
Tesselschade-Arbeid Adelt afdeling West-Friesland 

Tesselschade-Arbeid Adelt is opgericht in 1871 en is de oudste vrouwenvereniging 
van Nederland. 

Tesselschade West-Friesland is een actieve vereniging die fondsen werft voor het 
Tesselschade Studiefonds. Tevens bevordert Tesselschade het plezier in 
handwerken en het bewaren van handwerktechnieken. 
 
Er worden ieder jaar verkoopdagen georganiseerd, meestal in voor- en najaar. In 
2020 alleen in augustus vanwege corona. 
 
Regelmatig verstuurt Tesselschade afdeling West-Friesland nieuwsbrieven naar 
haar leden. 
Ook hebben wij een bestand van belangstellenden, die op de hoogte worden 
gehouden van onze verkoopdagen. 

De opbrengsten van de verkoop zijn bestemd voor het Tesselschade 
Studiefonds waar vrouwen een beroep kunnen doen op een bijdrage in hun 
studiekosten. Tesselschade-Arbeid Adelt is een vereniging die vrouwen steunt, jong 
en oud, in hun streven naar economische onafhankelijkheid. Hierbij kunnen ze 
rekenen op 150 jaar ervaring, kennis en kunde. 
 
De contributie van onze vereniging bedraagt minimaal € 15,00 per jaar. De 
vereniging heeft de ANBI status en ontvangt ook giften en legaten.  

Onze officiële naam: Vereniging Afdeling West-Friesland en omstreken van de 
Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging "Tesselschade-Arbeid Adelt”, beter 
bekend als Tesselschade afdeling West-Friesland. 

• KVK 40626136 
• west-friesland@tesselschade-arbeidadelt.nl  

Tesselschade heeft sinds de oprichting de volgende doelstellingen ontwikkeld:   

• vrouwen steunen in hun streven economische onafhankelijkheid te bereiken 
door middel van een financiële bijdrage in hun opleidings- en studiekosten om 
een vak- of beroepsopleiding te kunnen volgen 

• door de verkoop van handwerkproducten het studiefonds financieel op niveau 
houden 

• het bewaren van handwerktechnieken 
• het steunen van handwerksters met een gift indien zij extra 

ondersteuning behoeven 

Bestuur Tesselschade afdeling West-Friesland 
Margreeth van der Kwast (voorzitter), Harmke Burggraaff-Adema (secretaris a.i. en 
penningmeester), Serena Leuver ( contact handwerksters) en Dyana Meester-Kuin ( 
depothoudster). 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die alleen een vergoeding ontvangen voor 
gemaakte onkosten. 

mailto:west-friesland@tesselschade-arbeidadelt.nl


 
Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2020: 

• afdeling West-Friesland heeft 1 kandidaat gesteund 
• nieuwsbrief voorjaar naar de leden 
• door lock-down vervalt de jaarlijkse voorjaarsverkoop 
• uitnodiging ALV naar de leden en uitnodiging zomerverkoop naar de leden en 

belangstellenden gestuurd 
• Algemene Ledenvergadering gehouden op 12 augustus 2020 bij de 

penningmeester 
• zomerverkoop in De Witte Valk in Zwaag op 21 augustus 
• nieuwsbrief najaar naar de leden gestuurd met vermelding hoe men artikelen 

kan bestellen 
• kerstgratificatie en kerstattentie naar handwerksters gebracht aangezien de 

jaarlijkse kerstlunch niet door kon gaan 
• vertegenwoordiging op landelijke ALV, Raad van Advies en Depotvergadering, 

dit jaar dus via Zoom 
• in 2020 zijn er 2 fysieke bestuursvergaderingen gehouden en verder is er 

overlegd via telefoon, mail en WhatsApp groep. Het dagelijks bestuur heeft nog 
een aantal malen vergaderd inzake het samenstellen van de nieuwsbrieven. 

• In principe zou de regiovergadering in Hoorn plaatsvinden, maar wegens corona 
kon dit niet doorgaan. 

• Elke 2 maanden wordt er een koffieochtend georganiseerd voor de 
handwerksters. Zij kunnen dan elkaars werken bewonderen, deze inleveren en 
krijgen weer nieuwe werken mee. Hierbij zijn altijd een aantal leden van het 
bestuur aanwezig. Uiteraard is het sociale aspect hierbij erg belangrijk. 

Onze jaarrekening en begroting treft u hieronder aan.  

Tesselschade heeft 24 afdelingen door heel Nederland. Meer informatie over 
Tesselschade landelijk vindt u op www.tesselschade-arbeidadelt.nl 
  

  

Baten 2020 2021  Lasten 2020 2021 

 realisatie prognose   realisatie prognose 

       

       

Contributie  €     1.387,50   €  1.350,00   

Contributie-
afdracht/   

Giften  €        160,00   €             -     Steun student  € 1.731,00   €         250,00  

Overige inkomsten  €     3.688,00   €  2.500,00   Algemene kosten  € 4.194,00   €      3.800,00  

       

Totale Baten  €     5.235,50   €  3.850,00   Totale Kosten  € 5.925,00   €      4.300,00  

       

Resultaat             -  €        700,00        €    200,00      
 



 

 

 
  

 
 
  

 


