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AAN DE LEDEN
Voor de tweede maal brengt thans het bestuur aan alle leden persoonlijk verslag
uit van de wederwaardigheden van onze vereniging. Ook nu weer is het een eis van
zuinig beheer, voortvloeiende uit de nog steeds niet rooskleurige financiële situatie,
dit verslag in zeer beknopte vorm te gieten. Dat de leden toezending van het verslag
1952 op prijs hebben gesteld is ons van vele zijden gebleken en geeft ons het vertrouwen, dat de beperkingen, die wij ons op moesten leggen, ook dit jaar zullen
worden gebillijkt.
Bij het vermelden van de belangrijkste gebeurtenissen in 1953 mag aan de Februariramp niet worden voorbijgegaan. Evenals andere organisaties heeft ook Humanitas
getracht hulp te bieden. Wij zijn er ons van bewust, dat deze hulp slechts van geringe
betekenis heeft kunnen zijn in verhouding tot het door zovelen ondervonden leed.
Onze afdelingen in het rampgebied mogen weten dat dikwijls onze gedachten uitgaan
naar de zware taak, waarvoor zij ook nu nog staan.
Verheugend is, dat de besprekingen met het Nederlands Genootschap tot Reclassering
in het verslagjaar tot een gunstig resultaat hebben geleid, gunstig zowel voor de
reclasseringswerkzaamheden t.b.v. de buitenkerkelijken als voor de structuur van het
reclasseringswezen in zijn geheel.
De benoeming van Henk Beuke tot directeur van ons kinderhuis mag hier niet
onvermeld blijven. In de twee jaar, dat Beuke op het Centraal Bureau heeft gewerkt
is het vertrouwen ontstaan, dat de leiding van „Ellinchem" bij hem in goede handen is.
Te betreuren valt het, dat het Centraal Bureau nagenoeg het gehele jaar de twee
maatschappelijke werkers in algemene dienst moest missen. Dit is onvermijdelijk van
vrij veel invloed geweest op de werkzaamheden van de secties en op het contact met
de afdelingen.
Moet nog speciaal gewag gemaakt worden van de actie, die in het zuiden hier en
daar is ingezet — o.a. door de Gazet van Limburg — om Humanitas in discrediet te
brengen en haar het werken onmogelijk te maken? Wij willen er niet veel woorden
aan wijden, slechts de hoop uitspreken, dat men de kracht zal vinden op waardiger
wijze dan thans geschiedt andersdenkenden tegemoet te treden.°
Het ledental van Humanitas steeg regelmatig, in een iets sneller tempo nog dan
het vorig jaar. Onze aandacht zal evenwel in onverminderde mate gericht moeten
blijven op de groei van de vereniging Slechts met de steun van zeer velen zal het
mogelijk zijn de werkzaamheden op het terrein van het maatschappelijk werk voor
de buiten de confessionele organisaties staanden te verrichten.
Het bestuur betuigt zijn hartelijke dank aan allen van wie Humanitas in het afgelopen jaar sympathie en directe steun heeft mogen ontvangen. Niet in het minst denkt
het daarbij aan de vrijwillige medewerkers zowel voor het maatschappelijk werk als
voor meer organisatorische verenigingsarbeid.
HET BESTUUR
Humanitas heelt thans een brochure doen verschijnen, waarin nader• 00 dit
,,robleem wordt ingegaan. Verkrijgbaar Centraal Bureau, Vondelstraat 61, Amsterdam.
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HET BESTUUR
was na
na het
hetcongres
congres
1953 als volgt samengesteld:
Het Centraal Bestuur was
1953
Mr. dr.
dr.J. J.
'tDen
Veld,
Haag, voorzitter,
In 't In
Veld,
Mej.
Mej.M.M.
Dijkstra,
Dijkstra,
Amsterdam, waarn. secretaris,
J.
J.H.H.
I. van
I. Eck,
vanBlaricum,
Eck, penningmeester,
E.
Veuger,
E. Veuger,
Zaandam, 2e penningmeester,
J.
Landman,.
J. Landman,
Amsterdam,
H.
H. Ploeg
Ploeg
Jr., Utrecht,
Mr.
Mr.B.B.
vanvan
der Waerden,
der Weerden,
Amsterdam, *°

Dagelijks Bestuur

J.
J. v. v.
d. Berg
d. Jeths,
Berg Hengelo,
Jeths,
B.
Drukker,Schiedam,
B. Drukker,
G. Goosen,
Goosen,Rotterdam,
Mr.
Mr.P.P.
Hof f,
vanvan
't Hof'tf, Eindhoven,
a. d. Vecht, °
Mr.
Mr. dr.
dr.
N. J.N.
C. M.
J. Kappeyne
C. M. Kappeyne
v. d. Coppello,
v.Loenen
d. Coppello,
Mej.
Mej.E.E.
H. Kloevekorn,
H. Kloevekorn,
St. Laurens,
Mej.
dr.
C. Lekkerkerker,
E.
Mej. mr.mr.
dr. E.
C.
Lekkerkerker,
Amsterdam, °
C.
C. van der
derLende,
Lende,
Amstelveen, °
Mevr.
Mevr.F. F.
van van
Oostrum—De
Oostrum—De
Boer,
Boer, Leeuwarden,
Drs.
H. Praag,
van Praag,
Drs. Ph.Ph.
H. van
Haarlem,
Haarlem, °
G.
G.Rietveld,
Rietveld, Rotterdam,
J.
J. C. Schnetz,
Schnetz,
Den Haag.
F.
F. H.H.
W. W.
Vliegen,
Vliegen,
Haarlem,
H. Zunderman Ir., Leiden,
H.
Faber,Amsterdam.
Erelid: P.
P. C. Faber,
Vertegenwoordigers van de resp. secties Reclassering, Financiën, Alg.
Alg. Maatsch.
Maatsch.
°* Vertegenwoordigers
Zorg, Gezinsverzorging en
en Kinderbescherming.
Kinderbescherming.
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Het bestuur
bestuur dankt
dankt de
de afgetreden
afgetreden bestuursleden:
bestuursleden:W.
W. Booy,
Booy, C. van der Lende en
P. A.
A. Weymar
Weymar van harte
harte voor hun aandeel in de leiding van
van Humanitas.
Humanitas. Zonder de
beide anderen
anderen te kort
kort te
te willen
willen doen, meent het
het bestuur
bestuur•• evenwel
evenwel een speciaal woord
als één
één der
der oprichters
oprichters van onze
van afscheid te moeten
moeten richten
richten tot Van
der
Lende
Van der
Lende
als
vereniging. Met
taak niet
niet als afgeMet de
de totstandkoming
totstandkoming van Humanitas heeft hij zijn taak
lopen beschouwd;
beschouwd; door
door deelname
deelname aan
aan het bestuursbeleid en het houden van inleidingen in de afdelingen bleek, hoe
hoe hem
hem het
het wel
wel en
en wee
weevan
van de
de vereniging
verenigingter
ter harte
harte
ging.
ging. Wij
Wij weten,
weten, dat
dat Van
Van der
der Lende, nu hij niet meer deel heeft aan
aan de directe
leiding, toch
toch met
met onverminderde
onverminderde belangstelling
belangstelling de
de gang
gang van
van zaken
zaken bij
bij Humanitas
Humanitas
blijft volgen.
Mr. H. Boasson volgde
van de
de Sectie
volgde in
in October
October Van
Van der
der Lende als voorzitter
voorzitter van
Gezinsverzorging
tevens de
de vertegenwoordiger
vertegenwoordiger van
van deze
deze sectie
Gezinsyerzorging op en werd daardoor
daardoor tevens
in het centraal bestuur.
Swiebeltot algemeen secretaris
Eveneens in
in October
October benoemde
benoemde het
het bestuur
bestuur C. M. Swiebel
onder voorbehoud van goedkeuring door het congres. De
De nieuwe
nieuwesecretaris
secretaris zal
zal Januari
Januari
1954 zijn werkzaamheden
werkzaamheden aanvangen.
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GEWESTEN
De samenstelling der gewestelijke besturen was op 31 December 1953 als volgt:
Friesland
Mevr. F. van Oostrum—De Boer, Leeuwarden,
Mevr. T. Schouwstra—Numan, Gorredijk,

voorzitter
secretaris

Zeeland
Mr. dr. N. Bolkestein, Middelburg,
Mej. E. H. Kloevekorn, Sint Laurens,
L. de
de Priester,
Priester, Vlissingen,

voorzitter
secretaris
penningmeester

Overijsel
H. Kramer, Zwolle,
Mevr. A. v.v. d.
Mevr.
d. Wees—De
Wees—De Jonge, Zwolle,

voorzitter
secretaris-penningm.

