar. De vereniging draagt 

1/6 deel van de geïnde contributie af aan de landelijke verenigingskas voor een bijdrage aan de 

landelijke verenigingskosten.  

 

De vereniging kan gelden van derden ontvangen door schenkingen en/of legaten. 

De vereniging ontvangt geen subsidie.  

 

Over het gevoerde financiële beleid wordt toezicht uitgevoerd door een kascommissie 

bestaande uit minimaal twee leden uit het ledenbestand, zijnde geen bestuursleden. Om hieraan 

te voldoen heeft de vereniging een kascommissie bestaande uit drie leden die in de Algemene 

Leden Vergadering worden benoemd. 

 

Bevoegdheden van het TAA bestuur 

De voorzitter behartigt de algemene gang van zaken van de vereniging en zit de 

bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergaderingen voor. 

 

De secretaris van het bestuur voert de correspondentie voor het bestuur en maakt de notulen 

van de vergaderingen, zowel van de vergaderingen van het bestuur als van de Algemene Leden 

Vergadering. De secretaris draagt zorg voor de voorbereidingen noodzakelijk voor het opmaken 

van het jaarverslag van de vereniging. 
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De penningmeester van het bestuur neemt alle gelden voor de vereniging in ontvangst en voert het 

financiële beleid. De penningmeester draagt zorg voor de voorbereidingen noodzakelijk voor het 

opmaken van de balans en de winst- en verliesrekening van de vereniging. De penningmeester 

stelt jaarlijks een begroting op. 

 

De vereniging heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Zij ontvangen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten. 

 

Uitvoering van beleid 

De vereniging benoemt uit haar midden een bestuur. Leden van de vereniging zijn als zodanig 

ook lid van de landelijke vereniging. De vereniging is belast met de inning van de contributie, het 

begeleiden van vrouwen die handgemaakte artikelen vervaardigen en het verkopen van deze 

artikelen. Tevens begeleidt het bestuur de vrouwen die een bijdrage uit het landelijke 

Tesselschade Studiefonds en het Zegers Veeckensfonds ontvangen. Een afgevaardigde van het 

bestuur is statutair verplicht de vergadering van de Raad van Afgevaardigden bij te wonen. De 

vereniging is vrij om vrouwen financiële ondersteuning te geven als bijdrage in studiekosten. De 

vereniging is statutair verplicht voor 1 april een financieel jaarverslag alsmede een administratief 

jaarverslag aan te leveren aan het landelijk bestuur van de vereniging. 

 

Uitkeringen beleid 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning uit het Tesselschade 

Studiefonds:  

• Het Tesselschade Studiefonds ondersteunt uitsluitend vrouwen. De opleiding wordt gevolgd 

bij een officieel door het Rijk erkende instelling (verschillende niveaus en richtingen zijn 

mogelijk). 

• Belangrijk bij de aanvraagprocedure is een goede arbeidsperspectief na afronding van de 

opleiding.  

• Het Tesselschade Studiefonds verstrekt jaarlijks maximaal het collegegeld zoals dat voor het 

betreffende studiejaar is vastgesteld. 

  

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning uit het Zegers 

Veeckensfonds: 

• Het Zegers Veeckensfonds ondersteunt (oud) handwerksters en (oud) depothoudsters die 

niet meer kunnen werken en daardoor in financiële moeilijkheden komen, een geldbedrag te 

schenken. 

• Daarnaast kunnen handwerksters, die om gezondheidsredenen tijdelijk niet of minder 

kunnen werken, financiële ondersteuning krijgen. 
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Uitkeringen door de vereniging voor het Tesselschade Studiefonds en het Zegers 

Veeckensfonds van de laatste 3 jaar en de prognose voor de komende 3 jaar.   

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tesselschade 

Studiefonds 

€ 4.048 € 2.315 € 1.922 € 3.000 € 3.000 € 3.000 

Zegers 

Veeckensfonds 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

 

Beschikken over het TAA vermogen 

Het landelijk bestuur stelt jaarlijks een begroting op en stelt het maximum bedrag aan uit te 

keren toelagen vast. Dit gebeurt op basis van de hoogte van de uitkeringen van voorgaande 

jaren en de te verwachten aanvragen voor het toekomstige jaar. 

 

Bij ontbinding van de  vereniging zullen de eigendommen van de vereniging, na betaling van alle 

schulden en met inachtneming van de belangen van de eventuele handwerksters en 

gesubsidieerden, worden overgedragen aan TAA landelijk, voor zover niet door schenkers of 

erflaters anders mocht zijn beschikt (artikel 23 statuten).  

