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Voorwoord van de voorzitter
In dit jaarbericht blik ik terug op het afgelopen jaar en
vooruit naar de periode die voor ons ligt. Dit jaar is heel
bijzonder. Tesselschade bestaat 150 jaar! Alle reden om
onze leden, oud-leden, bestuursleden en commissieleden
te feliciteren met deze driedubbele gouden gebeurtenis!
Anderhalve eeuw met elkaar samen, in gebondenheid en
verscheidenheid. We mogen er met recht trots op zijn.
Op de voorkant van ons jaarbericht staat een afbeelding
van Betsy Perk, de oprichter van Arbeid Adelt. Arbeid
Adelt werd opgericht om ‘het taboe op betaalde arbeid
door dames te doorbreken’. Naast haar portret de titel
van het eveneens door haar opgerichte tijdschrift ‘Ons
Streven’, dat vrijwel direct na oprichting werd omgedoopt
tot ‘Onze Roeping’ na een conflict met de uitgever.
Het tijdschrift werd het huisorgaan van de vereniging.
In het eerste nummer van ‘Onze Roeping’ schrijft Betsy
Perk: “Voorwaar! Arbeid is een vereiste tot geluk”. Een
visie waarin ik me helemaal kan vinden.*
Op 17 oktober a.s. is het 150 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht om vrouwen te ondersteunen op
hun weg naar financiële onafhankelijkheid. Tesselschade
is de eerste en oudste vrouwenvereniging van Nederland.
De oprichters van Arbeid Adelt, zoals de vereniging bij
haar oprichting werd genoemd, hebben vast niet kunnen
dromen dat hun schepping na honderdvijftig jaar nog volop bloeit. Zou je nu gevraagd worden een vereniging op
te richten die over 150 jaar nog relevant is en haar leden
bindt..., het zou utopisch klinken. Zou zoiets überhaupt
mogelijk zijn?
Onze vereniging heeft zich door moeilijke en bange tijden
heen geslagen. In 1873 was er de afsplitsing van Tesselschade, WOI en WO II zetten onnoemlijk veel levens op de
kop, de fusie van Tesselschade en Arbeid Adelt in de jaren
vijftig van de vorige eeuw was een merklap van jewelste,
ledenaanwas en -krimp, het gebeurde allemaal. En dan
recentelijk nog Covid-19. Ook Tesselschade ontkwam niet
aan de woelingen der tijden. Maar overleefde. Gelukkig
maar.
Zeker, Tesselschade is door de jaren heen veranderd, maar
bleef toch voor een belangrijk deel hetzelfde, en vooral:
zichzelf! Nog steeds is er de noodzaak om vrouwen te ondersteunen bij het bereiken van financiële onafhankelijkheid. Bijna de helft van alle vrouwen in Nederland is dat
nog steeds niet. En dat is vaak geen bewuste keuze. De
wijze waarop vrouwen financieel onafhankelijk worden
verandert voortdurend, en een eenmaal verworven onafhankelijke status kan zomaar weer verloren gaan.
Min of meer vanaf de geboorte van onze vereniging heb-

ben vrouwen met het vervaardigen van handwerkproducten een inkomen verdiend. Vandaag de dag gebeurt
dat in veel afdelingen nog steeds. Met dit verschil dat de
opbrengsten van het handwerken nu in de verenigingskas
vloeien om opleidingen van vrouwen te financieren.
Het belang van handwerken om inkomsten te bekomen is
de afgelopen 150 jaar teruggelopen. Het belang van een
goede opleiding is daarentegen toegenomen. Het is bijna
niet meer mogelijk om zonder diploma’s een goede, betaalde baan te vinden. Handwerken zien we nu meer en
meer als een sociale bezigheid, waarmee overigens wel
een aanvulling op het inkomen kan worden verkregen.
Hetzij voor de handwerksters zelf, dan wel voor onze vereniging.
Vanzelfsprekend blijft een goede opleiding altijd belangrijk
voor het verkrijgen van inkomen. Maar welke opleiding? De
wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Digitalisering
en robotisering, bijvoorbeeld, maken sommige beroepen
overbodig en herscholing noodzakelijk. Maatschappelijke
veranderingen vereisen ook vaak aanvullende opleidingen.
Herscholing en bijscholing, een leven-lang-leren is nodig,
maar is niet voor iedereen financieel weggelegd.
Nu even terug naar het afgelopen jaar: 2020 was een
moeilijk jaar. Voor het eerst was het bijna onmogelijk
elkaar te ontmoeten en bijeenkomsten te organiseren;
bijvoorbeeld voor de verkoop van producten. Sommigen
hebben dit als een rustperiode ervaren, voor velen was
het een bar ongezellige tijd.
In 2018 hebben we een start gemaakt met een heroriëntering op onze toekomst. Duidelijk was dat waanneer we
onze toekomst willen zekerstellen veranderingen noodzakelijk zijn. Om maar iets te noemen: we moeten veel meer
naamsbekendheid krijgen en meer leden werven. Voor
het beoordelen en begeleiden van studentes zijn actieve
vrijwilligers nodig, en om giften aan vrouwen mogelijk te
blijven houden zijn extra inkomsten zeer welkom. Ieders
‘opdracht’: actief blijven nadenken over de toekomst van
Tesselschade en daarbij in actie te komen.
Covid tekent weliswaar ons lustrumjaar, maar alles maar
laten gebeuren en bij de pakken neerzitten zit niet in desvrouwen-aard. ‘The only way is up’, en die ene kant gaan
we op. We zetten als bestuur vol in op veel meer naamsbekendheid en grijpen daarvoor het lustrumjaar aan. Zie
dat lustrum daarom ook als een geschenk, dat we met z’n
allen in de vele achterliggende jaren hebben gemaakt. De
presentatie van dat geschenk geschiedt op zondag 17 oktober in het TextielMuseum in Tilburg.
In het voorjaar van 2022, op 23 april, heeft ons grote lus-

Maria Tesselschade
Maria Tesselschade Roemersdochter Visscher werd op 25 maart 1594 geboren in Amsterdam.
Zij was de jongste dochter van Roemer Visscher, bemiddeld graanhandelaar en dichter, en Aefgen
Jansdr. Onderwater en had 2 oudere zusters, Anna (1583) en Geertruy (1588). Haar vader gaf haar
de naam ‘Tesselschade’ als herinnering aan de schade die hij had geleden bij de storm van 1593
voor het eiland Texel. Hij verloor daar een groot aantal schepen.
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trumfeest plaats. Een bijzonder lustrum verdient een bijzonder feest. En dat wordt het ook.
Voordien zal Tesselschade een ‘nieuw kleedje’ hebben
aangetrokken in de vorm van een ingrijpend vernieuwde
website. Moderner, toegankelijker, met presentaties;
strak-in-het-mantelpak om het zo maar eens te zeggen.
Iedere sitebezoeker krijgt een mooi en helder beeld van
wie we zijn en wat we doen.
Weliswaar allemaal vernieuwingen, maar met behoud van
het vele goede van Tesselschade. We blijven oude handwerktechnieken bewaren en bevorderen; ook in samenwerking met organisaties buiten onze vereniging. En we
blijven ons uiteraard inspannen voor financiële zelfstandigheid van vrouwen. Samengevat: Tesselschade blijft dé
vrouwenvereniging van Nederland, die ze al 150 jaar is.
De basis van een vereniging wordt gevormd door de leden.
Zij bepalen haar bestaansrecht en succes. En zoals ik in
het begin zei: dat doen ze met elkaar in gebondenheid en
verscheidenheid. Alleen dan kunnen we veel van elkaar

Ereleden A.E.G. Bos-van Epenhuysen

leren, elkaar helpen en met elkaar beleven en dingen tot
stand brengen.
We hebben een zware en onzekere tijd achter de rug, en
wie weet wat de ontwikkelingen nog voor ons in petto
hebben, maar ik zie lichtpunten. Ik wil graag iedereen
heel hartelijk bedanken die zich voor Tesselschade heeft
ingezet en degenen die onze vereniging hebben gesteund.
En ik hoop iedereen straks weer te ontmoeten; op een
verkoopbijeenkomst, bij een vergadering, een viering.
Tesselschade bestaat al 150 jaar; daar kan nog wel wat
bij…
Met warme groet,
Dorien Rookmaker, voorzitter.
* noot: www.schift.nl/betsy-perk-oerfeminist-met-eenabonnement-op-miskenning/.