Brabant
Mr. P. van
f, Eindhoven,
van 't't Hof
Hof],
R. J. Krouwel, Bergen op Zoom, ,
G. den Haan, Breda,
Zuid-Holland
P. A. Weijmar,
Weiimar, Den Haag,
B. Drukker, Schiedam,
Nrd.-Holland
F. S. Noordhof
Noordhoff,
f, Haarlem,
(vacature voor secr.-penn.)

voorzitter
secretaris
• penningmeester
voorzitter
secretaris-penningm.
secretaris-penningen.
voorzitter

Als vertegenwoordiger van het gewest Gelderland trad de heer Miechels op.
De gewestelijk
gewestelijkmaatschappelijk
maatschappelijk werker
werker van
van Noord-Brabant,
Noord-Brabant, H. de Vries, werd in
het verslagjaar vervangen door J. A. Gerzon, die in de belangrijkste plaatsen van dit
gewest regelmatig spreekuur heeft gehouden.
Het bestuur acht nog steeds de vorming van krachtige gewestelijke besturen het
juiste sluitstuk van onze verenigingsorganisatie en hoopt in het komende jaar met
behulp van de in deze gewesten gelegen afdelingen te komen tot een volledig gewestelijk bestuursapparaat. De nieuwe secretaris, C. M. Swiebel, zal hieraan speciaal
zijn aandacht wijden.
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LEDENSTAAT
1-1-'53

I

Aalsmeer
Alkmaar
Almelo
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
Arnhem
Bergen op Zoom
Breda
Delft
Deventer
Dordrecht
Edam
Ede
Eindhoven
Emmen
Enschede
Flaklcee
Flakkee
Goes
't Gooi-Noord
Gorredijk
's-Gravenhage
Groningen
Haarlem
Den Helder
Hengelo
's-Hertogenbosch
Hilversum
Heerlen-Mijnstreek
Leeuwarden
Leiden
Maastricht
Middelburg
Nijmegen
Ommen
Oosterwolde
Rhenen
Rotterdam
Schiedam
Sneek
Soest
Tilburg
Texel
Utrecht
Velp
Velsen
Vlaardingen
Vlissingen
Voorburg
4

38
53
130
50
32
605
154
22
70
58
44
136
24
26
138
—
49
9
11
—
—
404
195
304
3t4
82
67
49
93
280
93
53
22
155
49
15
23
23
2069
33
10
—
74
13
150
27 •
35
15 .
34
24

31-12-'53
38
54
145
72
32
686
688
159
36
96
114
51
177
25
28
156
25
81
8
11
100
9
456
260
385
86
67
45
104
312
96
77
15
127
171
14
22
24
2133
35
—
28
99
15
187
38
54
15
34
29

vooruit
—
1
15
22
—
81
5
14
26
56
7
41
1
2
18
25
32
—
—
100
9
52
65
21
4
—
—
11
32
3
24
—
—
122
—
—
1
64
2
—
28
25
2
37
11
19
—
—
5

achteruit

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
—
—
—
7
28
—
1
1
—
10
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1-1-'53
Wageningen
Westelijk Schouwen
Woerden
Zaanstreek
Zaltbommel
Zandvoort
Zeist
Zierikzee
Zwolle
Algemene leden

31-12-'53

vooruit

achteruit
—

—
7
29
158
156
34
17
30
16
68
145

10
7
24
166
36
24
30
16
79
198

10
—
—
10
2
7
—
—
11
53

—
—
—
—
—
—
—

6602

7621

1076

57

Voorts telden de gezamenlijke secties gezinsverzorging 4331 leden, verdeeld over de
navolgende afdelingen:
Delft
Dordrecht
Enschede
Groningen
Haarlem

579
1259
80
550
386
368

Heerlen
Nijmegen
Utrecht
Wageningen
Zwolle

366
166
172
249
544
4331

AFDELINGEN
Op 31 Dec. telde „FIumanitas"
„Humanitas" 57 afdelingen met gezamenlijk (inclusief algemene
leden) 7621 afdelingsleden en 4331 gezinsverzorgingsleden.
Verheugend is, dat de ledentoename absoluut, maar ook relatief, groter is dan het
vorig jaar. Het netto toenamepercentage lag het vorig jaar tussen 14 en 15%. Thans
ligt het tussen de 15 en 16%. Ten aanzien van het komende jaar is de verwachting
gewettigd, dat deze stijging zich zal voortzetten. Het was n.l. aan het einde van het
jaar reeds bekend, dat zich enige honderden nieuwe leden hadden opgegeven voor het
jaar 1954.
In 1953 werden de afdelingen Soest, Gorredijk, 't Gooi Noord en Emmen opgericht,
terwijl de oprichting van de afdelingen Oss, Leerdam en Hoogezand-Sappemeer in
voorbereiding is en vermoedelijk begin 1954 haar beslag zal krijgen.
De afdeling Sneek evenwel moest worden opgeheven. Het aantal algemene leden
nam evenals het vorig jaar met ruim vijftig toe, en er is goede hoop, dat deze leden
zich ten slotte weer in enige nieuwe afdelingen zullen gaan organiseren.

CENTRAAL BUREAU
In de personeelssamenstelling van het Centraal Bureau deden zich de volgende
wijzigingen voor:
In Februari vertrok H. J. Beuke naar het kinderhuis Ellinchem voor de medewaarneming van het directoraat, om op 1 Mei d.a.v. definitief tot directeur van het kinder5

huis Ellinchem te worden benoemd. Hiermede was de bezetting van de directeursplaats
in Ellinchem afdoende geregeld, doch ontstond op het Centraal Bureau wederom een
bestuur J.
J. Blom
Blomtot
totBeuke's
Beuke's opvolger.
opvolger.
vacature. In de loop van het jaar benoemde het bestuur
Het duurde echter tot 1 Januari 1954 eer deze kracht in dienst kon treden.
Mejuffrouw Th. van Weperen, per 1 Januari
januari aangesteld als maatschappelijk werkster
in algemene dienst, werd in Februari ingeschakeld bij de arbeid voor de bewoners van
de rampgebieden. Met een drietal gezinsverzorgsters uit onze Groningse en Delftse
afdelingen heeft zij eerst enige weken in Kortgene (Z.-Beveland) geholpen, daarna
werd ze toegevoegd aan de afdeling Rotterdam voor de zorg van de evacue's.
evacué's. In Juni
vertrok ze voor verdere studie naar het buitenland.
Ten gevolge van deze beide vacatures heeft het Centraal Bureau het grootste deel
van het jaar zonder maatschappelijk werkers gefunctionneerd, wat zijn terugslag heeft
gehad zowel op het werk der secties als op de afhandeling van de verzoeken om advies,
die het Centraal Bureau bereikten, het medewerken aan bijeenkomsten in afdelingen
en gewesten, etc. etc.
In September kwam er enige verlichting door de aanstelling van mevrouw H. J. Roes
als maatschappelijk werkster in algemene dienst en secretaresse van de sectie gezinsverzorging, een post die sinds begin 1952 onbezet was gebleven. Mejuffrouw mr. M.
Schaper werd eveneens vanaf September enige maanden ingeschakeld voor allerlei
incidentele zaken.
D. Rijz verleende het bestuur in September verlof tot het volgen
Aan mejuffrouw D;
van de topcursus aan de
de School
Schoolvoor
voorMaatschappelijk
Maatschappelijk Werk,
Werk, hetgeen
hetgeen betekende, dat
mejuffrouw Rijz slechts voor halve weken in dienst van de vereniging bleef als landelijk maatschappelijk werkster voor de voogdijwerkzaamheden. Sinds 1 November kwam
mejuffrouw T. Maas voor halve weken in dienst gedurende de tijd, dat mej. Rijz aan
de topcursus zal studeren.
mevrouw A.
A. Wiedeman—Evers
Wiedeman—Evers cie
de dienst van
Aan het einde van 1953 verliet mevrouw
Humanitas. In haar plaats werd aangesteld mevrouw F. de Leeuw—Mertens.
De personeelsbezetting was op 31 December 1953 als volgt:
Mejuffrouw M. Dijkstra, directrice;
Mevrouw
Mevrouw H.
H. J. Roes, maatschappelijk werkster;
Mc,juffrouw
Me,juffrouw A. Oostenbrug,
Oostenbrug, boekhoudster
boekhoudster (á
(t tijd);
T. van Grootheest, secretaris sectie financiën;
1.1.
van Schaaik,
Schaalk, chef
H. van
chef de bureau.
Mevrouw F. de Leeuw—Mertens en mevrouw J. v. d. Hart—Verheul verzorgden de
voorkomende archief-, administratie- en stenotypewerkzaamheden terwijl mejuffrouw
M. Kroon als jongste bediende allen tot hulp was.
Speciaal voor voogdijwerkzaamheden en kinderhuis werkten:
Mejuffrouw D. Rijz en
•
werkster;
Mejuffrouw T. Maas, beiden in functie van landelijk inspectrice-maatsch.
inspectrice-maatsch. werkster;
Mejuffrouw A. Oostenbrug, boekhoudster,
boekhoudster, (is
(I tijd);
Mejuffrouw A. Stade, steno-typiste.

Een zeer gewaardeerde hulp was voorts de heer H. Boolting, die als vrijwillig archivaris heel wat werk heeft verzet.
Bedenkt men o.a., dat ongeveer 10.000 in- en uitgaande brieven werden verwerkt,
dan is het begrijpelijk, dat het bestuur met name ook het kantoorpersoneel van harte
dank zegt voor hun aandeel in de veelsoortige werkzaamheden van de vereniging.
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SECTIE KINDERBESCHERMING
Het werk
werk op
ophet
hetterrein
terreinvan
vandede
kinderbeschermingdoor
doordedeVereniging
VerenigingHumanitas
Humanitas
kinderbescherming
(en de
de Stichting
StichtingKindertehuizen)
Kindertehuizen)over
over 1953
1953 gedaan
vier delen te onder(en
gedaan is
is in
in vier
namelijk:
scheiden, namelijk:
1.
1. Het GezinsvoogdijGezinsvoogdij- en
en vrij
vrij patronaat-werk
patronaat-werk in de afdelingen.
2. Praeventieve arbeid.
3. Voogdijwerkzaamheden.
3.
4. Het opvoedingswerk in ons Kindertehuis
Kindertehuis Ellinchem te Ellecom.

