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BELEIDSPLAN
INLEIDING
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Vereniging Afdeling Apeldoorn van de
Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade' het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 januari 2016. Het beleidsplan zal
jaarlijks aangepast worden indien nodig. Waar in dit plan wordt gesproken van vereniging,
wordt bedoeld de Vereniging Afdeling Apeldoorn. van de Algemene Nederlandse
Vrouwenvereniging 'Tesselschade'.
KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING
STATUTAIRE DOELSTELLING TESSELSCHADE
De vereniging stelt zich ten doel vrouwen behulpzaam te zijn bij hun streven zelfstandig te zijn
of te blijven. Tesselschade is een vereniging zonder winstoogmerk.
Onderstaand een beschrijving van de wijze waarop de vereniging de statutaire doelstelling
tracht te realiseren.
1. 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,
sinds 2020 Tesselschade Studiefonds (TS), in het leven geroepen. Het fonds biedt financiële
ondersteuning voor vrouwen in de kosten van een studie om hen op weg te helpen naar
economische zelfstandigheid. Een voorwaarde is wel dat de gekozen opleiding rijk erkend is en
na afronding zicht biedt op financiële zelfstandigheid.
Het fonds krijgt haar inkomsten uit de revenuen van het landelijk stichtingskapitaal en 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 in het leven geroepen. De taak
van de landelijke Tesselschade Studiefonds commissie is de aanvragen, ingediend door vrouwen
die mogelijk zelf gesteund kunnen worden of door de contactpersonen van het bestuur, 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.
2. De vereniging biedt vrouwen de mogelijkheid tot het vervaardigen van handgemaakte
artikelen die door Tesselschade zonder winstoogmerk en voor rekening en risico van
Tesselschade worden verkocht. Het bestuur stuurt vrouwen aan die handgemaakte artikelen
vervaardigen. De vereniging organiseert 1 of meer verkopen per jaar om de vervaardigde
artikelen te verkopen. De handwerksters ontvangen een vergoeding voor hun handwerk.
3. De landelijke vereniging geeft haar (oud-) beheerders van Tesselschade verkooppunten en
(oud) handwerksters extra financiële ondersteuning als zij dat nodig hebben. Hiertoe is het
Zegers Veeckensfonds (ZVF) in het leven geroepen. Het fonds ontstond uit een legaat van
mejuffrouw Pauline Zegers Veeckens.
Het fonds maakt het mogelijk aan (oud-)handwerksters, alsook aan (oud-) beheerders van
verkooppunten van verenigingsafdelingen, die niet meer kunnen werken en daardoor in
financiële moeilijkheden komen, een geldbedrag te schenken. Daarnaast kunnen

handwerksters, die om gezondheidsredenen tijdelijk niet meer kunnen werken, financiële
ondersteuning krijgen.
Het fonds krijgt haar inkomsten uit de revenuen van het landelijk stichtingskapitaal en de
bijdragen van afdelingen en giften van derden. Het beheer van het Zegers Veeckensfonds
stichtingskapitaal berust bij het landelijk verenigingsbestuur. Voor de uitwerking van de
doelstelling is de landelijke Zegers Veeckensfonds commissie in het leven geroepen. De taak van
de landelijke Zegers Veeckensfonds commissie is de aanvragen, ingediend door de
contactpersonen van het bestuur, 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 oud-handwerksters zelf financieel
ondersteunen.
MISSIE
Economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderen door kennis, capaciteiten en
mogelijkheden van individuele vrouwen te faciliteren.
BELEID
TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN HEDEN-TOT 2021
• Organiseren van verkopen.
• Contacten onderhouden met de kandidaten van het TS die ondersteund worden.
• Contacten onderhouden met de (oud) handwerksters.
• Bezoeken van regionale en landelijke vergaderingen c.q. bijeenkomsten.
• Jaarlijks uitkeringen doen aan kandidaten van het Tesselschade Studiefonds en Zegers
Veeckensfonds.
• Landelijk en lokaal meer naamsbekendheid opbouwen in het bijzonder voor de beide
fondsen.
• Leden werven.
• Toekomstvisie ontwikkelen.
• Meer gebruik maken van expertise van de leden om bovengenoemde werkzaamheden
uit te kunnen voeren.
WERVING VAN GELDEN
Tesselschade 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 is een minimale bijdrage van (per 1 januari 2017) € 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 2 leden uit het ledenbestand, zijnde geen bestuursleden, dan wel door
een externe accountant.