TAA-Bestuur D. Rookmaker
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(vervolg)
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I.D. Wagenaar
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D.H. Jeene
Vacature
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voorzitter
1e penningmeester en
vice-voorzitter
1e secretaris
communicatie en vrijwilligers
lid
2e penningmeester
2e secretaris

Marguerite Berghauser Pont

Marguerite was erg trots op deze mooie afbeelding. Ze
wilde graag dat de prent aan het Leidseplein zou komen
te hangen. Naast de kast van haar moeder die ze al eerder
schonk.

tweemaal uitgesteld. Maar uiteindelijk is het gelukt om
de prent in ontvangst te nemen.
Claartje de Kreuk en ik hebben op 18 juni jl. de prent en
een groot aantal boeken
overhandigd gekregen van
Jeroen, de middelste zoon
van Marguerite.
Aan de wand van de kamer,
waar Marguerite zo veel
werk heeft verricht voor
de bibliotheek, komt Maria
Tesselschade mooi tot haar
recht en is ze helemaal op
haar plaats.

Door de coronabeperkingen is de ontvangst van de prent

Mieke van Leeuwen

Marguerite Berghauser Pont heeft aan Tesselschade een
portret van Maria Tesselschade nagelaten. Het portret is
een prent uit de collectie van Ploos van Amstel dat toegeschreven wordt aan Hendrikus Goltzius.
Of het portret echt een afbeelding is van Maria Tesselschade
is nooit wetenschappelijk vastgesteld. De kunsthistoricus
H. Van de Waal heeft hier in de jaren vijftig onderzoek
naar gedaan.

Tesselschade en haar zussen kregen een moderne veelzijdige opvoeding, gericht op ontplooiing
van kunstzinnige en litaraire talenten. Ze wist veel van literatuur, kende Frans, Italiaans en wat
Latijn. Ze speelde verschillende muziekinstrumenten, blonk uit in zangkunst, schreef gedichten,
schilderde en kon prachtig glas graveren. Ook leerde ze zwemmen.
3

Uit het Jaarverslag
Bestuur
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 Termeulen, 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.
Helaas hebben 2 van de nieuwe bestuursleden, nl. Anne
Roos van der Elst en Ariane Termeulen, om persoonlijke
redenen hun functie in 2021 alweer neergelegd. Gelukkig
heeft Sylvia Bouwmeister aangegeven het bestuur te willen komen versterken. Zij gaat PR en externe communicatie doen. Sonja van der Meer gaat zich toeleggen op de
interne communicatie.
Het Bestuur heeft dit jaar zesmaal een ‘normale’ bestuursvergadering gehouden, soms (met afstand ) fysiek,
soms via ‘Zoom’. Tussentijds vonden geregeld korte bestuursoverleggen plaats via ‘Zoom’.
De geplande RvA vergadering in oktober is in verband met
corona en de uitgestelde AV, afgelast.
De afdeling Breda had dit jaar de AV georganiseerd en tot
in de puntjes voorbereid. Het bleek echter dat een lijflijke vergadering te veel risico’s met zich mee zou brengen
In september werd daarom noodgedwongen via “zoom”
de uitgestelde jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) gehouden. Deze is door het Landelijk Bestuur georganiseerd.
Deze keer helaas geen (muzikaal) intermezzo of lunchprogramma. Het inhoudelijke programma werd door het
Bestuur verzorgd.
Door de AV 2020 is een aantal wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Het Bestuur had hierover
al tijdens de RvA-vergadering in oktober 2019 gecommuniceerd. Eveneens vond een statutenwijziging plaats.
Er is besloten dat het BPO (Betsy Perk Opleidingsfonds)
voortaan “Tesselschade Studiefonds” gaat heten. Dit om
de verbinding tussen het Studiefonds en de Vereniging
voor iedereen duidelijk te laten zijn. De naam van Tesselschade Arbeid Adelt blijft ongewijzigd maar wordt in het
dagelijks verkeer voortaan Tesselschade i.p.v. TAA.

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 RvA-leden presenteerde 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. Daarnaast wordt bij de samenstelling van het bestuur en de bemensing van de commissies rekening 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.
Bij het werven van nieuwe bestuursleden wordt ook gezocht naar specifieke competenties (PR, marketing, etc.).
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 (naamswijziging,
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 ledenadministratie en de bouw van een
nieuwe website als speerpunten voor 2021 geformuleerd.
Alleen het themateam “Handwerken en verkoop” heeft
tot eind 2020 voortbestaan en bestaat nu officieel nog in
2021. Dit team is nog actief in een verkenning hoe het
handwerken vorm te geven.
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.

Het ouderlijk huis was een trefpunt van de toenmalige literaire voorhoede, waartoe bekende
dichters als Hooft, Vondel en Bredero behoorden.
Na de dood van hun ouders (in 1619 en 1620) bleven Anna en Tesselschade nog enkele jaren in het huis
wonen tot hun huwelijk. De twee zussen hielden het huis open voor hun kunstzinnige leeftijdsgenoten.
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De landelijke RvA en depotdag zijn vanwege Corona afgelast en de AV was online. De fysieke bijeenkomsten, die
behalve een zakelijk karakter ook van groot sociaal belang
zijn, werden erg gemist. Dit soort bijeenkomsten zorgen
ook voor de verbondenheid van de afdelingen als onderdeel van de landelijke vereniging.

(vervolg)

hoeven maken van Excel-bestanden. Hierdoor is het totale
ledenbestand in principe altijd up-to-date. De invoering
zal de administratieve werkzaamheden van de afdelingen
verminderen en de risico’s op datalekken verkleinen.

Corona betekende ook dat dit jaar tijdens de zomer geen
hei-sessie is gehouden door de bestuursleden zoals inmiddels te doen gebruikelijk. De periode na de benoeming
van de vier nieuwe bestuursleden is gebruikt als inwerkperiode.

Elsbeth Bosselaar nam na vele jaren afscheid als lid van
de ledenadministratie. Het beheer van de ledenadministratie wordt nu door Loes Vvan Harinxma thoe Slooten
en Clothilde De Maes Janssens uitgevoerd. De invoering
van het nieuwe systeem wordt in 2021 afgerond. In de
toekomst zal ook de contributie inning via dit programma
kunnen plaatsvinden.

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 gebruik te

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.

Financiën
Ondanks alle onzekerheden op velerlei gebied heeft TAA
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 Santheuvel Sobbe, van Stichting
Rust en Vreugd, 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 opheffing 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 werden 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.

Het eerst bekende gedicht van Tesselschade is van januari 1621 en onderdeel van de ‘Schonckensonnetten’, waar Huygens, Anna en Tesselschade elk dezelfde rijmwoorden gebruikten als in het
begingedicht van Hooft.
Tesselschade had de ambitie om net zo goed te schrijven als de bekende dichters. Vanaf 1622
hielp Hooft op verzoek van Tesselschade haar bij het dichten. Ze stuurde hem haar gedichten ‘ter
betutteling’ d.w.z. voor commentaar en verbetering.
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Commissie voor het Zegers Veeckensfonds 2020
In 2020 bestond de commissie ZVF uit 7 personen.
Tweemaal werd er met elkaar online vergaderd. Door het
jaar heen was er met regelmaat onderling contact.
Ieder jaar wordt dat bedrag dat het ZVF uitkeert wat minder. Dit heeft te maken met het overlijden van kandidaten
(velen zijn op leeftijd) en de geringe opgave van nieuwe
kandidaten. Eén kandidate ontving 200 Euro voor de aanschaf van een naaimachine.
Vanuit het Tesselschade Studiefonds kwam een tweetal
verzoeken om studenten geld te geven voor het aanschaffen van studiemateriaal. De kosten bedroegen 1750 Euro.
Beide aanvragen zijn gehonoreerd.
De commissie denkt wel na over de toekomst van het ZVF.
Hoe moeten wij omgaan met de nalatenschap van Pauline Zegers Veeckens. Uit haar legaat is het ZVF ontstaan
met de bedoeling om (oud) handwerksters en (oud) de-

pothoudsters die niet meer kunnen werken en daardoor in
financiële moeilijkheden komen een bedrag te schenken.
Daarnaast kunnen ook handwerksters die om gezondheidsredenen tijdelijk niet of minder kunnen werken financiële
ondersteuning krijgen. Maar het aantal aanvragen neemt
af en het fonds beschikt nog wel over geld. Er moet een
bestemming voor dat geld gezocht worden in de geest van
het testament van Pauline Zegers Veeckens als er niet
meer voldoende ‘handwerkkandidaten’ zijn.
Graag willen wij de afdelingsbestuursleden van Tesselschade ook hartelijk bedanken voor hun inzet en de moeite, die zij zichzelf getroosten om de aanvragen van de
kandidaten te doen.
Wij ontvingen hartverwarmende reacties.
In 2020 keerde het ZVF een bedrag van € 34.800 uit ten
behoeve van 22 kandidaten.