 

Groningen, juni 2021 
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ACTIVITEITENVERSLAG TESSELSCHADE-ARBEID ADELT AFDELING GRONINGEN – 2020 

Bestuurlijke activiteiten 

Bestuursvergaderingen vonden in verband met COVID-19 niet fysiek plaats. Overleg was veelal 

digitaal, telefonisch of via WhatsApp. 

 

Om de handwerksters niet te vergeten stuurden wij hen rond de kerstperiode een attentie. 

 

Ook landelijke bijeenkomsten van TAA zoals de depotdagen konden geen doorgang vinden. 

Het bestuur was vertegenwoordigd bij de Algemene Ledenvergadering en de bijeenkomst 

betreffende de nieuw in te richten centrale ledenadministratie die beiden online plaatsvonden. 

 

Op initiatief van de depotcommissie werd er in september een kettingbrief gestart om zo in 

contact te blijven met andere afdelingen. Afdeling Groningen heeft hieraan een bijdrage 

geleverd. 

 

Betsy Perk Opleidingsfonds (BPO)/Tesselschade Studiefonds 

Dit is de laatste keer dat er over BPO wordt gesproken want op de landelijke ALV van 

22 september 2020 is de naam Betsy Perk Opleidingsfonds definitief gewijzigd in Tesselschade 

Studiefonds.  

 

Afgelopen jaar heeft de afdeling Groningen twee vrouwen financieel ondersteund. 

Mevrouw H.W. is vierdejaars student HBO Verloskunde aan de Hanzehogeschool te Groningen; 

en mevrouw H.v.G. rondde haar 1-jarige opleiding Gecertificeerd docent NT2 in het 

volwassenenonderwijs af.  

 

Verkopen 

In verband met COVID-19 hebben er geen verkopen plaatsgevonden. Wel zijn er vanuit het 

depot artikelen verkocht. 

 

Ledenadministratie 

Het bestuur heeft onder andere naar aanleiding van de online bijeenkomst met betrekking tot het 

centraliseren van de ledenadministratie besloten hieraan mee te doen. Een en ander wordt door 

Genkgo ‘gehost’. Vanuit de centrale ledenadministratie kunnen in de toekomst brieven, 

uitnodigingen en facturen worden verstuurd. Dit betekent op  termijn een lastenverlichting voor 

het bestuur.  
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BEGROTING 2021 VERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT AFDELING GRONINGEN 
 

BATEN   Begroot 2020 

(in euro’s) 

Reëel 2020 

(in euro’s) 

Begroot 2021 

(in euro’s) 

Contributies   1.500,00 802,50 1.200,00 

Schenkingen en diversen    75,00 50,00 

Rente   37,50 17,00 15,00 

ZVF      

Tesselschade 

Studiefonds 

   218,27  

Verkoopopbrengsten Uit depot  1.500,00 683,40 750,00 

Aan andere 

afdelingen 

 1.500,00  1.500,00 

Uit vitrine     

Op 

verkoopdagen 

 2.000,00 67,50 1.000,00 

Waardevermeerdering op 

inkoopwaarde 

  988,50 2.088,83 1.000,00 

Onvoorziene inkomsten      

      

Totaal der baten   7.526,00 3.952,50 5.515,00 

      

Resultaat    1.695,90  

 

 

LASTEN   Begroot 2020 

(in euro’s) 

Reëel 2020 

(in euro’s) 

Begroot 2021 

(in euro’s) 

Vergoeding 

handwerksters 

  150,00  100,00 

Gratificaties   125,00 70,00 100,00 

Materiaal   1.250,00 198,04 350,00 

Algemene kosten   1.250,00 220,99 350,00 

Aangekocht handwerk   250,00 219,25 250,00 

Aankoop gerede 

artikelen TAA afdelingen 

  300,00 95,00 250,00 

Onkosten verkopen Verkopen  150,00  100,00 

Verzendkosten  25,00 114,77 150,00 

Bankkosten   126,00 134,65 140,00 

PR-kosten   100,00  100,00 

Verzekeringskosten   500,00 367,84 375,00 

Afdracht landelijk   300,00 246,25 250,00 

ZVF Landelijk     

Vereniging     

Tesselschade 

Studiefonds 

Landelijk     

Vereniging  3.000,00 1.922,71 3.000,00 

Waardevermindering    363,00  

Andere uitgaven      

      

Totaal der lasten   7.226,00 3.952,50 5.515,00 

 

Vastgesteld 31 maart 2021 