BEVOEGDHEDEN VAN HET TESSELSCHADE 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.
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 HET 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 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 een Tesselschade Studiefonds uitkering:
• Het Tesselschade Studiefonds ondersteunt uitsluitend vrouwen.
• De opleiding wordt gevolgd bij een officieel door het Rijk erkende instelling (diverse
niveaus en richtingen zijn mogelijk).
• Studenten die bij aanvang van de studie ouder zijn dan 30 jaar komen in principe niet in
aanmerking voor ondersteuning voor het eerste studiejaar. Wanneer het eerste jaar met
goed gevolg is afgesloten kan alsnog een aanvraag voor ondersteuning gedaan worden.
• Belangrijk bij de acceptatieprocedure is het arbeidsperspectief 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 een Zegers Veeckensfonds uitkering:
• Het Zegers Veeckensfonds ondersteunt uitsluitend vrouwen.
• (Oud-) handwerksters of (oud-) beheerders van verkooppunten die om welke reden dan
ook, niet meer, of in mindere mate van Tesselschade een vergoeding voor handwerken
ontvangen door ziekte van henzelf of naaste, ongeluk, etc.
• Eenmalige tegemoetkoming in geval van niet vergoeden door verzekeraar van bv. bril.
Ter voorkoming van in sociaal isolement geraken.

UITKERINGEN

VAN DE VERENIGING VANUIT HET LANDELIJKE TS EN ZVF VAN LAATSTE 3 JAAR EN PROGNOSE VOOR

DE KOMENDE 3 JAAR

BPO
ZVF

2018
€ 0,-€
0,--

2019
€ 2000,-€
0,--

2020
€ 4286,-€
0,--

2021
€ 2000,-€
0,--

2022
€ 2000,-€
0,--

2023
€ 2000,-€
0,--

BESCHIKKEN OVER HET TESSELSCHADE VERMOGEN
Het landelijke 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 Tesselschade landelijk, voor zover niet door
schenkers of erflaters anders mocht zijn beschikt (artikel 23 statuten).
VISIE
Vereniging Tesselschade afdeling Apeldoorn stelt zich ten doel vrouwen behulpzaam te zijn bij
hun streven economisch en financieel zelfstandig te zijn of te blijven. Dit doet de vereniging
door:
• vrouwen een bijdrage te geven in opleidings- en studiekosten en hen in staat te stellen
een vak- of beroepsopleiding te volgen;
• vrouwen mogelijkheden te bieden tot het vervaardigen van handgemaakte
artikelen die door de vereniging zonder winstoogmerk en voor haar risico
verkocht worden;
• giften te verstrekken aan (oud-)handwerksters indien zij die extra ondersteuning
behoeven.
Vereniging Tesselschade afdeling Apeldoorn stelt zich voorts ten doel te bevorderen dat
handwerktechnieken worden bewaard.
Al meer dan een eeuw lang worden vrouwen geholpen met een gift van Tesselschade.