Commissie voor het Tesselschade Studiefonds
(voorheen BPO) 2020
Tesselschade Studiefonds is voor vrouwen die
• een rijks erkende opleiding (MBO/HBO/WO) volgen;
• een realistisch plan hebben waarmee zij een goede kans
maken om economisch zelfstandig te worden;
• hun opleiding niet zelf (helemaal) kunnen financieren;
• nog steeds tekort komen nadat zij de mogelijkheden
van DUO maximaal hebben gebruikt;
• in Nederland wonen en niet om studieredenen naar Nederland zijn gekomen.
De commissie voor het Tesselschade Studiefonds beoordeelt de aanvragen van studenten, heeft contact met de
afdelingen die deze studenten begeleiden en zorgen voor
de uitbetalingen van de toegekende bedragen.
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 Fundatie van den Santheuvel Sobbe en In Aere Salus waardoor zij studenten (extra)
konden steunen. 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 afdelingen 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
samenwerking 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 bezighouden kon begin 2020 alleen nog doorgaan met de afdelingen Leiden, Den Haag en
Rotterdam. 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 Studiefonds (Bij-de-Hand) aan-

Tesselschade trouwde 26 november 1623 te Amsterdam met zeeofficier Allart
Jansz. Crombalch uit Alkmaar. Ze vestigden zich te Alkmaar, waar ze twee dochters
kregen: Teetgen in 1625 en Maria Tesselschade in 1628. Ook na haar huwelijk bleef
Tesselschade vriendschappelijk contact houden met Hooft. Vanaf 1627 was zij vrijwel
elke zomer met haar gezin op het Muiderslot, waar Hooft als drost van Muiden woonde.
Daar kwamen ook in wisselende samenstelling Huygens, Vondel, Bredero, Barleus,
Vossius en Cats. Zij zong voor Hoofts gasten en droeg bij aan de spirituele conversatie.
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Tesselschade Studiefonds

✁
Knip dit uit en geef het aan iemand in je eigen netwerk om kennis over het Tesselschade Studiefonds te verspreiden.

TESSELSCHADE STUDIEFONDS

voor vrouwen
mbo | hbo | wo
Kijk voor meer informatie op
www.tesselschade.nl
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Tesselschade Studiefonds
Algemene intro
Tesselschade Studiefonds komt op voor vrouwen
Wil je graag economisch zelfstandig zijn maar heb je onvoldoende middelen om een studie te
betalen? Dan is Tesselschade een vereniging voor jou. Wij bieden al sinds 1871 kansen voor
vrouwen om op eigen benen te staan. Dit doen we door vrouwen die een opleiding of studie willen
volgen maar daarvoor zelf geen financiële middelen hebben, een bijdrage te geven.

Tesselschade Studiefonds is voor vrouwen die
• een rijks erkende opleiding (MBO/HBO/WO) volgen
• een realistisch plan hebben waarmee zij een goede kans maken om economisch zelfstandig te
worden;
• hun opleiding niet zelf (helemaal) kunnen financieren;
• nog steeds tekort komen nadat zij de mogelijkheden van DUO maximaal hebben gebruikt;
• in Nederland wonen en niet om studieredenen naar Nederland zijn gekomen.

Wat geeft het Tesselschade Studiefonds?
• Een bedrag ter hoogte van maximaal het geldende reguliere collegegeld voor MBO/HBO/WO.
Hoe een aanvraag in te dienen?
Voor het aanvraagformulier, overige voorwaarden en informatie kijk op onze website
www.tesselschade.nl.

Vragen?
Mail naar tesselschade.studiefonds@tesselschade.nl.
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(vervolg)

gepast 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 aanvraagformulier
en de begroting kregen een update. Alle afdelingen hebben een vaste contactpersoon binnen de commissie waar
zij met vragen terecht kunnen.

de maximale termijn) ingevuld zijn met nieuwe enthousiaste commissieleden.

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.

Een 20-jarige studente Verloskunde
Ze is zeer gemotiveerd voor de opleiding. Zij heeft als
gevolg van een moeilijke thuissituatie psychische hulp
moeten zoeken. Dit heeft geholpen en ook de afdeling
van Tesselschade die haar begeleidt heeft haar heel
goed ondersteund en op weg geholpen. Ze weet wat
ze wil en haalt goede cijfers. Ondanks een zeer sober
uitgavenpatroon en maximaal lenen van DUO heeft ze
de hulp van het Studiefonds hard nodig. De Verloskunde
studie is zeer intensief en tijdrovend. Het is niet mogelijk
daarnaast te werken. Ze kreeg € 2.143,-.

Daarnaast zijn er van de aanvragen die doorgestuurd zijn
naar de afdelingen studentes uit eigen middelen door afdelingen ondersteund.
Van de in 2020 door het Tesselschade Studiefonds gesteunde studenten volgden 10 studenten een WO-opleiding, 33
een HBO-opleiding en 12 een MBO-opleiding. Net als eerdere jaren was de meerderheid van de aanvragen afkomstig van HBO- studenten.
Wat opvalt is het sterk teruggelopen aantal aanvragen van
universitaire studenten. Het is belangrijk 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 verstrijken van

Brief van student aan bestuurlid opleidingen
U wilt niet weten hoe enorm ik geschrokken ben van het
bedrag dat ik zag op mijn bankrekening. Ik sta in tranen
van dankbaarheid en als het kon had ik u heel stevig
geknuffeld. U wilt niet weten wat dit voor en met mij
doet. Uw bereidheid dit voor mij te willen doen zegt
zoveel over u als mens, natuurlijk geldt dit ook voor de
mensen die in het bestuur zitten die bereid waren ons dit
te gunnen. Ik zal dit nooit vergeten! Mijn dankbaarheid is
enorm en dit zal mijn leven enorm helpen vooruitgaan. Ik
kan niet wachten op de dag dat ik u met trots mijn diploma
stuur!

Totaal aan 137 studenten uitgekeerd via afdelingen en
Tesselschade Studiefonds: € 190.046.

Studente begeleid door de afdeling Friesland
Een van onze succesvolle studenten is een alleenstaande
moeder met 2 kinderen. In 2017 maakte zij na een zeer
moeilijke periode een herstart met de HBO-opleiding
docent maatschappijleer. Ze had de zorg voor haar ernstig
zieke moeder op zich moeten nemen. Dit bleek een te grote
belasting naast de zorg voor de kinderen en haar studie.
Hoewel ze met uitstekend resultaat haar propedeuse
haalde, raakte ze daarna in een neerwaartse spiraal.
Hyperventilatie leidde tot paniekaanvallen, waardoor ze de
straat niet meer op durfde. Ze werd depressief en zag haar
droom om docent te worden in duigen vallen. Het volgen
van een therapie hielp haar er bovenop en met steun van
het BPO zette ze de stap om haar studie te vervolgen. Met
succes! In juli is zij geslaagd en heeft aansluitend een baan
gevonden. Vorig jaar bekostigde de Stichting In Aere Salus
op verzoek van het BPO een korte vakantie voor haar en
de kinderen.
Hieronder haar bericht:
Ik mag met een heel grote glimlach vertellen dat ik ben
geslaagd voor de HBO-opleiding docent maatschappijleer!
Daarnaast ben ik ook gelijk aangenomen bij het Friesland
College, waar ik vorig jaar mijn stage heb afgerond. Ik
start al vanaf augustus voor vier dagen per week! Ik ben
ontzettend blij. Dank jullie wel voor alle hulp. Zonder
jullie was dit niet gelukt! Jullie hebben een grote last
van mijn schouders gehaald, waarbij ik ook nog mocht
relaxen in het Center Parcs! Hartelijk dank hiervoor en
een hartelijke groet, AvD

Het motto wat Tesselschade bij haar ondertekening van gedichten en brieven sinds 1630
gebruikte was ‘Elck zijn waerom’. Uit de tijd van haar huwelijk zijn enkele gedichten van
haar bekend, onder andere een verzoenend vers naar aanleiding van een in 1630 door Vondel
uitgeschreven dichtersprijsvraag die bedoeld was als een offensief tegen uitingen van religieuze
onverdraagzaamheid. Ook haar vrienden wees zij soms vriendelijk terecht. In een brief aan
Caspar Barlaeus (dd. 12 augustus 1636) zette Hooft haar naam dan ook veelzeggend om in het
anagram ‘Sachte sedeles’: zachte zede-les.
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Algemene Vergadering 26 mei 2021,
Ook dit jaar ging alles nog steeds anders dan normaal.
Omdat we nu ervaring hadden met ‘Zoom’ vergaderingen, hebben we niet eens geprobeerd om door uitstellen
de AV in september misschien wel live te kunnen houden
maar is meteen besloten om in mei de AV te doen. Via
‘Zoom’ bleek ook voordelen te hebben: nu kon de AV ook
op een avond worden gehouden, wat voor veel werkenden het veel eenvoudiger maakte om deel te nemen. En
er was uiteraard geen reistijd,
voor de afdelingen aan de
rand van Nederland ook wel
eens fijn. Om het gezamenlijk
kopje koffie en het bijpraten
van tevoren een klein beetje
te compenseren had het landelijk bestuur van tevoren
iedereen een klein presentje
gestuurd: thee met TAA-chocolaatjes voor bij de digitale ontmoeting. Het landelijk
bestuur zat wel bij elkaar in één ruimte in Zwolle.
De vergadering werd begonnen met een prachtig pianospel
(gefilmd) door Jabiz Hafizi. Zij heeft dankzij Tesselschade
een opleiding piano kunnen volgen aan het Utrechts conservatorium, waar zij in 2016 is afgestudeerd.
De vaste onderdelen van de jaarvergadering werden vlot
afgewerkt, er waren geen bijzonderheden. Het verslag
van de 1e penningmeester was duidelijk en gelukkig was
2020 ook afgesloten met een mooi resultaat en was er een rendement op de
beleggingen van 3.69%. De laatste twee
maanden hadden het aanvankelijke negatieve rendement van 2,16% gelukkig
weer rechtgetrokken. De vergadering
heeft het bestuur dan ook decharge verleend over het gevoerde beleid. Als intermezzo’s waren tussen de agendapunten door 2 filmpjes te zien, gemaakt door
Sylvia Bouwmeister, van Anne Marie van
de Wijngaart over de depotcommissie en
later een filmpje van Willemien Jonker
over de webwinkel.