1.
DeKinderbeschermingsactiviteiten
Kinderbesehermingsactiviteiten in
in de
de afdelingen
afdelingen
1. De
Dit werk bewoog
bewoog zich
zich voornamelijk
voornamelijk op
op het
het terrein
terrein van de Gezinsvoogdij en Vrij
Patronaat.
Het werk werd gedaan in afdelingen in alle provincies
provincies met
met uitzondering
uitzondering van Limburg.
Per 31 December 1953 stonden
stonden er in deze afdelingen 274
274 pupillen
pupillen onder
onder toezicht,
terwijl het aantal
aantal gezinsvoogden
gezinsvoogden totaal 155 bedroeg.
Per 31 December
December 1953
1953waren
warener
er totaal
totaal 25
25kinderen,
kinderen, waarover
waarover een
eenVrij
Vrij Patronaat
Patronaat
ingesteld was.
Op enkele afdelingen na beschikte men over voldoende medewerkers.
In sommige afdelingen bleek evenwel,
evenwel, dat
dat vele
vele particulieren
particulieren weinig bekendheid met •
het werk bezaten,
bezaten, terwijl
terwijl men
men de_
de_ mogelijkheden
mogelijkheden om
om goede
goede voorlichting te geven miste.
zowel rechtDe contacten met de
de kinderrechters
kinderrechters verliepen in het afgelopen jaar
jaar zowel
streeks als via Pro Juventute.
Juventute. De
De aard
aard en
en de
de intensiteit
intensiteit van de samenwerking tussen de besturen van Pro Juventute
Juventute en/of de ambtenaren van de Kinderwetten
en van Humanitas liepen
liepen plaatselijk
plaatselijk nogal'
nogal uiteen. Er zijn plaatsen waar Humanitas in
het bestuur
Pro Juventute
Juventute vertegenwoordigd
vertegenwoordigd is, er zijn plaatsen, waar
waar men slechts
bestuur van Pro
een enkel
Kinderwetten en het
enkel contact
contact tussen
tussen de
de ambtenaar
ambtenaar voor de.
de .Kinderwetten
het bestuur van
Humanitas kent.
In het
het verslagjaar
verslagjaarhebben
hebbendedeafdelingen
afdelingenopophet
hetkinderbeschermingsterrein
, kinderbeschermingsterreinweinig
weinig van
de Landelijke
Sectie vernomen,
vernomen, hoewel de behoefte aan
aan richtlijnen,
richtlijnen, medewerking
medewerking en
Landelijke Sectie
coördinatie groot
groot is. Dit hing samen met tweeërlei omstandigheden n.l. de intensivering
coordinatie
voogdijwerkzaamheden en
en van
van het
het Kinderhuis, waardoor
waardoor het
het bestuur
bestuur ten
ten volle
volle
van de
devoogdijwerkzaamheden
opgeëist werd en de benoeming
benoeming van
van de
de heer
heer H.
H. J.
J. Beuke
Beuke tot
tot directeur
directeur van het Kinderhuis Ellinchem
Ellinchem in
in het
het begin
begin van
van het
het jaar,
jaar, waardoor hij aan zijn functie van landelijk
secretaris weinig tijd meer kon geven. Pas op 11 Januari
1954 kon zijn vervanger in dienst
secretaris
Januari 1954
treden.
De Landelijke Sectie organiseerde
organiseerde op
op 24 en 25 April 1953 op De
De Pietersberg
Pietersberg te
Oosterbeek een scholingsweekend voor gezinsvoogden
Oosterbeek
gezinsvoogden en
en andere
andere medewerkers van de
plaatselijke kinderbeschermingssecties.
2. Praeventieve arbeid in de afdelingen
•
Slechts op een
een enkele
enkele plaats
plaats organiseerde
organiseerde Humanitas op bescheiden schaal werk
i.v.m. de vrije-tijdsbesteding
vrije-tijdsbesteding van de jeugd.
Dat zulks slechts in een
een enkele
enkele plaats
plaats voorkwam
voorkwam hangt samen met het feit, dat op de
plaatsen reeds
reeds zulk
zulk werk,
werk, door
door anderen
anderengeorganiseerd,
georganiseerd, plaatsvond.
plaatsvond. De
De behoefte
meeste plaatsen
aan nog een organisatie werd daar niet gevoeld.
gevoeld. In
In verband
verband daarmede
daarmede waren
waren op zeer
vele plaatsen
plaatsen leden van onze
onze afdelingen
afdelingen vertegenwoordigd
vertegenwoordigd in
in besturen
besturen van organisaties
voor praeventief werk.

HetVoogdijwerk
Voogdijwerk
3. Het
nogininhaar
haaraanloop-periode
aanloop-periodeverkeerd.
verkeerd. Er
Dit werk
werk heeft
heeft gedurende
gedurendehet
hetjaar
jaar1953
1953nog
is echter op de achtergrond in het bestuur
bestuur van
van de
de Landelijke
Landelijke Sectie
Sectie en practisch door
7

de inspectrice/maatschappelijk
inspectrice/maatschappelijkwerkster
werkster reeds
reeds veel werk verzet. Richtlijnen, verband
houdende met de opvoeding en de verzorging van de onder onze voogdij geplaatste
kinderen zijn opgesteld en konden reeds uitgevoerd worden.
December. 1953
Op 31 December"
1953 stonden
stonden 20
20 kinderen
kinderen onder
onder voogdij der vereniging.
Samenstelling bestuur Sectie Kinderbescherming Dec. 1953
Ph. H. van Praag, drs. psychologie,
Haarlem, voorzitter;
H. J. Beuke, Ellecom, secretaris;
Mej. M. Dijkstra, Amsterdam;
P. C. Faber, Amsterdam;
Dr. Th. Hart de
de Ruyter,
Ruyter, Haren;
Haren;
Mevr. mr. M. Rood—de Boer, Amsterdam;
Mevr. E. Vrind—van Praag, Amsterdam;

D. Q. R. Mulock Houwer, Amersfoort,
adviseur;
Mej. mr. H. G. Veth, Almelo, adviseur.
Mej. mr. dr. J. C. Hudig, Rotterdam;
P. A. Pols, Groningen;
Mej. mr. P. G. Prins, Den Haag;
A. J. Rietveld, Arnhem;
Mej. D.
D. Rijz,
Rij; Amsterdam;
Amsterdam;

4. Stichting Kindertehuizen en Kinderhuis Ellinchem
Bestuur Stichting Kindertehuizen:
Vaste paedagogische
paedagogische Staf Ellinchem:
Mr. J. in 't Veld, voorzitter
H. Beuke, directeur
Drs. Ph. van Praag, 2e voorzitter
K. Onclin, adj. directeur
Mej. M. Dijkstra, secretaresse
Mevr. Onclin—de Bos
J. H. I. van Eck, penningmeester;
J. Verbeek
Mevr. E. Vrind—van Praag
Mevr. G. Verbeek—Si
Verbeek—Sisma
ana
Mej. N. Vrind
Het begin van 1953 kan voor Ellinchem als de afsluiting van de startperiode worden
beschouwd. Bij de jaarwisseling waren nog slechts 10 kinderen in huis, eind Juni-begin
Juli was het huis volbezet. Vanaf deze tijd t/m Dec. 1953 zijn er geen- onbezette
plaatsen meer geweest. Eind December was het tehuis door 41 kinderen bevolkt, nl.
23 kinderen geplaatst door voogdijraden, 8 kinderen van voogdijverenigingen en
10 kinderen geplaatst door kinderrechters.
Mede door de kleine bezetting in de aanloopperiode werd aanvankelijk gewerkt met
gezinsgroepen, jongens en meisjes van alle leeftijden. Later in het jaar werd overgegaan
op een indeling in 3 groepen: kleuters tot 6 jaar, schoolkinderen van 6 tot 14 jaar en
een groep groteren boven 14 jaar. Deze indeling voldoet goed, alhoewel men grotere
differentiatie-mogelijkhede
differentiatie-mogelijkheden
wensen.
Noodzakelijkisisdit,
dit,behalve
behalvein
inde
de kleuterkleuterwensen.
Noodzakelijk
n zouzou
groep, evenwel niet, omdat de schoollcindergroep
schoolkindergroep en de groep groten door echtparen
worden geleid. Er zijn nu gescheiden activiteiten mogelijk en de groepsleiding (man
en vrouw), kunnen psychologisch gezien meer aan de behoeften van verschilende
kinderen tegemoet komen, dan dit het geval zou zijn als een man of vrouw alleen de
groepsleiding zou vormen. Zeer veel belangstelling werd voor het huis getoond, zowel
door Humanitasleden als anderen. Vele excursies van Scholen voor Maatschappelijk
do&
werk en officiële nistanties werden naar ons huis gemaakt. Ook de pers gaf blijk van
medeleven, terwijl via de radio vanuit ons huis een uitzending plaats vond. Belangrijke
giften kwamen binnen. Deze giften maakten het mogelijk diverse verbeteringen aan
te brengen, zo werd o.m. de groepskamer van de groten, eigenhandig, verantwoord
ingericht. Ook Was het mogelijk een plan op te stellen de kleuterverblijven in 1954 te
veranderen en in te richten. Het groepslokaal van de schoolkinderen werd verbeterd
door meer de aanpassing te vinden aan de aard van de bewoners. Het Sint Nicolaasfeest werd door diverse „adopties" en gaven een grootse gebeurtenis.
In overweging werd genomen om de „veestapel" uit te breiden. Momenteel zijn
er de vissen in het tropische aquarium, de muizen in het muizenhuis en de duiven
op een zolder in een van de bijgebouwen. Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar
8
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1954 achter het tehuis een konijnenberg te maken met konijnen, marmotten en eventueel kippen.
De samenwerking van de staf met de psychiater, Dr. Briët, is zeer goed. Hij ziet
alle kinderen, indien gewenst, meerdere malen en neemt deel aan de strafbesprekingen.
De steun, welke op deze wijze aan de paedagogische staf geboden wordt, is belangrijk.
'Het bestuur spreekt graag in dit eerste jaarverslag over ons kinderhuis zijn dank
uit voor de wijze, waarop de staf zijn taak heeft opgevat en uitgevoerd en de vele
problemen, die zich vooral in aanvangsperioden kunnen voordoen, het hoofd heeft
geboden.