Activiteitenverslag 2020
Het bestuur is in 2020 vijf maal in vergadering bijeen geweest, dit betrof zowel fysieke
vergaderingen als vergaderingen via zoom.
Als bestuur hebben wij aan het begin van het jaar afgestemd hoe wij de corona
pandemie tegemoet zouden treden.
Wij kwamen tot de volgende conclusies:
Wij wilden contact houden met onze leden d.m.v. nieuwsbrieven en diverse acties:
aandacht geven in deze bijzondere tijd.
Onze handwerksters wilden wij graag blijven steunen en laten handwerken, hetgeen
hen zo lief is.
Onze studente blijven steunen, ook hebben wij een donatie van € 4286,-- gedaan aan
het landelijk Tesselschade studiefonds.
Hieronder een beknopte samenvatting van hetgeen wij als afdeling organiseerden om
onze doelstellingen in deze bijzondere tijd van 2020 te behalen.
• Gestart met de kaartenactie, onze leden Tesselschade kaarten verstuurd, met
het thema “stuur een kaartje “
• Bibliotheek Hulplijn opgezet, aandacht voor de Tesselschade
patronenbibliotheek in Amsterdam
• Tuinfair georganiseerd, helaas kon deze niet doorgaan vanwege het slechte
weer, 40 mensen hadden zich aangemeld
• Private shopping volgens corona richtlijnen
• Gastendoekjes verstuurd naar leden in het kader van het vele handen wassen in
Corona tijd
• Stoffen mondkapjes gemaakt door afdeling Apeldoorn, een kleine tweehonderd
door het hele land verkocht
• In het najaar hebben we leden en belangstellenden actief benaderd. We
verzorgden een nieuwsbrief en een bestellijst, het thema was de gedekte tafel.
Bijzonder om te zien en te merken dat deze nieuwe insteek een positief effect
heeft op de verbinding met onze leden en belangstellenden. Dit heeft geleid tot
een stijging van de omzet en de donaties,
• Het plaatsen van foto’s van onze artikelen op Facebook en Instagram, heeft
gezorgd voor verkopen door het hele land en naamsbekendheid vergroot.
• Tesselschade geboortekaartjes gedoneerd aan Medisch Spectrum Twente
afdeling neonatologie in Enschede en verloskundigenpraktijk Lievelle in
Apeldoorn
• Mondkapjes gedoneerd aan studentes die ondersteund worden door
Tesselschade Studiefonds.
Belangrijkste reden om initiatief te nemen was, studentes hebben vaak amper
financiële middelen, daarom leek het ons een goed idee om mondkapjes
beschikbaar te stellen. Zo zorgen we voor elkaar en zorgen we er samen voor dat
onze studentes veiling naar school kunnen gaan.
In totaal heeft de afdeling Apeldoorn 26 mondkapjes gedoneerd aan de
afdeling Zwolle, Arnhem, Utrecht/ Amersfoort e.o., Leiden en Apeldoorn
• In december hebben we een nieuwsbrief verzorgd met als thema ‘De magie van
december’, ook dit keer hebben is daar een kerstbestellijst aan gekoppeld.
• Het jaar hebben we afgesloten door een kerstkaart te sturen aan onze leden.

Bijzondere dank aan Galerij De Hamer aan de Asselsestraat , voor de donatie van
diverse prachtige stoffen.
Tevens de schenkingen van diverse borduurgarens, door leden die hier ons hiervoor
benaderden.
In 2020 zijn door het Coronavirus geen fairs gehouden in Hotel-Restaurant 'De
Keizerskroon'.
Onze verkoop uit depot heeft in totaal € 5.207,47 opgeleverd
Aan de winkel van Paleis het Loo hebben wij In 2020, 30 stuks gastendoekjes met
kroontjes, oranjeboompjes en gouden koetsen geleverd.
In 2020 hebben wij onze studente gesteund door haar collegegeld en boekengeld van
€ 1702,37 te betalen voor de MBO-opleiding Tandartsassistente. De begeleiding van de
studenten werd gedaan door Dorien Jellema-Huitink.
In 2020 hebben wij als afdeling het landelijk Tesselschade Studiefonds gesteund met €
4.286,--. Het collegegeld voor een HBO/WO-student is € 2.143,-- vanaf het 2e jaar. Dit
betekent dat met onze bijdrage 2 oudere jaar studenten of 4 1e jaar studenten.
Voor Kerst hebben onze handwerkbegeleidsters Marian Keijer en Ciel Dommeck alle
handwerksters een bezoek gebracht en bedankt middels een kussen en een stuks
lavendelzeep uit onze eigen voorraad. Dit als symbool voor een steuntje in de rug en in
het kader van het handen wassen tijdens deze rare, nare tijden voor een ieder.
De afdeling Apeldoorn beschikt nog steeds over een aantal enthousiaste
handwerksters, waarvan een aantal inmiddels een hoge leeftijd bereikt heeft. Dit maakt
ook dat onze afdeling op het gebied van handwerken kwetsbaar is.
Op 22 september 2020 hebben Tera Roeders en Dorien Huitink de Algemene
Vergadering via Zoom bijgewoond. Complimenten vanuit de nieuwe landelijke
voorzitster Dorien Rookmaker: “Apeldoorn heeft zich innovatief op de kaart gezet door
de productie van mondkapjes”. Onze vereniging ondergaat een naamswijziging naar:
Tesselschade in plaats van Tesselschade arbeid adelt. BPO wordt Tesselschade
Studiefonds. Er wordt druk gewerkt aan het klaarstomen van onze vereniging, die dit
jaar 150 jaar bestaat, voor de toekomst. Onze landelijke website wordt vernieuwd en er
wordt gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid, zodat meer studentes ons
weten te vinden.