via Zoom, 19.00-21.15 uur

presenteerd over het pad dat Tesselschade het best kan
inslaan gegeven de stand van zaken en de omstandigheden. Daaruit kwam naar voren dat Tesselschade nog steeds
bestaansrecht heeft, er bestaat nog steeds behoefte aan
financiële ondersteuning voor scholing bij vrouwen die
financieel onafhankelijk willen worden. Er bestaat ook
veel vraag/behoefte aan de tweede doelstelling zijnde
het praktiseren en promoten van handwerken. Het handwerken maakt Tesselschade bijzonder. Dat moeten wij
behouden. Daarbij komt dat het behoud van oude handwerktechnieken en ook de toepassing daarvan weer in de
belangstelling staat. Nu zijn wij in de uitvoeringsfase van
het plan van aanpak beland. Er is veel werk aan de winkel.
De vereniging moet goed aansluiten op het verleden maar
ook op de toekomst. Omdat bestuursleden het veelal druk
hebben met tal van zaken is het belangrijk om allerlei
zaken te centraliseren. Dat hebben wij in het verleden al
gedaan met vermogensbeheer en het bestuur verbetert
dat door het centraliseren van de ledenadministratie.
Hierdoor kan er vanuit het systeem post verstuurd worden en kan er gewerkt worden met sjablonen. Ook inzake
de ondersteuning bij wet- en regelgeving willen wij wat
meer de zaak centraal gaan aanpakken. In het verlengde
hiervan bekijken wij of we gezamenlijk een D&O verzekering kunnen afsluiten. Verder speelt vergrijzing parten en
veel afdelingen worstelen met het vinden van opvolgers.
Een van de unieke kenmerken van Tesselschade is dat we

Na een korte pauze, waarin de deelnemers in de zgn.
breakout rooms gingen en zo toch even met elkaar konden bijpraten, ging de vergadering verder met de voortgang van de toekomst van Tesselschade. Vorig jaar januari
heeft Paul Postma op basis van onze brainstormsessies en
de inspanningen van de vier thema-teams een advies ge-

Dochter Teetgen (pokken) en haar man Allart (bloedbraken) overleden op dezelfde dag
28 mei 1634. Hooft en Huygens vonden het moeilijk om onmiddellijk een rouwbrief
schrijven, waarop Tesselschade zelf met een brief aan Hooft hun stilte doorbrak.
Over de dood van haar man kon zij alleen door middel van een gedicht verslag doen.
Zij geloofde sterk in de louterende werking van poezie.
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alleen met vrijwilligers werken. Dat willen we voorlopig
ook zo houden, maar dat betekent wel dat we actief op
zoek moeten naar nieuwe actieve leden en bestuursleden.
Ook voor het bestuur van de afdelingen geldt dat het verstandig is om de bestuurssamenstelling onder de loep te
nemen. Denk aan welke klussen moeten worden opgepakt
en welk profiel voor een bestuurslid past hierbij. Het bestuur werkt momenteel aan standaard functieprofielen die
afdelingen kunnen gebruiken voor het werven van nieuwe
bestuursleden. Dit zijn sjablonen die de afdelingen kunnen gebruiken en ook kunnen aanpassen. Het zijn geen
voorgeschreven modellen maar voorbeelden om de afdelingen te faciliteren.
Met het oog op meer naamsbekendheid zijn de namen van
de vereniging en het Studiefonds op elkaar aangepast en
heten ze allebei Tesselschade. Nu de eerste stap naar centralisatie is gezet, richten wij ons op interne en externe
communicatie om naamsbekendheid te vergroten. Dit
doen wij door het ontwikkelen van een nieuwe website,
communicatiestrategie en activiteiten die plaatsvinden in
het kader van de Lustrumviering. Hier ligt nu de focus op.
Daarnaast gaan we het handwerken beter organiseren en
de webwinkel vernieuwen.
Wij hebben mede gedwongen door het uittreden van twee
bestuursleden de taakverdeling binnen het bestuur veran-

(vervolg)

derd. De beide penningmeesters hebben aangegeven nog
een jaar aan te blijven. Langer dan een jaar kan echt niet.
Dorien vraagt daarom alle aanwezigen of zij willen overwegen de verantwoordelijkheid van een van de vacante
bestuursposten op zich te nemen.
Het bestuur heeft vacatures. Dorien geeft aan dat een bestuursfunctie in het Landelijk bestuur tijd kost, maar ook
heel leerzaam is, en het geeft veel energie. Als er geen
aanmeldingen vanuit de afdelingen komen, zullen we extern moeten werven. Maar dat doen we liever niet. Het
is immers belangrijk dat de bestuursleden Tesselschade
goed kennen. Het bestuur heeft de volgende vacatures:
1e en 2e penningmeester, 2e secretaris, een bestuurslid
met specifiek Handwerken in portefeuille en Bestuurslid
Marketing die kan werken met de PR/Communicatie commissie en afdelingen aan het vergroten van naamsbekendheid. Voor de vacature van het bestuurslid PR en externe
communicatie heeft Sylvia Bouwmeister zich inmiddels
beschikbaar gesteld.
Dorien geeft aan dat Clothilde de Maes Janssens zich bereid heeft verklaard de bestuurspostbus te onderhouden
waarmee zij het bestuur fantastisch ondersteunt.
Vervolgens krijgt Sonja van der Meer het woord inzake
Communicatie. Sonja zegt dat zij blij is te zien dat er
enorm veel betrokkenheid is bij de afdelingen.

Na de dood van haar echtgenoot ging Tesselschade Roemersdr. zich duidelijker profileren als
dichteres die graag meedeed aan het sociaal-literaire verkeer van de scherpzinnige mannen om
Hooft, waarin dichtwisselingen een belangrijke rol speelden. Ook met dichter Caspar Barlaeus
uit Amsterdam correspondeerde zij geregeld. Tussen Huygens en Barlaeus ontstond een literair
amoureus competitiespel om de liefde van Tesselschade te winnen. Tesselschade is echter nooit
meer getrouwd.
Foto: Christiaan Huygens
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Zij vertelt dat ze binnen het bestuur werkt aan het opstellen van een Communicatieplan voor zowel de interne als
de externe communicatie. Dit heeft echter tijd nodig. Dit
komt omdat alle bestuursleden druk zijn. De interne communicatie staat op dit moment voorop. De afdelingsbesturen krijgen Bestuursnieuws. Het idee is om nu elke laatste
vrijdag van de maand een nieuwsbrief te gaan sturen naar
alle leden. Op deze manier wordt de frequentie van communicatie en contact tussen Landelijk en de afdelingen
verhoogd. Het is de bedoeling hiermee na de zomer te
starten in aanloop van het jubileum of als start daarvan.
De nieuwe website moet meer actualiteiten bevatten.
Verder wordt er gewerkt aan de zichtbaarheid van Tesselschade. Het gevoel is namelijk dat Tesselschade toch
nog te weinig bekend is en dat meer naamsbekendheid
kan leiden tot meer leden en meer studenten. Onbekend
maakt immers onbemind. Daarom gaan de media meer opgezocht worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
Lustrum viering. Het Lustrumjaar start op 17 oktober 2021
met een bijeenkomst in het TextielMuseum. Dit wordt ook
de start van meer PR. Met de PR commissie wordt een plan
verder uitgewerkt . Op 23 april 2022 is er een Lustrumfeest. Sonja hoopt na de zomer het nieuwe Communicatieplan te kunnen delen.
Maria Tesselschade Prijs en voorstel tot het instellen
van Betsy Perk Stimuleringsprijs
Dit onderwerp wordt ingeleid met een kort filmpje over
Maria Tesselschade, zodat wij weer weten wie Maria Tesselschade – de naamgeefster van de vereniging – is.
Na het filmpje geeft Dorien het woord aan Romee Wouters, die voorzitter is van de Maria Tesselschade Prijs om
een toelichting te geven over de Marie Tesselschade Prijs
en daarnaast wat uitleg te geven over de criteria van de
prijs. De prijs wordt getoond.
Romee vertelt: Samen met Monique van Hattem en Frederique Patijnen (voormalig bestuursleden van de afdeling
Arnhem) vormt zij de commissie voor
de Maria Tesselschade Prijs (afgekort
“MT- Prijs”). In 2011 werd de eerste
MT-prijs uitgereikt ter gelegenheid
van het lustrum destijds en vanaf dat
moment zou bij ieder lustrum een
MT-Prijs worden uitgereikt. Dit jaar
in 2021 wordt de MT Prijs dus voor de
3e keer uitgereikt. De MT Prijs is een
eerbetoon aan vrouwen die zich op
een uitzonderlijke manier en tegen