SECTIE ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG
Bestuur
Ook in dit jaar konden de werkzaamheden van het bestuur niet op gang komen,
omdat nog geen kracht op het Centraal Bureau aanwezig was, die zich met het
secretariaat van de sectie en de uitvoering der werkzaamheden kon belasten.
Afdelingen
Het werk in de afdelingen, vond gestadig voortgang. In vele afdelingen heeft men
thans op geregelde tijden spreekuren, terwijl een aantal vrijwillige medewerkers zich
o.a. voor huisbezoek beschikbaar stelde.
Vele contacten met andere organisaties bestonden, plaatselijk vaak zeer verschillend,
verband houdende met de aard van de gevallen, waarin hulp werd gevraagd. Uit
practisch alle afdelingen bleek, dat de samenwerking met de gemeentelijke sociale
diensten uitstekend was.
Voor de oplossing van velerlei problemen werd aan Humanitas hulp en medewerking
gevraagd. Om hiervan enige te noemen: financiële moeilijkheden, uitzending van kinderen en volwassenen, woningproblemen, alimentatiezaken, bemiddelingen bij het verkrijgen van studiebeurzen, e.a., Huwelijkshuwelijks- en
en gezinsmoeilijkheden,
gezinsmoeilijkheden, opvoedingsproblemen,
aanpassingsproblemen in buurt of wijk, enz.
enz.
Zorg voor gerepatrieerden
De zorg voor gerepatrieerden brengt speciale problemen met zich mee. Berustte
oorspronkelijk het daadwerkelijk maatschappelijk werk voor deze bevolkingsgroep hoofdzakelijk bij het CCKP (het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor
Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden) dat hiervoor krachten in dienst heeft,
de tendens is om deze zorg langzainerhand
langzamerhand te doen overgaan naar de landelijke organen
voor maatschappelijk werk, naarmate ook de gezinnen vanuit de contractpensions en
maatschaphotels
vrijewoningen
woningenworden
wordengeplaatst.
geplaatst.Door
DoorHumanitas
Humanitaszijn
zijn.hiervoor
'hiervoor 44 maatschaphotels in
invrije
pelijke werksters aangesteld, nl. in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en één voor de
provincies Gelderland en Overijsel tezamen.
de inschakeling
inschakeling
belangrijkste vraagstukken
vraagstukken van de gerepatrieerdenzorg is de
Een van
van de
debelangrijkste
van de gerepatrieerden in de
dè Nederlandse samenleving. Dit probleem heeft twee
kanten: de ene gezien-vanuit de gerepatrieerde, die aan de voor hem (haar!) dikwijls
vreemde omgeving en vreemde leefwijze,
leefwijze moet
moet wennen,
wennen, de andere gezien vanuit de
Nederlandse bevolking, die bereid moet zijn zich ook enigszins „aan te passen" en zijn
landgenoot zal moeten accepteren met zijn andere gewoonten en inzichten op sommige
terreinen.
De Februariramp
Ook Humanitas heeft zijn deel bijgedragen tot leniging van de nood, ontstaan door
9

de ramp. Zo trok een maatschappelijk werkster met een groepje gezinsverzorgsters naar
Kortgene (Zuid-Beveland). Gedurende enige weken heeft deze „modderploeg" alle krachten ingespannen om mee te helpen de huizen weer bewoonbaar te maken.
Enige afdelingen, waaronder in de eerste plaats Rotterdam moet worden genoemd,
werden ingeschakeld bij de evacuatie van de
de getroffenen
getroffenen en
en alle
alle problemen,
problemen, die
die zich
daarbij voordeden, zoals financiële uitkeringen, kledingverstrekkingen, huisvestigingshuisvestiginásen samenwoningsmoeilijkheden. De afdeling Ommen verzorgde een rustige vacantie
voor een 30-tal vrouwen uit het rampgebied, die hieraan grote behoefte hadden. Het
Rampenfonds verleende hierbij financiële steun.
Samenstelling bestuur Sectie Algemeen Maatschappelijke Zorg, Dec. 1953
A. P. van Bedaf, Rotterdam;
H. J.
Beuke, Ellecom;
j. Beuke,
Mevr. C. P. Braggaar—De Does, Leiden;
Mej. M. Dijkstra, Amsterdam;
Mevr. W. P. ten Have—v. d. Werff,
Amsterdam;

Mej. M. Jonkmans, Haarlem;
Mevr. F. van Oostrum—de Boer,
Leeuwarden;
Mej. D. Rijz, Amsterdam;
P. A. Weymar, Den Haag;
vacature secretaris.

SECTIE GEZINSVERZORGING
Bestuur
De werkzaamheden van de landelijke sectie bleven in het eerste deel van het jaar
zeer beperkt, aangezien de voorzitter, C. v. d. Lende, door drukke werkzaamheden niet
veel tijd
tijd beschikbaar
beschikbaar kon
kon stellen,
stellen, terwijl
terwijl op
op het
hetCentraal
CentraalBureau
Bureaugeen
geenspeciale
specialelesacht
laacht
aanwezig was om de contacten met de afdelingen op te nemen.
In September kwam hierin verandering door de benoeming van een daartoe aangestelde maatschappelijk werkster, mevrouw H. J. Roes, die tevens het secretariaat
van de sectie op zich heeft genomen.
In October moest de voorzitter zijn functie om gezondheidsredenen neerleggen. Tot
opvolger werd benoemd mr. H. Boasson.
Afdelingen
De opbouw van het gezinsverzorgingsapparaat ging voort. In de afdelingen Delft,
Dordrecht, Enschede, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen, Nijmegen, Utrecht
en Zwolle houdt men zich zelfstandig met de gezinsverzorging bezig. In enige plaatsen
werken de afdelingen van Humanitas samen met andere instellingen in algemene
organisaties, in verschillende andere afdelingen onderzoekt men de mogelijkheden ter
plaatse om met gezinsverzorging te beginnen.
De afdeling Amsterdam is met de voorbereidingen gereed en zal op zeer korte termijn
starten.
In de afdeling Almelo zijn alleen gezinshulpen in dienst.
Financiële situatie
Nog steeds baart de financiële toestand van de meeste plaatselijke secties zorg, niettegenstaande het feit, dat de moeilijkheden iets verminderden doordat het dephrtement
depártement
van Maatschappelijk Werk niet bleef vasthouden aan subsidiëring in het tekort en een
exploibijdrage van 25% van het rijk en 25% van de gemeente, onafhankelijk van het exploitatieresultaat, op bepaalde voorwaarden werd gegarandeerd.
De bijdragen
bijdragen van
van de
de gezinnen,
gezinnen, die
die eerder lager zouden moeten liggen, moesten in
enige 'gevallen worden verhoogd. De salarissen van de gezinsverzorgsters zijn over het
algemeen te laag, gezien het huidige peil van de kosten van levensonderhoud.
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opgeleide maatschappelijk
maatschappelijk werksters
Aanstelling van opgeleide
werksters voor
voor de
de leiding
leiding van
van de
de gezinsverzorgsters
verzorgsters bleek practisch
practisch nog
nog niet
niet mogelijk.
mogelijk. Slechts
Slechts in Amsterdam,
Amsterdam, waar men met 6
gezinsverzorgsters hoopt te beginnen, ligt het in de bedoeling direct de leiding aan een
maatschappelijk werkster
werkster op
op te
te dragen.
dragen. Ook
Ook voor
voor enige andere plaatsen zal worden
afdelingen hier
hier een uitzicht
uitzicht biedt. Voor de vrijbekeken of een combinatie van bijv. 2 afdelingen
willige
willige krachten,
krachten, die in andere afdelingen deze taak vervullen is een bijzonder woord
van waardering
waardering voor het vele werk, dat zij verrichten, zeker op zijn plaats.
Landelijke conferentie
conferentie inzake
inzake de
degezinsverzorging
gezinsverzorging
Begin September werd een zeer geslaagde bijeenkomst gehouden met ruim
ruim 70 medewerkers uit
uit een
een aantal
aantal afdelingen.
afdelingen. Vele problemen kwamen ter sprake:
sprake: o.a.
o.a. subsidieregeling, beroepsgeheim gezinsverzorgsters, rechtspositie gezinsverzorgsters, eigen
opleiding
Humanitas, administratie.
administratie.
opleiding Humanitas,
Voor de opstelling van richtlijnen voor een rechtspositieregeling voor gezinsverzorgsters werd
geroepen, die
die alle
alle betreffende
betreffende problemen
problemen onder
werd een
een commissie in het leven geroepen,
onder
ogen zal zien.
zien. Leden
Leden van
van deze
deze commissie:
commissie:G.
G.G.
G.Tijsterman,
Tijsterman,Haarlem,
Haarlem, voorzitter;
voorzitter; C. W.
van Altena, Groningen; B. Drukker, Schiedam; R. J.
J. Krouwel, Bergen op Zoom; mevr.
A. v. d.
d. Wees—de
Wees—deJonge,
Jonge, Zwolle
Zwolleen
enmevr.
mevr.H.
H.J.J.Roes,
Roes,Centraal
Centraal Bureau,
Bureau, secretaresse.