Tesselschade
Apeldoorn

Van

1-1-2020

Financiële administratie

Tot

31-12-2020

(Cijfers in Euro's)

2020

2020

Actief

Passief

Kas

227,70

Betaalrekening

59,36

Spaarrekening

18.548,04

Voorraad

Reservering

-

Vermogen
Te bet.
posten

26.737,66
395,92

8.250,00

Vorderingen

48,48
27.133,58

BATEN

27.133,58

2020

Contributies

LASTEN

2.270,50

Schenkingen en diversen

-

Rente

-

ZVF
BPO + Eigen pupillen

Verkoopopbrengsten

uit depot
aan andere
afdelingen

2020

Verg. handw. incl. gratificaties

902,17

-

Materiaal
Algemene
kosten

-

Aangekocht handwerk

382,15

152,35

4.013,26

Aankoop gerede artikelen TAA afd

1.194,21

Aankoop voorraadbeheer

uit vitrine
op de verkoopdagen

-

Onvoorziene inkomsten

Onkosten
verkopen

verkopen
verzend kosten

Bankkosten
PR-kosten
Verzekering kosten
Afdracht
landelijk
ZVF

Totaal der baten

Resultaat

7.477,97

6.952,25

1.232,00

79,14
1.091,00
220,85
1.503,77
378,42
-

BPO + College eigen student

5.988,37

Onvoorz. uitgaven (mut. voorraad)

2.500,00

Totaal der
lasten

14.430,22

BEGROTING 2021 VERENIGING AFDELING Tesselschade Apeldoorn
BATEN

begroot 2019 reeel 2019 begroot 2020

Contributies

€

2.000,00 €

Schenkingen en diversen

€

-

€

Rente

€

-

€

-

€

ZVF

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

€

1.000,00 €

BPO
uit depot

Verkoopopb aan andere afdelingen
€
538,00 €
rengsten
op de verkoopdagen
€ 7.500,00 €
Onvoorziene inkomsten

€

-

€

2.286,50 €
15,00 €

1.507,70 €
-

€

reeel 2020

begroot 2021 LASTEN

2.270,50 €

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

Materiaal

€

-

€

-

€

-

Algemene kosten

€

-

€

-

€

-

Inkoop elders (aangekocht handw erk)€

1.000,00 €

4.013,26 €

500,00 €

1.194,21 €

2.000,00 Vergoedingen handw erksters, incl. gratificaties
€
2.000,00 € 1.464,40 €

3.000,00 Inkoop andere afdelingen
-

7.418,15 €

7.000,00 €

-

€

-

-

-

-

€

-

€

begroot 2019 reeel 2019 begroot 2020 reeel 2020 begroot 2021

2.000,00 €

€

Aankoop voorraadbeheer
Onkosten
verkopen

€
€

2.000,00 € 1.232,00 €

1.000,00

1.250,00 €

902,17 €

1.000,00

-

€

152,35 €

150,00

1.500,00 € 1.497,15 €

1.500,00 €

382,15 €

300,00

1.500,00 €

1.500,00 €

79,14 €

150,00

1.250,00 € 1.522,94 €
-

-

begroot 2019 reeel 2019 begroot 2020
€

-

€ -6.183,65 €

-783,00 €

reeel 2020

-4.933,33

-

€

€

-

€

-

€

450,00 €

453,15 €

450,00 €

-

€

300,00

verzend kosten

-

750,00

300,00 €

336,78 €

300,00 € 1.091,00 €

€

300,00 €

491,31 €

300,00 €

Drukw erk en kopieën (PR-kosten)

€

Verzekering kosten

€

155,00 €

154,42 €

155,00 €

Afdracht landelijk algemene kas

€

333,00 €

381,08 €

333,00 €

1.250,00 € 1.127,60 €

220,85 €

250,00

1.250,00 € 1.503,77 €

1.000,00

-

€

378,42 €

333,33

landelijk

€

-

€

-

€

-

€

-

vereniging

€

-

€

-

€

-

€

-

landelijk

€

-

€ 2.000,00 €

-

€ 4.286,00 €

2.000,00

vereniging

€

2.000,00 € 1.702,37 €

1.750,00

5.000,00 Totaal der lasten

begroot 2021

-6.952,25 €

€

verkopen

2.000,00 € 1.618,61 €

Onvoorziene uitgaven

7.477,97 €

-

€

Tesselschade
Studiefonds

€ 11.038,00 € 11.227,35 € 10.500,00 €

€

613,56 €

Administratiekosten (bankkosten)

ZVF

Totaal der baten

€

€ 5.750,00

11.038,00

17.411,00

11.038,00

€ 2.500,00

1.000,00

14.430,22

9.983,33