de stroom in hebben weten te ontwikkelen en daardoor
economische zelfstandigheid hebben weten te bereiken.
Zij zijn een voorbeeld waaraan andere vrouwen zich kunnen spiegelen en waardoor andere vrouwen zich weten te
ontplooien. Tijdens de AV wordt het beeld getoond dat de
MT-Prijs vormt. Het is een bronzen beeld, gemaakt door
Netty Werkman, van een krachtige vrouw met opgeheven
hoofd die tegen de wind in vastberaden op weg is naar
haar doel. Wie in aanmerking komen voor deze prijs zijn
vrouwen die beantwoorden aan het volgende profiel:
- Sociaal en maatschappelijk bewogen
- Succesvol in haar functie
- Voorbeeldfunctie
Gezien het 150 jaar bestaan van Tesselschade, wil de MT
Prijs-Commissie het liefst zo veel mogelijk kandidaten.
Alle afdelingen zullen een brief ontvangen van de commissie met een oproep om op zoek te gaan naar een geschikte
kandidate. Een kandidate hoeft ook geen lid te zijn van
Tesselschade of een opleiding te hebben gevolgd met behulp van het Tesselschade Studiefonds , iedere vrouw kan
een geschikte kandidaat zijn voor de MT-prijs als zij aan
de criteria voldoet. Hoe meer kandidaten hoe liever het
de commissie is. Ga op zoek, lees verhalen in plaatselijke
kranten, kijk in je eigen netwerk. Uit de ingezonden voordrachten wordt een selectie gemaakt van 5 kandidaten
waaruit de uiteindelijke winnares gekozen wordt door
een deskundige jury. De prijs wordt uitgereikt op 23 april
2022, de dag van het Lustrumfeest.
Dorien legt het idee van de Betsy Perk Stimuleringsprijs
uit. Het idee achter de prijs is om Betsy Perk in herinnering te houden, vooral ook omdat wij de naam van het
BPO gewijzigd hebben in Tesselschade Studiefonds en de
naam Betsy Perk uit de naam van het studiefonds is verdwenen. We zijn er nog niet helemaal uit hoe wij de naam
Betsy Perk in ere willen houden. We weten ook niet of het
wel een prijs moet worden. Dorien vraagt de afdelingen:
- Vinden jullie dat wij Betsy Perk op enigerlei wijze in
herinnering moeten houden?
- En zo ja, op welke manier zou dat dan een goede manier
zijn?
Dorien wil dit graag op de RvA van 30 oktober bespreken.
Ideeën zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar het
bestuur.
Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en
wordt deze afgesloten met wederom prachtig pianospel
van Jabiz Hafizi.

In 1641 verliet Tesselschade de protestantse kerk en werd rooms-katholiek. Huygens had hier moeite
mee en vond dit maar dom, waarop zij haar keuze zowel in geestige als in ernstige poëtische vorm
verdedigde. Hier bracht zij haar zinspreuk ‘Elck sijn waerom’ in de praktijk.
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Stichting In Aere Salus
Deze stichting heeft als doel vrouwen die op medisch
advies tijdelijk rust of herstel behoeven (in de buitenlucht, “In Aere Salus”), doch niet in staat zijn dat te
bekostigen, hiertoe een bijdrage te verlenen.
Een aanvraag kan alleen worden ingediend via derden:
bv. maatschappelijk werk, diaconie van de kerk of een
afdelingsbestuur van Tesselschade.
Hierbij willen wij als bestuur van de stichting “In Aere
Salus” de afdelingen van Tesselschade er nog eens op
attent maken, dat er een mogelijkheid is om Tesselschade
kandidaten die onder zware druk leven, een bijdrage te
geven voor een vakantie/ herstelperiode.
Voorwaarden voor de aanvraag: een duidelijke motivatiebrief van de aanvrager:

• Reden van de aanvraag
• Korte beschrijving van de levensomstandigheden.
Het bestuur vergadert driemaal per jaar: in maart, juli
en november.
Het toegekende bedrag is een gift.
Wij vragen een ansichtkaart of foto vanuit de vakantiebestemming.
Aanvragen kunnen gestuurd worden naar:
Mw. J.Ossenkoppele-Tiktak (voorzitter)
j.ossenkoppele@gmail.com
Mw.Huizenga-van de Velde (penningmeester)
hanneke.huizenga@planet.nl
Mw Noordzij-Gregory (secretaris)
anoordzijgregory@gmail.com

Prikbord

In 2020 hebben we 137
vrouwen geholpen met
een bijdrage in de
studiekosten!

Welke afd
eling
wil de AV
2022
organiser
en?

Dringend gezocht:
een eerste en tweede penningmeester
Heel graag willen we iemand van binnen
Tesselschade, zodat de Tesselschade cultuur
binnen het landelijk bestuur op peil blijft als
de huidige penningmeesters vertrekken.

Zondag 17 oktober bestaat Tesselschade precies
150 jaar en is de feestelijke aftrap van het
lustrumjaar in het TextielMuseum in Tilburg.

Wil je als vrijwilliger
ger een
e bijdrage leveren
aan onze mooie vereniging? Dat kan
op allerlei manieren: als afdelings- of
landelijk bestuurslid, als commissielid,
als handwerkster of door hand- en
spandiensten te verrichten.

Graag zouden wij
het landelijk bestuur
willen uitbreiden
met een bestuurslid
handwerken.

De laatste jaren van haar leven werden echter getekend door grote persoonlijke verliezen.
In mei 1647 verloor zij haar vriend Hooft en op 31 augustus van datzelfde jaar haar dochter
Maria. In januari 1648 overleed ook haar vriend Barlaeus. Zelf zou Tesselschade nog anderhalf
jaar leven. Op 24 juni 1649 werd ze – 55 jaar oud – in het familiegraf van de Visschers in de
Amsterdamse Oude Kerk begraven.
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Nieuws van de afdelingen
Uiteraard zijn er dit jaar vanwege Corona vrijwel geen
normale verkopen gehouden, een enkele afdeling uitgezonderd die nog in de zomer een verkoop kon houden.
Dit leverde zowel voor de afdelingen als voor de leden in
eerste instantie problemen op. De afdelingen zagen hun
inkomsten dalen en de leden misten de mooie producten.
De afdelingsbesturen misten de contacten met hun leden
en met de besturen van de andere afdelingen.
Om toch een beetje contact te houden met elkaar en te
horen wat er zo speelt in alle afdelingen heeft de depotcommissie bedacht om een estafettebrief rond te laten
sturen. Afdeling Haarlem gaf de aftrap. De estafettebrief
valt in goede aarde en vindt goede opvolging. Inmiddels
zijn er al 21 estafettebrieven rondgestuurd.
Deze coronatijd leidde ook tot allerlei nieuwe initiatieven
en creatieve oplossingen om toch e.e.a. te kunnen verkopen en contact met de leden te kunnen onderhouden.
Veel afdelingen gingen verkopen via een webwinkel. Zowel de landelijke webwinkel als b.v. de webwinkel van de
afdeling Breda zagen de omzetten stijgen. Ook werden
veel meer artikelen op afspraak verkocht en werden artikelen op bestelling gemaakt.
Er werd veel gecommuniceerd met de leden via extra
nieuwsbrieven, facebook, instagram e.d.
Ook voor de handwerksters voorzag dit in een behoefte.
Zij zijn vaak op leeftijd en dus risicogroep, vaak alleenstaand en eenzaamheid dreigde zeker in deze groep. Dus
voor hen was het heel belangrijk om te mogen blijven
handwerken, dat gaf bezigheid en (voorzichtig) contact
met de bestuursleden die hen begeleiden.
Bij vrijwel alle afdelingen werden er tientallen mondkapjes geproduceerd en verkocht.
Het online vergaderen is ook bij de afdelingen ingevoerd.
In het voorjaar 2020, toen alles pas net begon, zijn heel
veel Algemene Leden Vergaderingen afgelast, omdat gedacht werd dat het een paar maanden later wellicht beter zou gaan en ook omdat zowel de bestuursleden als de
leden hier nog niet aan gewend waren. Inmiddels zijn we
een jaar verder, is iedereen er wel aan gewend en zijn
vrijwel alle ALV’s van 2021 online door gegaan. Ook
Tesselschade gaat mee in de vaart der volkeren.
Afdelingen in zwaar weer
De afdeling Lochem-Zutphen, die al enige jaren in zwaar
weer verkeerde, heeft het niet gered en is in 2021 ge-