Samenstelling bestuur Sectie Gezinsverzorging, Dec. 1953
B. Drukker, Schiedam;
Mr. H. Boasson, Amsterdam,
Amsterdam, voorzitter;
voorzitter;
Mevr. A. Ploeg—Ploeg,
Ploeg—Ploeg, Utrecht;
Utrecht;
Mej. M. Dijkstra, Amsterdam,
Amsterdam, vice-voorz.;
vice-voorz.;
P. Versteeg,
Versteeg, Dordrecht;
Dordrecht;
Mevr. H.
H.-J.
- J.Roes,
Roes, A,dam,
A,dam, secretaresse;
H. van Scheepen, Delft.
P. de Bruijn, Amsterdam;

SECTIE RECLASSERING
Moest in het
jaarverslagworden
wordenmedegedeeld,
medegedeeld, dat
dat de
de besprekingen
besprekingen met
het voorgaande
voorgaandejaarverslag
wijze waarop
waarop de
de medewerking
medewerking van
van Humanitas
Humanitas aan
aan het
het Genootschap over de juiste wijze
Genootschap kon worden gerealiseerd, nog niet tot een positief
positief resultaat
resultaat hadden
hadden geleid,
thans
thans kan
kan worden
worden vermeld,
vermeld, dat
datdit
ditinin1953
1953 wel
wel is
is mogen gelukken.
Met volle
volle medewerking
medewerking van
van het
het departement
departement van Justitie is besloten, dat het Genootschap, op voordracht
voordracht van Humanitas,
Humanitas, een
een ambtenaar
ambtenaarin
inalgemene
algemene dienst benoemt en
deze geheel
geheel ter
ter beschikking
beschikking stelt
steltvan
vanHumanitas.
Humanitas. Dit
Ditzal,
zal,naar
naar ons
ons bestuur
bestuur vertrouwt,
vertrouwt,
zowel
zowel ten
ten goede
goede komen
komen aan
aan de
de opbouw
opbouw van
van het
het reclasseringswerk in de afdelingen als
aan een goede samenwerking met
'met het
het Genootschap.
Genootschap. Ook
Ook het
het hoofdbestuur
hoofdbestuur van het
verheugd over de gang
gang van
van zaken.
zaken. In
In een
een circulaire
circulaire aan de
Genootschap toonde zich verheugd
afdelingsbesturen werd dit o.a. uitgesproken:
genoegendat
dat te
te kunnen
kunnen berichten,
berichten, omdat
Het doet ons hoofdbestuur veel genoegen
>3
afspraak uit
de gemaakte afspraak
uit organisatorisch
organisatorisch oogpunt
oogpunt voor
voor het
het reclasseringswerk
reclasseringswerk gunstig is
— en bovendien
bovendien omdat
omdat in die afspraak
afspraak gezegevierd heeft de opvatting,
opvatting, dat reclasseringswerk met inachtneming van de geestelijke stroming,
stroming, waartoe
waartoe de reclassent behoort, kan
geschieden binnen
binnen het Genootschap en zonder
zonder organisatorische splitsing."
„De getroffen
getroffen afspraak
afspraak brengt
brengt ook
ook mee, dat er ook in de afdelingsbesturen iemand
uit de kring van Humanitas
Humanitas zal worden opgenomen."
In het kader
kader van
van de
de samenwerking
samenwerking kan
kanworden
wordengezien
gezien de
de verkiezing
verkiezing van
van onze
voorzitter mr. dr.
dr. J.
J. In
In 't'tVeld
Veld tot
tot lid
lid van
van het
het hoofdbestuur
hoofdbestuur van
van het Genootschap.
In het najaar
najaar werd
werd de
de heer
heer P.
P. E.
E. Hutte, ambtenaar
ambtenaarvan
van het
het Genootschap
Genootschap te Leiden,
benoemd tot bovenbedoeld
bovenbedoeld ambtenaar
ambtenaar in speciale dienst. De
De heer
heer Hutte
Hutte zal
zal 11 Februari
Februari
1954 in dienst
dienst treden.
treden.
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Afdelingswerkzaamheden
In de meeste afdelingen heeft de onzekerheid over de richting waarin het werk
zich organisatorisch zou gaan ontwikkelen remmend gewerkt. De vraag of het zou
gelukken om tot een bevredigende
bevredigende afspraak
afspraak met
met het
het Genootschap
Genootschaptetekomen
komenóf
d dat men
toch nog rekening moest houden met een zelfstandige opzet, belette een rustige uitbouw
en het nemen van initiatief. Voorzover de gegevens van de afdelingen binnenkwamen,
bleef de medewerking vrijwel stabiel of liep iets terug. In verband met het hierboven
betoogde heeft een beschouwing van deze cijfers thans weinig zin. Wel is gebleken, dat
de Genootschapsafdelingen een verhoogde medewerking van Humanitas op prijs stellen
en dat de toekomstige behoefte-aantallen van dien aard zijn, dat de handen uit de
mouwen kunnen worden gestoken.
Wat de levendigheid van de afdelingen betreft kan van een veelkleurig beeld worden
gesproken. Enkele afdelingen zijn zeer actief, wat zich uit o.a. in het regelmatig bijeenkomen van de sectie om
om ervaringen
ervaringen uit
uit te wisselen; andere afdelingen volstaan met het
opzoeken van een toezichthouder, indien hierom gevraagd wordt, terwijl van sommige
afdelingen gezegd moet worden, dat er „niets uit komt".
Bij een paar grotere afdelingen valt het ons op, dat, naar verhouding tot het
ledental, een te gering aantal personen over te veel toezichten is gesteld, wat
het werk bepaald niet ten goede kan komen en op den duur onbevredigend moet werken (voorbeelden:
(voorbeelden: 33 over
over 12;
12; 10
10 over
over 43;
43; 11 over 6).
Al deze verschillen in mogelijkheden en opvattingen van het werk mogen dan al
vaak boeiend zijn, ze wijzen toch ook op een nogal ongecoiirdineerd werken.
Kritiek is hier, gezien de belemmeringen, waaraan het werk van de sectie in het
afgelopen jaar nu eenmaal onderhevig was, weinig op haar plaats. Maar wel een opwekking om thans, nu de situatie zoveel gunstiger lijkt te worden, met volle kracht
vooruit te varen op een hernieuwd kompas.
Ook een studieconferentie, zoals deze bij andere secties een belangrijke rol speelt,
bleef achterwege, doch reeds aan het begin van dit nieuwe jaar werden daartoe plannen
gemaakt voor Juni 1954.
Aan het celbezoek (alleen mogelijk in plaatsen waar een gevangenis gevestigd is)
namen slechts enkele leden over het gehele land deel. Ook dit (moeilijke) onderdeel van
het werk zal de bijzondere aandacht van de nieuwe ambtenaar moeten hebben, zoals
dit op de duur ook het geval zal zijn met de organisatie van het bezoek aan gezinnen
van gedetineerden in overleg met de sectie Algemeen Maatschappelijke Zorg.
•
Samenstelling bestuur der Sectie Reclassering Dec. 1953:
Mej. E. H. Kloevekorn, Sint Laurens;
Mr. B. van der Waerden, Amsterdam,
voorzitter;
voorzitter;
Mr. P. E. van Krevelen, Leeuwarden;
Mej. M. Dijkstra, Amsterdam,
H.- Ploeg Jr., Utrecht;•
H..
Utrecht;.
secretaresse;
Prof. dr. G. Th. Kempe, Utrecht,
Mr. H. van Geuns, Rotterdam;
adviseur.
J.
j. ter Heide, Voorburg;

SECTIE FINANCIËN
Hoewel deze sectie slechts eenmaal in dit jaar bijeenkwam, hebben verschillende
leden in voorkomende gevallen waardevolle adviezen gegeven ter verkrijging van
bijdragen voor ons werk. Dat deze adviezen in de meeste gevallen tot zeer goede
en
resultaten hebben geleid komt duidelijk
duidelijk tot
tot uitdrukking
uitdrukking in
in de
de staten
staten van
van baten
baten en
lasten
lasten van de „Stichting Kindertehuizen" en van „Humanitas".
In de loop van 1953 heeft de heer C. v. d. Waerden wegens te drukke werkzaam12

heden, als lid van de sectie moeten bedanken, zodat de samenstelling van het sectiebestuur op 31 Dec. 1953 als volgt luidde:
A. B. J. Prakken, Amsterdam, voorzitter;
j. Landman,
j.
Landman, Amsterdam;
Amsterdam;
T. v. Grootheest,
Grootbeest, Amsterdam, secretaris;
J. Leguyt, Amsterdam;
vanEck,
Eek, Blaricum;
Blaricum;
J. H.
H. I.I.van
D. Rahusen, Bussum.
Mr. dr. N. J. C. M. Kappeyne van de
Coppello, Loenen aan de Vecht;

SECTIE OUDEN VAN DAGEN
De werkzaamheden voor de zo snel in aantal toenemende groep bejaarden staan
zowel plaatselijk als landelijk nog in het beginstadium. In enkele afdelingen zijn
secties gevormd,
gevormd, voornamelijk
voornamelijk daar
daar waar
waar een of meer sociëteiten worden beheerd of
regelmatig huisbezoek wordt verricht.
Tehuizen voor ouden van dagen