stopt. Het bleek ondanks herhaalde oproepen niet mogelijk om nieuwe bestuursleden te vinden. De afdeling had
echter ook artikelen in vitrines bij hotel Bakker in Vorden.
De verkoop daar ging best goed. Daarom hebben 2 oud
bestuursters besloten verkoop via deze vitrines zelfstandig voort te zetten. Zo kunnen ook de paar overgebleven
handwerksters nog blijven werken. En de opbrengst wordt
afgedragen aan de afdeling Deventer.
Er zijn meer afdelingen die worstelen met het vinden van
nieuwe bestuursleden.
Het ledenbestand is vergrijsd en krimpend. Veel leden
hebben zich in het verleden al verdienstelijk gemaakt.
Het is moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden. Zelfs
buiten Tesselschade.
De afdeling Zeeland heeft grote problemen met het vinden van nieuwe bestuursleden en ook de afdeling Den
Bosch kampt met vergelijkbare problemen. Voor deze
afdelingen zet het landelijk bestuur in op een voorlopig
desnoods ‘slapend’ bestaan. Intussen helpt het landelijk
bestuur hen met het vinden van nieuwe bestuursleden.
Tesselschade Den Haag
Na lang wikken en wegen hebben we de balans opgemaakt
en besloten de handwerktak van Tesselschade afdeling
Den Haag af te bouwen.
Er is een lange periode aan dit besluit vooraf gegaan, het
gaat ons aan het hart maar helaas, dit is de situatie.
Reeds voor de Corona periode liep de verkoop sterk achteruit en zien we deze in de toekomst niet beter worden,
tenminste niet in de huidige vorm.
We hebben dan ook de beslissing genomen om de verkoop
in de winkel per 1 januari 2022 te stoppen.
Wij gaan op zoek naar een andere invulling van de ruimte
op het Noordeinde, passend binnen de doelstelling van
Tesselschade. Met enige creativiteit is deze zeker te vinden.
We zijn bezig om nieuwe vrijwilligers/ bestuursleden aan
te trekken die zich hiervoor in gaan zetten
Wel gaan we verder met het Zegers Veekensfonds en het
Tesselschade Studiefonds; afgelopen jaar hebben we 14
studenten gesteund en hopen dit aantal in de toekomst
uit te breiden.
Er zijn in Den Haag e.o. genoeg vrouwen die onze steun
nodig hebben om economisch zelfstandig te worden / te
blijven.
Het jaar 2022 wordt een jaar met nieuwe mogelijkheden.

Al tijdens haar leven werd Tesselschade Roemersdr. door dichtende tijdgenoten – allemaal
mannen – naar voren geschoven als hun gelijkgestemde vriendin. Barlaeus wijdde in 1646
zelfs een aparte afdeling ‘Tessalica’ aan haar in zijn Latijnse Poemata. Ook als dichteres
met een voorkeur voor spitsvondige formuleringen kreeg ze ruime bekendheid.
Foto: Casparus Barlaeus
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Nieuws van de afdelingen

Tesselschade Breda
In Breda is afgelopen jaar de winkel verkocht. Er kwam
steeds minder publiek en de kosten en de zorgen om het
pand werden steeds groter. Toen er in juni 2020 opnieuw
een inbraakpoging was, was dit de spreekwoordelijke
druppel en heeft het bestuur tot verkoop besloten. Op 3
november 2020 is het pand verkocht.
Breda blijft wel verkopen via hun eigen webwinkel en
blijft ook maandelijks een kleine verkoop houden in boekhandel van Kemenade & Hollaers in Breda.
Tesselschade Apeldoorn
Afdeling Apeldoorn heeft bedacht om in samenwerking
met de landelijke Tesselschade Bibliotheek in Amsterdam
de Tesselschade-Bibliotheek Hulplijn op te zetten.
In de coronatijd wilden mensen wellicht weer meer gaan
handwerken maar was enige hulp noodzakelijk. Bij vragen
over een patroon of over bepaalde handwerktechnieken
kon de hulplijn worden gemaild, bibliotheek@tesselschade-arbeidadelt.nl en de bibliotheek dames uit Amsterdam
konden de vraagstellers graag verder op weg helpen.
Tesselschade Nijmegen
De afdeling Nijmegen had het geluk dat fysiek vergaderd
kon worden met 1,5 meter afstand van elkaar in de kantoorruimte van een van de bestuursleden. Dat was heel
fijn. Ook is er een week lang bij onze depothoudster thuis
een verkoop op afspraak gehouden.

(vervolg)

Keurig 1 persoon tegelijk, handgel, mondkapjes etc.
Haar hele kamer lag vol met Tesselschadespullen en zijzelf
heeft een week in hun studeerkamer geleefd, maar het
resultaat was prachtig.
Tesselschade Zwolle
Zwolle richt zich op het vergroten van naamsbekendheid
en nieuwe ledenaanwas. Zwolle geeft daar onder meer
vorm aan door de verkoopbijeenkomsten in een nieuw
jasje te steken. Zo is Zwolle gestopt met het zelf maken
en begeleiden van handwerk en handwerksters. Maar er
wordt nog wel handwerk verkocht, tijdens de bijeenkomsten-nieuwe-stijl. Zwolle heeft er voor gekozen om van
andere afdelingen artikelen in consignatie te nemen en
te verkopen.
Het is immers niet van belang wie het handwerk maakt
zolang de opbrengst maar handwerksters en studenten ten
goede komt. Zwolle wil in de toekomst laten zien dat ontwikkeling en verandering hand in hand kunnen gaan met
het eren en waarderen van tradities.
Het landelijk bestuur hoopt en verwacht dat alle landelijke aandacht naar aanleiding van het honderd-en-vijftig
jarig bestaan, hernieuwde aandacht, interesse en leden
zullen opleveren. Ook zet het bestuur in op het werven
van meer actieve leden die zich willen inzetten voor
Tesselschade.

Van de afdeling Apeldoorn
Inmiddels zijn wij uit de lockdown en komen zachtjes aan
weer in de hoop een fysieke verkoop te kunnen houden in
het najaar, waar nodig met een te volgen richtlijn.
Heel voorzichtig zetten wij weer nieuwe artikelen uit voor
Sint en Kerst bij onze handwerksters, die staan te popelen
iets te maken voor Tesselschade.
Wij hebben met veel plezier alle activiteiten in het land
van collega afdelingen gevolgd, iedereen heeft inmiddels aardig zijn weg gevonden met verkoop op Facebook
Instagram en d.m.v. een webwinkel. Een enorme vooruitgang, daar waar wij als afdelingen voor Corona grotendeels fysiek verkochten. De estafettebrief van alle
afdelingen zorgde voor verbinding en zo hielden we elkaar
op de hoogte van de activiteiten en inspireerden elkaar.
Een groot compliment voor alle afdelingen.
Samen kunnen we elkaar inspireren in de vernieuwing

en transitie naar een Tesselschade van dit moment en
de toekomst. Heel erg belangrijk dat wij elkaar op de
hoogte houden van elkaars acties in deze. Aangezien de
voorjaarsfair niet door kon gaan bedachten wij dat wij
nog iets speciaals moesten
doen voor onze leden, die
ons trouw steunden en zo
ontstond het idee om voor de
zomer nog een laatste keer
iets van ons te laten horen.
Een Tesselschade-vakantieboek (net als vroeger, eentje
die je kreeg als je op vakantie
ging met kleurplaten, verhalen en puzzels, die je dan
iedere keer weer pakte en

Het bewaard gebleven oeuvre van Tesselschade telt slechts 34 gedichten en dichtfragmenten,
alle met de hand geschreven, niets was gedrukt. Na haar dood werd nog een aantal verspreide
verzen van haar opgenomen in bloemlezingen, maar juist enkele van haar beste persoonlijke
gedichten zouden pas veel later in handschrift worden ontdekt. Daartoe behoort de poëzie ter
herdenking van haar gestorven man en ter bevestiging van haar geloof. Ook maakte zij een
troostsonnet voor Huygens ter gelegenheid van de dood van diens vrouw.
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Van de afdeling Apeldoorn

(vervolg)

waar je heel blij mee was). Samen bedachten we de
inhoud, leuke uitjes voor de zomer, puzzels, recepten,
culturele activiteiten aansluitend bij onze vereniging in
een nieuwe Look and Feel. Onze Dorien heeft alles aan
elkaar geschreven en geplakt, een gigantische klus. Het
werd een prachtig staaltje PR en tevens een geschenk
voor onze leden, die ons zo trouw steunden in de lockdown, waarin zij ons niet fysiek troffen. Inmiddels lopen
de bestellingen binnen en wij hebben nog nooit zoveel
contributie in een keer opgehaald.
Graag laten wij jullie nog kennis maken met Simone de
Jong van Soed Idee, een geweldig actieve dame, die over
de hele wereld haar borduurartikelen verkoopt. Na een
tijdje haar te hebben gevolgd online, hebben we contact
gelegd met haar. Allereerst gevraagd of zij Tesselschade
kende en of zij openstond voor een kennismaking met
onze afdeling, wie weet of wij dan in de toekomst iets
voor elkaar konden betekenen.
We planden een Zoom meeting met haar en in deze eerste kennismaking kwam zij zelf direct met haar geweldig
bedachte activiteit ten gunste van onze vereniging:
Soed idee bestaat 1 augustus 10 jaar en in het kader hiervan heeft zij een patroon laten maken, haar klanten die
het willen aanschaffen betalen 10 euro aan Tesselschade,
inmiddels is er al 2000 euro binnen op de landelijke bankrekening... en de actie is nog niet voorbij.
Op de website van Soed Idee mochten wij een gastblog
plaatsen om ook bij de lezers van Soed Idee het goede
doel van Tesselschade onder de aandacht te brengen.
Passie voor borduren. Een passie die ons bindt. Onze
vereniging Tesselschade bestaat dit jaar zelfs 150 jaar.
Handwerk - zeker in deze corona tijd - is helemaal terug
van weggeweest. Borduren, meditatief en als kunstvorm
in de Haute Couture.
We zijn verheugd dat je ons 10-jarige bestaan met onze
vereniging Tesselschade wil vieren en ons goede doel, het
Tesselschade Studiefonds, wil steunen. Heel veel dank!
Ons Tesselschade Studiefonds helpt vrouwen bij de
financiering van hun studie om economisch zelfstandig
te zijn. Want met een diploma op zak zijn de kansen op
een baan en dus economische zelfstandigheid heel veel
groter. Vrouwen ontvangen hiervoor een financiële gift
uit ons Tesselschade Studiefonds zodat het lesgeld en/of
het boekengeld betaald kan worden. Sinds 1871 zijn we
al maatschappelijk actief als eerste vrouwenvereniging
van Nederland.

Wist u dat het Tesselschade Studiefonds jaarlijks een ton
uitkeert aan vrouwen, die een gift nodig hebben om een
opleiding te kunnen doen? Dit wordt mogelijk gemaakt
door donaties, contributies, en de opbrengsten van onze
handgemaakte artikelen die zonder winstoogmerk worden verkocht via fairs, online en/of op bestelling.
Zonder al die gelden, kan het Tesselschade Studiefonds
helaas niet bestaan. De komende jaren gaan we graag
door met het ondersteunen van studentes om hen op weg
te helpen naar een mooie baan door te investeren in hun
opleiding zowel landelijk als regionaal.
Tesselschade is een landelijke organisatie met afdelingen in het land, gerund door en voor vrouwen. Allen
vrijwilligers. Op steenworp afstand van Soed Idee heeft
Tesselschade een eigen afdeling in Apeldoorn. Benieuwd
naar onze handwerken? Apeldoorn heeft een lange traditie in ouderwets kwalitatief borduurwerk. Mooi dat we
die passie delen met Soed Idee.
We wensen Simone en Soed Idee, en ook u nog heel veel
jaren borduurplezier.
Benieuwd wat onze Gouden Handjes borduren? Volg ons
op Facebook of Instagram Tesselschade Apeldoorn. Of kijk
op onze landelijke website voor meer informatie over
onze vereniging en donaties.
Bij deze onze bijdrage aan het Jaarbericht, wij hopen op
een allereerst voor iedereen gezonde tweede helft van
2021. Wat betreft onze Vereniging, met elkaar moeten
we de slag maken naar de Toekomst, het Tesselschade wat
ook de jongere generatie gaat aanspreken.
Blijf elkaar vanuit alle afdelingen, besturen en commissies
bestoken met activiteiten, die
gericht zijn op een Tesselschade
anno 2021 en verder...
Zo zijn we van elkaar op de
hoogte waar wij mee bezig zijn.
Dit sterkt het gevoel dat wij het
samen doen, wat zo belangrijk
is voor een Vereniging.
Wij allen staan voor Tesselschade, samen gaat het ons
lukken. Een grote dank aan iedereen die hier in meedenkt
en meewerkt.
Een hartelijke groet en fijne zomer gewenst namens de
afdeling Apeldoorn
Hetty, Dorien en Tera

Mede door de publicatie van de briefwisseling van Hooft (1855-1857) steeg de roem van
Tesselschade als ‘muze van de Muiderkring’ in de negentiende eeuw tot ongekende hoogten.
Dit kreeg een neerslag in menig gedicht, roman, toneelstuk en historieschilderij. Iedereen kon
op haar wel zijn eigen vrouwelijk ideaalbeeld projecteren. Zij werd geschetst als de ideale
echtgenote die in de eerste plaats voor man en kinderen zorgde, en weliswaar goed opgeleid,
maar weinig geëmancipeerd was.
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Feestelijk lustrumjaar
Wat hebben we behoefte aan wat feestelijkheid in deze
coronatijd. Het is toch onbestaanbaar om het 150-jarig
bestaan van Tesselschade ongemerkt voorbij te moeten
laten gaan… Daarom hebben we als lustrumcommissie
gezocht naar activiteiten die veilig, passend en vooral
leuk en interessant zijn.
Als eerste nodigen wij u uit voor de ‘Dank je wel dag’
in het prachtige TextielMuseum in Tilburg, op zondag 17
oktober. Daar kunnen we elkaar eindelijk weer persoonlijk ontmoeten. U heeft dan als lid gratis toegang tot de
museumcollectie en kunt interessante lezingen bijwonen.
Op die dag vindt ook de aftrap plaats van een actie om
extra aandacht te vestigen op het jubileum en het goede
werk van Tesselschade. ‘Verbinding’ is het thema.
Vanaf dat moment tot het grote Lustrumfeest op zaterdag
23 april 2022 in het stijlvolle Slot Zeist zullen wij u regelmatig informeren, en vragen we u ook mee te werken om
landelijk meer aandacht op ons belangrijke werk te vestigen. Wij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken.
De voorbereidingen voor het Lustrumfeest voor de vrijwilligers van Tesselschade op 23 april, zijn natuurlijk al

in volle gang. Het ochtendprogramma op Slot Zeist zet
aan tot inspiratie, het middagprogramma is praktisch en
verrassend. De feestavond biedt ontroering, prachtige
optredens en een heerlijk diner.
Alle leden van Tesselschade krijgen in dit jubileumjaar
een mooi cadeautje als blijvende herinnering aan ons
bijzondere lustrum.
De lustrumcommissie heeft er zin in, u ook?

Inmiddels weten we dat Maria Tesselschade een bijzonder getalenteerde maar ook zelfstandige vrouw was die na het
overlijden van haar man de rest van haar leven zelfstandig bleef en alom door haar tijdgenoten werd gerespecteerd.
Haar zang en gegraveerde glazen waren zeer in trek maar ook haar adviezen en vriendschap werden in hoge mate
gewaardeerd. In 1872 werd de vrouwenvereniging ‘Tesselschade’ naar haar genoemd.
De aandacht voor de kwaliteiten van haar poëzie is sedert de jaren negentig van de twintigste eeuw sterk gegroeid. In
1994 werd haar vierhonderdste geboortedag herdacht met onder andere een biografie, een tentoonstelling en de uitgave
van al haar gedichten.
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Overzicht Jaarrekening 2020
Verkorte gecombineerde rekening van baten en lasten over 2020
€

€

Baten
Rente en dividenden
Koersresultaat effecten
Afdracht afdelingen
Giften
Algemene Kas
Betsy Perk-Opleidingsfonds
Zegers Veeckensfonds
Opbrengst overige
Advertenties
Omzet webshop
Omzet Voorraadbeheer

€

€

Lasten
Kosten
Jaarbericht
Vergaderingen
Kosten Effecten
Kostprijs Voorraadbeheer
Kostprijs Voorraadbeheer webshop
Overige Kosten

12.168
104.087
12.594

31.451
427.347
0

5.445
4.419
18.228
4.936
5.895
44.207
83.130

Besteed aan doelstelling
Uitkeringen Helpende Zon
Toelagen Betsy Perk-Opleidingsfonds
Uitkeringen Zegers Veeckensfonds

0
9.169
975

4.650
97.097
35.350
137.097

Totale baten
Voordelig saldo voor reserveringen

597.792

Totale lasten

220.226

377.566

Grondslagen:
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving, in het bijzonder RJ 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.
De gezamenlijke algemene reserves en kapitalen bedroegen per 31 december 2020
€ 2.902.971 tegenover € 2.525.405 per 31 december 2019.