Een triest beeld levert nog steeds het tekort aan goede tehuizen voor ouden van
dagen. Vraagt men zich enerzijds wel eens af of bepaalde bejaarden niet beter zelfstandig gehuisvest zouden kunnen zijn dan in de tot meer passiviteit leidende pensiontehuizen, anderzijds is het maar al te waar, dat voor vele ouden van dagen in Nederland
geen behoorlijke leef- en woonruimte aanwezig is. Dit geldt ongetwijfeld voor alle
groeperingen, speciaal evenwel voor de buitenkerkelijken.
Het scheppen van goede woonruimten, waarin ook de buitenkerkelijken zich „thuis"
kunnen voelen, zal in bijzondere mate de aandacht van Humanitas moeten vragen. Onze
afdeling Hengelo is begonnen met de bouw van 80 huizen. Het bestuur zal in het
voorjaar 1954 de eerste bewoners kunnen ontvangen. Gefeliciteerd, Hengelo!
Minder vlot gaat het met de bouw van het Willem Dreeshuis in Amsterdam. Komen
er niet te veel tegenslagen dan zullen evenwel in 1954 toch de eerste palen geheid
kunnen worden.
De A. H. Gerhard-Stichting hoopt eveneens de grondvesten voor haar eerste tehuis
in 1954 te kunnen leggen. Vermeldenswaard is ongetwijfeld ook het initiatief van de
Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden, die in 1954 in Zandvoort zijn
eerste project „De Blinken" hoopt te kunnen
kunnen openen.•
openen..
Andere plannen, waarbij Humanitas is betrokken staan nog te ver van verwezenlijking af om hier te worden genoemd.
Sociëteiten voor Bejaarden
Het aantal sociëteiten neemt toe en aan de veelvuldige bezoeken van de „boven65-ers" is wel af te leiden, dat ze in een behoefte voorzien. Wat gebeurt er in de
deleider
leidervan
vaneen
eenonzer
onzerplaatselijke
plaatselijke secties
sociëteiten? Beknopt
Beknopt maar
maar duidelijk
duidelijk vatte
vatte de
... praten! — Steeds meer aanhet samen: lezen, dammen, schaken,
schaken, kaarten
kaarten en
en vooral
vooral...
dacht wordt besteed aan het schepen van mogelijkheden voor zelfstandige bezigheid,
zoals bijv,
bijv. het maken van speelgoed voor kleinkinderen of het verlenen van medewerking
aan een bazar. Op dit gebied zijn er nog vele niet-gebruikte mogelijkheden.
Ontspanningsbijeenkomsten
Door vele afdelingen worden eens of meermalen per jaar ontspanningsbijeenkomsten
georganiseerd. Een door velen gewaardeerd initiatief ontwikkelde Amsterdam door
het maken van een plan voor een Stertocht naar Vierhouten door al onze secties
Ouden van Dagen. Deze dag, mede bedoeld als een gezamenlijk te beleven afsluitingsbijeenkomst
vande
demeer
bijeenkomst van
meerwinterse
winterseactiviteiten
activiteitenzal
zal—
—wij
wijtwijfelen
twijfelen er
er niet
niet aan
aan — zeker
een hoogtijdag worden.
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Huisbezoek
Werkzaamheden, die minder aan het licht treden kunnen dikwijls van diepere
betekenis voor bepaalde personen blijken te zijn. Als zodanig zijn ongetwijfeld te
noemen de persoonlijke contacten van leden van Humanitas met een aantal bejaarden,
die zich in hun laatste levensjaren eenzaam en dikwijls overbodig voelen.
Literatuurvoorziening
Niet alle bejaarden vinden gemakkelijk de weg naar openbare leeszalen en bibliotheken. Ligt hier een taak voor Humanitas?
De afdeling - Rottérdam meent van wel en maakt melding van zijn bibliotheek,
waarvan geregeld gebruik wordt gemaakt, terwijl bovendien een 13-tal leesportefeuilles
circuleren.

SCHOLING
Ook in 1953 bleek, dat de behoefte aan oriëntatie en voorlichting zowel over de verschillende onderdelen van het werk als over de doelstelling van Humanitas, groot was.
Aan deze voorlichting en orientatie zijn echter nog diverse practische problemen
de wijze
verbonden,: zoals de
wijze van
van „scholing",
„scholing", de
de aanwezigheid
aanwezigheid van inleiders en medewerkers
e.d. Het zijn vooral de afdelingen, waar men reeds in de gelegenheid geweest is een
stuk werk op te bouwen, die de scholing practisch ter hand hebben genomen. In totaal
in
16 afdelingen, verspreid door het hele land, organiseerde men zelf .en/of in samenin 16
werking met anderen, regelmatig avonden waar een inleider(ster) over een bepaalde
tak van het werk, of het werk in het algemeen, sprak en vele vragen beantwoordde.
In sommige plaatsen hield men een reeks avonden binnen het kader van een oriënteringscursus, terwijl men elders discussie/werkbijeenkomsten kon aantreffen. De onderwerpen waren ontleend aan de practijk, zoals aspecten van het gezinsvoogdijwerk,
algemeen maatschappelijke zorg, reclassering, beroepskeuzevoorlichting e.d.
Ook enkele gewesten belegden voorlichtingsbijeenkomsten, zo o.a. Zuid-Holland,
waar H. Beuke de werkzaamheden van
van Humanitas
Humanitas op
op lcinderbeschermingsgebied
kinderbeschermingsgebied
besprak.
Behalve deze activiteiten in de afdelingen en gewesten, hield de Landelijke Sectie
Kinderbescherming een scholingsweekend in de Pietersberg te Oosterbeek onder leiding
van de heer Ph. van Praag, voorzitter der sectie, waar vele gezinsvoogden en bestuurders, uit het hele land afkomstig, aanwezig waren, ten einde zich te bezinnen op de
practische werkwijze inzake de gezinsvoogdij.
Eveneens in de Pietersberg belegde de Sectie Gezinsverzorging een kaderweekend,
waar, onder leiding van mej. Dijkstra, waarnemend voorzitster der sectie, geanimeerde
en vruchtbare discussies plaats vonden over velerlei, dat de plaatselijke sectiebesturen
bezig hield.

LEDENWERVING
Na voorbereidende besprekingen
besprekingen op
op het
het congres
congres in
in •Eindhoven
Eindhoven werd in Juni van dit
jaar, een landelijke
landelijke propaganda-commissie
propaganda-commissieininhet
hetleven
leven geroepen,
geroepen, die leiding zou
kunnen geven aan de te voeren ledenwerfactie. De door deze commissie opgestelde
plannen werden op een bijeenkomst, die in Juli in „Ellinchem" plaats vond en waar
33 afdelingen vertegenwoordigd waren, ter discussie gesteld. Vastgesteld werd, dat
getracht zou worden plaatselijk eveneens propaganda-commissies te vormen en dat bij
14

deze actie de nadruk zou worden gelegd op het huisbezoek. Tevens werden tal van
mogelijkheden besproken, die benut zouden kunnen worden om aan het werk van
Humanitas grotere bekendheid te geven.
De actie zelf is wat laat op gang gekomen. Was oorspronkelijk 1 October als datum
van aanvang gedacht,
gedacht, al
al spoedig
spoedig bleek,
bleek, dat
dat men
men in
invele
veleafdelingen,
afdelingen• niet
niet in
in staat
staat was
om op dit tijdstip met de voorbereidingen klaar te zijn. Dit heeft ertoe geleid, dat
veelal in het begin van 1954 de beste resultaten werden geboekt. Voor zover wij dit nu
reeds kunnen overzien, kan worden vastgesteld, dat deze actie plus minus 1100 nieuwe
leden heeft opgebracht. Daarnaast zijn er echter een aantal indirecte winstpunten te
noteren, die zeker van belang zijn. Hierbij denken we in de eerste plaats aan het
veelvuldig contact, dat de leden van de landelijke propaganda-commissie met tal van
afdelingen hebben gehad,.
waardoor vaak
vaak een
een beter
beter inzicht
inzicht werd verkregen in de
gehad, waardoor
moeilijkheden waar sommige afdelingen mee te kampen hebben.
Dat ook verscheidene persorganen aandacht aan ons werk besteedden is zeker niet
onbelangrijk, vooral de artikelen in Het Parool en Het Vrije Volk over ons kinderhuis
waren uitstekend.
Door deze actie
actie is
is wel
wel duidelijk
duidelijk geworden,
geworden,dat
datom
omeen
eenvoortdurende
voortdurende en
en toenemende
toenemende
groei van ons ledental mogelijk te maken de ledenwerving onze blijvende aandacht
nodig heeft. Dat de uitbreidingsmogelijkheden volop aanwezig zijn is nu wel aangetoond, want overal waar een goed voorbereide actie werd gevoerd zijn de resultaten
niet uitgebleven.
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DIVERSEN

Stichting vool‘'Sociaal-Culturele
voor Sociaal-Culturele Arbeid voor de Trekkende Bevolking
De werkzaamheden van de jonge Stichting, opgericht door „Volksonderwijs", de
Nederlandse Onderwijzers Vereniging en Humanitas, dragen nog geheel een oriënterend
karakter. Onderzocht wordt op welke wijze de noodzakelijke maatschappelijke en
culturele voorzieningen getroffen kunnen worden. Mevrouw H. J. Roes vertegenwoordigt Humanitas in het bestuur der Stichting.
Humanistisch Centrum „Mens en Wereld" °)
0)
Bestuur:
Mr. dr. J. In 't Veld, voorzitter, Den Haag;
Dr. J. P. v. Praag, 2e voorzitter, Dordrecht;
Mej. M. Dijkstra, secretaresse, Amsterdam;
J. Bijleveld, penningmeester, Heemstede;
Mevr. D. Heroma—Meilink, Amsterdam;
M. Pauligsen,
Panlissen, Voorburg;
M. A. Reinalda, Utrecht;
E. Vermeer, Naarden;
H. v. Woudenberg, Leiden.
directrice neer.
neer.
legdé in November 1953 haar functie van directrice
Mevrouw Heroma—Meilink legdè
In haar plaats werd benoemd dr. Kwee Swan Liat, Oegstgeest.
Humanistische
Van de activiteiten van het Humanistisch
Humanistisch Centrum
Centrum noemen
noemen wij
wij de
de Humanistische
Persdienst en de werkzaamheden van de Emigratie-Commissie.
In Februari werd een conferentie gehouden voor de besturen der aangesloten
organisaties.
°)
Centrale Stichting Bureaux voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden 0)
Bestuur:
Dr. J. P. v. Praag, voorzitter, Dordrecht;
Mr. dr. J. In 't Veld, 2e voorzitter, Den Haag;
Mw. D. Heroma—Meilink, secretaresse, Amsterdam;
J.
j. de Bruijn, penningmeester, Amsterdam;
Mej.
M. Dijkstra,
Dijkstra, Amsterdam;
Mej. M.
Amsterdam;
C. Schonk, Deventer.
Eindhoven zijn thans bureaux werkzaam.
In Amsterdam, Haarlem, Utrecht
Utrecht en
en Eindhoven

Vertegenwoordigingen
Het is niet
niet mogelijk
mogelijk binnen
binnen het
het bestek
bestek van
van een
een jaarverslag
jaarverslag een overzicht te geven
van de vertegenwoordigingen van eén
een vereniging, die in 60 plaatsen van het land bij
het maatschappelijk werk is ingeschakeld.
Van de belangrijkste centrale vertegenwoordigingen noemen wij:
voor
De Centrale Commissie v. Kerkelijk en Particulier Initiatief v. d. Sociale Zorg voor
gerepatrieerden;

0 ) Afzonderlijk
Afzonderlijk jaarverslag
jaarverslagop
opaanvrage
aanvrageverkrijgbaar
verkrijgbaarbij
bij het
het Centraal
Centraal Bureau.
°)
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De Centrale Raad voor Gezinsverzorging;
De Nationale Contactcommissie voor Gezinsbelangen;
De Nationale Federatie voor Kinderbescherming;
Nederlandse Vereniging
Vereniging voor
voor Maatschappelijk Werk;
De Nederlandse
De Stichting Anker-clubwerk.
Voorts nam Humanitas deel aan het beraad over de reorganisatie van de Stichting
Maatschappelijk Werk ten Plattelande en hadden leden van het D.B. zitting in de
besturen van het Nederl. Genootschap tot Reclassering, van het Humanistisch Thuisfront en het W. Dreeshuis.