Rekeningnummer
van de Vereniging

Contributie

NL72 INGB 0000 0330 62 t.n.v. Tesselschade-Arbeid Adelt
te Zwolle voor giften aan de Algemene Kas, het Tesselschade Studiefonds en het Zegers Veeckens Fonds.
Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 40532237

Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de contributie € 15,00 per
jaar. Wilt u meer storten? Dat kan altijd!
De contributie kunt u voldoen aan de penningmeester van
de afdeling waar u lid bent. TAA zou graag nog veel meer
vrouwen via haar fondsen financieel willen steunen. De
fondsen worden gevoed door giften van de afdelingen,
giften van derden, legaten en door een groot deel van de
contributiegelden.

Dit jaarbericht kwam mede tot stand door de zeer plezierige samenwerking met drukkerij de Gans te Amersfoort
www.drukkerijdegans.nl

Aandacht voor Maria Tesselschade komt met enige regelmaat terug. In 2013 was er een kleine
‘schatkamer’-tentoonstelling over haar in het Muiderslot. Dit in nauwe samenwerking met het
Kaaps Skil Museum op Texel, waar de tentoonstelling: Tessel Schade - een ramp met een gouden
randje later dat jaar ook te zien was. Ook Texel voelt zich verbonden met Maria Tesselschade
vanwege haar naam. In 2013 is veel aandacht besteed aan de vrouwen van de Gouden Eeuw.
‘Tessel Schade’ was een tentoonstelling over een bijzondere vrouw van betekenis in de Gouden
Eeuw, die tot aan vandaag haar sporen nalaat voor generaties die nog komen gaan: ‘Elck sijn waerom’.
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Financiën 2020
toelagen opleidingen door:
afdeling
Afdeling

bedrag

giften aan
alg.kas,
fondsen*

€

€

TSF

leden contrib kand

bedrag

€

€

kand

aantal
handw.

ZVF
omzet
€

156

2.688

1

4.850

4.032

Almelo

165

2.204

3

4.377

2.558

Amsterdam

550

2.060

21

32

Apeldoorn

133

2.271

1

1.702

Arnhem e.O.

249

3.635

2

2.823

Breda

167

3.274

3

559

1.965

2

4.034

Deventer e.O.
Ede e.O.

75

1.457

Friesland

292

4.647

Het Gooi

333

5.663

’s-Gravenhage

284

4.260

14

85

803

Haarlem

295

4.410

’s-Hertogenbosch

158

1.765

Leiden

217

3.980

Groningen

Lochem-Zutphen

38

18.971

10

5.207

4

6.600

2

2.700

860
5

8.685

12

6.400

7

1.363

2

2.850

16.500

8

1.836

6

10.234

2.000

11

2.047

3

4.700

2

4.868

6

8.259

1

1.700

23.120

17

14.679

1

1.700

2

1.922

4

983

3

5.476

3.608

14

15.513

1

1.600

1.500

5

1.237

2

3.100

18

3.906

3

4.400

2

3.400

3

4.700

22

34.600

1

1

90

1.500

5

11.672

755

929

Nijmegen

236

4.258

2

3.510

2

4.718

Rotterdam

132

1.710

13

21.499

5

8.318

Tilburg-Eindhoven

208

3.393

2

1.780

3

5.357

Twente

215

1.840

Utrecht, Amersfoort e.O.

249

3.732

8

8.681

78

1.388

1

1.500

Zeeland

101

1.957

Zuid-Limburg

169

4.125

Zwolle

123

1.815

Totaal

4.772

70.055

W-Friesland e.O.

bedrag
€

Alkmaar

4.286

kand

2

82

4.300

91.755

10

17.362

5.000

12

3.712

7

2.790

1

33

7.500
9

3.500

2

743

2

1.664

6

12.522

1.500

7

3.598

7

10.041

2.000

0

1.118

55

98.291

43.894

188

104.274

TSF = Tesselschade Studiefonds, voorheen BPO (Betsy Perk Opleidingsfonds)

In de nieuwjaarsnacht van 2015 gingen in het centrum van Alkmaar tijdens een grote brand vier panden in vlammen op.
Op die plek aan de Langestraat woonde Tesselschade in de zeventiende eeuw. Tijdens archeologisch onderzoek doken in
een beerput vervolgens fragmenten gegraveerd glas, een diamanten ring en een rijk bewerkt schoentje op.
Diverse experts stelden vast dat de kostbare objecten met grote zekerheid van Maria Tesselschade Roemers Visscher
waren. De ring was hoogstwaarschijnlijk haar trouwring. In 2018 is er een musical over het leven van Maria Tesselschade
opgevoerd in Alkmaar n.a.v. het 500-jarig bestaan van de Grote Sint Laurenskerk aldaar.
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Tesselschade Secretariaat

Tesselschade Winkels

Alkmaar
Almelo
Amsterdam
Arnhem
Apeldoorn
Breda
Deventer e.o.
Ede e.o.
Friesland
‘s-Gravenhage
Groningen
Haarlem
‘s-Hertogenbosch
Leiden
Nijmegen
Rotterdam
Tilburg-Eindhoven
Twente
Utrecht-A’foort e.o.
West-Friesland e.o.
Zeeland
Zuid-Limburg
Zwolle

Vanwege de corona zijn de TAA winkels enige maanden
gesloten geweest. Nu zijn ze weer open, maar wel met
gewijzigde openingstijden.

alkmaar@tesselschade.nl
almelo@tesselschade.nl
amsterdam@tesselschade.nl
arnhem@tesselschade.nl
apeldoorn@tesselschade.nl
breda@tesselschade.nl
deventer@tesselschade.nl
ede@tesselschade.nl
friesland@tesselschade.nl
sgravenhage@tesselschade.nl
groningen@tesselschade.nl
haarlem@tesselschade.nl
shertogenbosch@tesselschade.nl
leiden@tesselschade.nl
nijmegen@tesselschade.nl
rotterdam@tesselschade.nl
tilburg-eindhoven@tesselschade.nl
twente@tesselschade.nl

2
3

BREDA
Email: tessel@schade.nl
www.tesselschadebreda.nl
Elke tweede vrijdagmiddag van de maand van
13.00-18.00 uur bij boekhandel van Kemenade en Hollaers
een kleine verkoop, muv juli en augustus,
Ginnekenweg 52-54 te Breda

utrecht-amersfoort@tesselschade.nl
westfriesland@tesselschade.nl
zeeland@tesselschade.nl
zuidlimburg@tesselschade.nl
zwolle@tesselschade.nl

Doelstellingen Vereniging
Tesselschade-Arbeid Adelt
1

AMSTERDAM
Leidseplein 33, 1017 PS, T 020-6236665
Email: amsterdam@tesselschade.nl
dinsdag t/m vrijdag van 11.00-17.30 uur
zaterdag van 10.00-17.00 uur
Een aantal artikelen is ook te koop via www.needles4all.nl

De Vereniging geeft vrouwen een bijdrage in de opleidings- of studiekosten en stelt hen in staat een
vak- of beroepsopleiding te volgen.

DEN HAAG
Noordeinde 92, 2514 GM, T 070-3463211
Email: sgravenhage@tesselschade.nl
De winkel in Den Haag gaat stoppen per 1-1-2022
Tot die tijd zijn de openingstijden:
vrijdag en zaterdag van 11.00-16.00 uur
HAARLEM
Grote Houtstraat 119, 2011 SJ, T 023-5311626
Email: haarlem@tesselschade.nl
Dinsdag t/m zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur
Deze winkels worden bemand door bestuursleden en
vrijwilligers en hebben daarom afwijkende openingstijden.
Zie ook onze website.

Contactgegevens
Algemene informatie
taa@tesselschade.nl

TAA Bestuur - secretariaat
De Vereniging biedt vrouwen de mogelijkheid tot het
vervaardigen van handgemaakte artikelen die door
TAA zonder winstoogmerk en voor rekening en risico
van TAA worden verkocht.

De Vereniging geeft haar (oud-)depothoudsters van
winkelhoudende afdelingen en (oud-)handwerksters
extra financiële ondersteuning als zij die nodig hebben en aan kandidaten van het opleidingsfonds,
indien zij extra ondersteuning behoeven.

bestuur@tesselschade.nl
Soerenseweg 61
7314 JE Apeldoorn
Rekeningnummer NL72 INGB 0000 0330 62
t.n.v. Bestuur Tesselschade-Arbeid Adelt

Tesselschade Studiefonds
tesselschade.studiefonds@tesselschade.nl

Ledenadministratie

leden@tesselschade.nl

Websiteredactie

website@tesselschade.nl

4

PR commissie

De Vereniging stelt zich voorts ten doel te bevorderen dat handwerktechnieken worden bewaard.

bestuur@tesselschade.nl

Archief TAA

archief@tesselschade.nl

Lustrumcommissie

lustrum@tesselschade.nl
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