FINANCIEEL VERSLAG
VERSLAG OVER
OVER. HET
HET VERENIGINGSJAAR
VERENIGINGSJAAR 1953
Ingevolge het bepaalde in de statuten onzer vereniging treft u hierna aan:
1. De balans per 31 December 1953, sluitend aan beide zijden met een telling
67.309,14;
van ff 67.309,14;
2. De staat van baten en lasten, slUitend met een batig saldo van f 8.561,45.
Bij het beschouwen van de balans valt direct in 't oog, dat het gelukt is het negatieve kapitaal, dat de balansen van de twee vorige verenigingsjaren toonden, weg te
werken. Onze vereniging bezit thans een, zij het ook zeer gering, positief kapitaal van
circa f 3.300,—.
Hieruit valt
valt te
te concluderen,
concluderen,dat
datdedefinanciële
financiëlesituatie
situatievan
vande
deVereniging
Vereniging ten
ten opzichte
van vorig jaar verbeterd is. Wij `dienen
dienen ons
ons daarbij
daarbij evenwel
evenwel te
te realiseren,
realiseren, dat de balans
niet andèrs
anders is dan een op een bijzonder gunstig tijdstip genomen momentopname,
namelijk
kortna
naafsluiting
afsluitingvan
van
een
succesvolle
namelijk kort
een
succesvolle
puzzle-actie.
Voorzover
pti771e-actie.
Voorzoverdergelijke
dergelijke
acties in de toekomst georganiseerd kunnen worden, is het succes daarvan niet bij
voorbaat verzekerd. Nadere bestudering van de balanscijfers toont aan, dat de
liquiditeitspositie uitgesproken slecht is.
is. Deze
Deze bezorgt
bezorgthet
hetDagelijks
Dagelijks Bestuur
Bestuur dan ook
doorlopend hoofdbrekens, waarbij nog komt, dat de Vereniging van tijd tot tijd maatregelen moet nemen om de benarde liquiditeit van „Ellinchern"
„Ellinchem" te verbeteren.
De staat
staat van
van baten
batenen
enlasten
lastengeeft
geeftaanleiding
aanleidingop
optetemerken,
merken,dat
dat naast
naast de
de begrote
cijfers de werkelijk ontvangen of uitgegeven bedragen zijn opgenomen. De totale
afdracht aan contributie,
contributie, e.d.,
e.d.,over
over1953
1953beloopt
beloopteen
eenbedrag
bedragvan
vanf 14.291,18
f 14.291,18tegenover
tegenover
f 12.691,59 in
in 1952.
1952. Een
Eenvooruitgang
vooruitgangderhalve
derhalvevan
vanf 1.599,59,
f 1.599,59,veroorzaakt
veroorzaakt door
door de
de groei
van ons ledental. De resultaten van de landelijke ledenwinactie komen evenwel eerst
duidelijk tot uiting in het eerste kwartaal 1954 en hebben derhalve op de gang van
zaken in 1953 nog geen grote invloed gehad. Aan subsidies, bijdragen van bedrijven,
giften, e.d., werd aanzienlijk meer ontvangen dan werd begroot, terwijl de meerdere
opbrengst van de gehouden
1.165,— bedroeg.
bedroeg.
gehouden collecten
collecten f f1.165,—
De gehouden puzzle-actie gaf een netto resultaat van f 22.840,56. Ware deze actie
niet met succes bekroond geweest dan zou de positie onzer Vereniging per ultimo 1953
waarlijk uiterst benard geweest zijn.
Bij het bezien van de lasten-zijde van de staat moet het opvallen, dat ook dit jaar
bezuinigd is, waar maar enigszins bezuinigd kon worden.
In het bijzonder heeft het sectiewerk en de scholing van de vrijwillige medewerkers
en -werksters, voorzover dit kosten met zich meebrengt, practisch stilgestaan. Deze
toestand kan niet bestendigd worden en voor 1954 zijn dan ook wederom gelden voor
dit doel gevoteerd.
Het overzicht van de rekening „Fonds Makkerhulp" over 1953 geeft een beeld van
de financiële hulpverlening. Talloze verzoeken om steun konden door de medewerkers
(Vervolg
(Vervolg op
op pag. 20)
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HUMANITAS
vereniging voor maatschappelijk werk
op humanistische grondslag,
gevestigd te
te Amsterdam
Amsterdam

Staat van baten en lasten

1953

1

Kosten van het bureau:
Huur en huisvesting
Schoonhouden
Porti en telefoon
Bureau-onkosten
Kantoorinventaris
(inclusief afschrijving)

1953

1954

Personeelskosten:

Salarissen
Pensioenpremie
Vacantietoeslag
Sociale lasten
Reiskosten
Diversen
,-

Uitgaven 1953

Werkelijk

Begroot

30.493,13
3.390,1.162,82
3.053,50
3.200,_.
-

30.532,2.150,1.175,3.300,4.200,200,-

26.569,57
2.120,74
928,57
2.618,65
2.344,41
298,54

1.620,600,2.200,2.000,-

2.400,700,3.800,2.500,-

1.930,09
681,05
2.517,25
2.589,62

1.300,-

750,-

988,35

500,300,1.350,900,-

500,500,1.800,1.100,-

287,12
8,99
1.875,55
364,15

6.000,250,-

9.000,300,36.000,33.000,-

1.878,78
284,19
-

50,50,760,.150,100,100-

50,750,275,100,-

34.880,48

2.162,97

Deelneming Stichtingen en
Comité's ni.
m. a. organisaties:

Commissie Kinderuitz. ...Stichting 'Mens en Wereld'
Humanistische Persdienst .
Adviesbureau's
Vertegenwoordigingen en
jubilea
Orgaan

-

637,91 "'
128,41
9,20

775,52

5.900,-

7.000,-

-

4.758,87

Propaganda

500,-

1.500,-

-

1.510,38

Diversen:
Interest en bankkosten .
Lidmaatschappen
Diverse kosten

300,-

25,,300,500,-

51,75
150,1-50,41,50

6.270,345,55

-

-

-

-

Nadelig saldo:
Voogd werk
Voogdijwerk
Onvoorzien

_.
298,54

3.923,56
1.269,26
234,25
434,85
855,59
-

310,09
81,05
317,25
589,62

-

-

311,65

525,55
-

212,88
291,01
535,45

34,19
___.
-

4.121,22
-

28,41

50,122,09
1. 92,09
150,-

9,20

-

2.536,21

Maatschappelijk werk:
Directe kosten:

Sectiewerk en scholing
Documentatie
Voogdijwerk
Gerepatrieerdenzorg

minder dan
begroot

8.706,36

Organisatiekosten:

Onkosten Centraal Bestuur
Secties en Commissies
Congres en Jaarverslag
Gewesten

meer dan
begroot

-,

1.010,38

1.141,13
-

51,75
41,50

150,-

4.826,73
-

-

L443,27
1.443,27
345,55

4.000,2.000,-

6.000,-

6.000,-

-

-

8.561,45
74.962,22

36.256,45
45.553,98

243,25

Dotaties aan Fondsen:

Voogdijwerk
Bijzondere doeleinden
Batig saldo 1953

72.695,- 144.407,-

15.591,76

over het jaar 1953
Begroot
1953

Werkelijk
1954

Ontvangsten 1953

1953

meer dan
begroot

minder dan
begroot

—
—
—
256,70
—
60,50
3.233,81
335,22
—
—

183,62
281,90
216,03
—
54,54
—
-—
—
—

4.270,23
648,02
914,11
1.165,54
—
22.840,56
273,62

—
—
—
—
300,—
.—
—

.Regelmatige baten:
Afdracht orgaan
Contributie
Afdracht diverse ontv. . .
Contributies alg. leden . .
Abonnementen
Advertenties
Diverse subsidies
Kinderpostzegels
Adm. Fonds Makkerhulp
C.C.K.P.

5.250,—
8.750,—
250,—
500,—
250,—
200,—
18.500,—
1.200,—
1.000,—
3.600,—

6.000,—
10.000,—
—
1.000,—
250,—
300,—
22.000,—
1.200,—
4.000,—
3.600,—

Toevallige baten:
Bijdragen bedrijven . . . .
Giften
Actie 1000 x f 10,— . . . .
Collecten
Gezinsverzorging
Puzzle-actie
Diversen

—
1.000,—
—
1.000,—
300,—
—
—

—
—
—
3.000,—
—
—
—

—

30.000,—

—

200,—
—

—
33.000,—

—
—

3.000,—
27.695,—

500,—
29.557,—

—
—

—
—

—
—

3.000,—
—

72.695,—

144.407,—

—

74.962,22

33.998,31

4.036,09

Maatsch. werk
Voogdij werk
Vergoeding Voogdijwerk
Gerepartrieerdenzorg . . .
Reclassering
Nadelig saldo

5.066,38
8.468,10
33,97
756,70
195,46
260,50
21.733,81
1.535,22
1.000,—
3.600,—
42.650,14
4.270,23
1.648,02
914,11
2.165,54
—
22.840,56
273,62
32.112,08
—
200,—
—

—

—

—
—

—
—

HUMANITAS
vereniging voor maatschappelijk werk
op humanistische grondslag,
gevestigd te Amsterdam

Balans per
per

Dadelijk beschikbare middelen:
Kas
Postcheque- en girodienst
Gemeentegiro
Twentsche Bank N.V
Twentsche Bank N.V. rekening
rekening 'Nl'
'M'

39,78
f
- 4.022,23
- 629,20
- 316,47
- 12.155,09
f 17.162,77

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten:
Afdelingen
Puzzle-actie
Diverse vorderingen

f 4.779,50
- 26.186,04
- 2.556,02

af: Reserve voor dubieuse vorderingen

f 33.521,56
- 800,—

f 32.721,56
Vooruitbetaalde kosten en voorraad kantoorbehoeften. - 2.130,78
Rekening-courant Kinderhuis `Ellinchem'
Rekening-courant Voogdijwerk

Vastgelegde middelen:
Meubilair
af: Afschrijving

f 3.171,25
- 2.369,25

Kantoormachines
af: Afschrijving

f 2.950,15
- 1.950,15

- 34.852,34
- 2.330,12
- 11.161,91

f 802,—
- 1.000,—
- 1.802,—
f 67.309,14

en -werksters van het Centraal Bureau afgedaan worden in de vorm van morele
assistentie of verwijzing naar andere instanties.
Wij voegen aan dit verslag toe een specificatie van de baten en lasten van het
voogdijwerk en de balans en staat van baten en lasten van de Stichting Kindertehuizen.
De belans van laatstgenoemde stichting toont een negatief kapitaal aan van ruim
f 6.500,—, voor welk tekort uiteindelijk onze Vereniging aansprakelijk is. De liquiditeit
van „Ellinchem", zoals hiervoren reeds gememoreerd, is bijzonder zwak.
Al met al kunen wij over de financiële positie nog niet tevreden zijn. De begroting
voor het jaar 1954 sluit met een flink tekort. Daarom zal ook in het jaar 1954 een
dringend beroep op u moeten worden gedaan het ledental verder op te voeren en
mede te werken aan het tot een goed einde brengen van een reeds geplande nieuwe
20

31 December 1953
Schulden en vooruitontvangen:
Afdelingen en Gewesten
Diverse schulden
Subsidie C.C.K.P. 1954
Vooruitontvangen abonnementen etc.
Tekorten 1953 Maatschappelijk werk Noord-Brabant

f 7.342,70
- 21.250,55
- 5.997,20
- 103,75
- 740,—

Fonds Makkerhulp, Rekening-courant

f 35.434,20
- 8.153,87

Leningen:
Afdeling Arnhem

- 1.500,—

Fondsen:
Fonds Voogdijwerk
Fonds Bijzondere Doeleinden

f 13.117,86
- 2.452,43
- 15.570,29

Reserves:
Reserve voor werkzaamheden onder gerepatrieerden . f 2.537,79
Reserve v. opbouw van werkzaamh. in het rampgebied
800,—
- 3.337,79
Kapitaal:
Negatief per 1 Januari 1953
f 5.248,46
Voordelig saldo volgens de Staat van Baten en Lasten
over 1953
8.561,45
- 3.312,99

f 67.309,14

actie, waarvan een royale opbrengst onontbeerlijk is ter voorziening in het begrotingstekort en versterking der liquiditeit.
Evenals vorige jaren is de administratie in 1953 gecontroleerd door het Accountantskantoor Wegerif & Leguyt en Swillens te Amsterdam. Wij zijn dit kantoor buitengewoon erkentelijk voor zijn aangename wijze van samenwerking en waardevolle
adviezen.

21

VOOGDIJWERK VAN 'HUMANITAY
vereniging voor maatschappelijk
maatschappelijk werk
op humanistische grondslag,
gevestigd te Amsterdam

Balans van liet voogdijiverk
voogdijwerk
f 5.159,47
5.159,47

Postgiro
Vorderingen:
Verplegingssubsidie 1953 en suppleties
af: Reeds ontvangen voorschot over 1953

f 18.663,88
- 8.000,—
f 10.663,88
29,48
- 501,31

Kinderbijslag
Diverse vorderingen

- 11.194,67
f 16.354,14

Staat van baten en lasten van het
Personeelskosten:
f 137,37
Salaris secretaris (1-1-21-2 1953)
- 2.753,87
Salaris Maatschappelijke werksters
Sociale lasten secretaris en maatsch. werksters - 579,86
f 3.471,10
Salaris administratie
Sociale lasten administratie

f 2.401,21
- 308,60

Reiskosten maatschappelijke werksters
Reiskosten secretaris

f 909,37
- 16,46

2.709,81
- 925,83
f 7.106,74

Verpleeggelden:
Verpleeggelden gezinnen
Verpleeggelden inrichtingen
Verpleeggelden ziekenhuis
Diverse kosten voor verpleegden:
Zakgelden uit loon
Reiskosten

f 4.493,14
- 12.014,42
- 152,32
f

- 16.659,88

35,61,35
96,35

Kantoorkosten:
Bureaubehoeften
Porti, telegrammen, telefoon

f 291,03
26,32
-

-

317,35

f 24.180,32
22

per 31 December 1953
Schulden en vooruitontvangen:
Verpleeggelden
Voorschot subsidie 1954

f 2.692,23
- 2.500,—
f 5.192,23

`Humanitas':
Rekening-courantsaldo
f 15.988,64
af: Nadelig saldo volgens St. v. Baten en Lasten 1953 - 4.826,73
- 11.161,91
f 16.354,14

voogdijwerk over het jaar 1953
Verplegingssubsidie en suppleties
Diverse ontvangsten:
Lonen verpleegden
Ouderbijdragen en wezenrente
Kinderbijslag

f 18.663,88
f
-

131,—
13,38
341,23
-

485,61

Bijzondere ontvangsten:
Nagekomen baten over 1952

-

204,10

Nadelig saldo

- 4.826,73

f 24.180,32
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STICHTING KINDERTEHUIZEN VAN 'HUMANITAS'
vereniging voor maatschappelijk werk
op humanistische grondslag,
gevestigd te Amsterdam

Verlies- en winstrekening
f 19.749,71

Nadelig saldo van de exploitatie

7.863,99
- 7.863,99

Verlies wegens onderbezetting
•

f 27.613,70
Balans per
Dadelijk beschikbare middelen:
Kas
Labouchére & Co. N.V
Postcheque en Girodienst

f

312,93
4.763,03 7,—
f

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten:
Verpleeggelden
Diverse vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

f
-

Vastgelegde middelen:
Gebouw `Ellinchemi
`Ellinchem'
Verbouwing

f 108.500,—
- 25.094,51

af: Afschrijving

f 133.594,51
- 6.528,51

Inventaris

f 127.066,—
127.066,- 12.850,—

Kapitaal:
Per 1 Januari 1953
af: Verlies over 1953

f 4.896,97
- 11.457,56

Negatief kapitaal per 31 December 1953

5.082,96

7.490,—
466,26
2.243,48
- 10.199,74

- 139.916,-

-

6.560,59

f 161.759,29
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over het jaar 1953

Giften, subsidies en diverse acties:
Steunfonds Ned. Kinderbesch., subsidie meubilair
Netto-opbrengst Puzzle-actie
Giften, donaties e.d

f 5.000,—
- 6.505,55
- 6.025,59

af: In rekening gebrachte kosten

f 17.531,14
- 1.650,—
f 15.881,14

Ontvangen huur

-

275,--

Verlies over 1953

- 11.457,56
f 27.613,70

31 December 1953

Schulden op korte termijn:
Leveranciers
Interest
Diverse schulden

f 11.498,68
- 1.572,34
- 4.183,85

Labouchére & Co. N.V. gewone rekening
voorschot op puzzle

f 9.984,30
- 5.390,—

f 17.254,87
- 15.374,30
2.330,12

`Humanitas' rekening-courant
Schulden op lange termijn:
Hypotheken: le hypotheek (C.I.K.)
2e hypotheek (Hupkes)

f 68.600,- 25.500,—

Leningen: Wezenkas
Stichting Steunfonds

f 3.000,—
- 8.000,—

Obligatielening
af: in portefeuille

f 28.500,—
- 6.800,-

f 94.100,- 11.000,—
- 21.700,—
- 126.800,—

. f 161.759,29
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Begroting kinderhuis 'Ellinchem'
'Ellinchenf 1954

1

2
3
4
5
6
7
8

Uitgaven:
Directe kosten pupillen
Psychiater en psycholoog
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Kosten Administratief personeel
Kosten Bestuur
Rente en afschrijvingen

Exploitatie
1953

Begroot
1954

f 21.073,47
- 2.350,—
- 22.596,76
- 20.100,41
- 1.306,99
- 2.136,34
- 494,90
- 11.347,83

f 22.430,- 3.360,- 36.088,- 12.420,- 1.420,- 4.062,- 1.290,- 7.690,—
7.690,—

f 81.406,70

f 88.760,—

Begroting 1954
Verpleegprijs per kind per dag f 6,22
Capaciteit: 38 kinderen
Gemiddelde bezetting: 37 kinderen
Verpleegdagen: 13.505

fonds ‘Makkerhuly
Overzicht _fonds
Wakkerhuly 1953
Saldo 1 Januari 1953
Uitgaven
Oninbare en dubieuze vorderingen

f 13.197,61
f 3.220,51
- 2.540,—
f 5.760,51

Ontvangsten

7.437,10
f 7.437,10
- 178,87

Saldo 31 December 1953

f 7.615,97*)

*) Waarvan f 2.675,— vastgelegd in voorschotten.
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met exploitatie-rekening over 1953
1
2
3
4
5

Ontvangsten:
Verpleeggeld, verpleegsubsidie
Ouderbijdragen, Kinderbij slag
Vergoeding kost en inwoning personeel
Kinderpostzegels
Tekort

Exploitatie
1953

Begroot
1954

f 53.793,-

- 27.613,70

f 60.772,50
- 3.000,- 7.744,- 200,- 17.043,50

f 81.406,70

f 88.760,-
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