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Het is een goede gewoonte geworden in 
„Humanitas" om een nummer van het 
kaderorgaan te vullen met het jaarver-
slag en dit aan alle leden toe te zenden. 
Dat wij voor wat het jaar 1954 betreft 
hiervan afwijken, vindt zijn oorzaak in 
een serie geldbesparende maatregelen, 
welke zijn getroffen om aan de viering 
van ons 10-jarig bestaan in 1955 de 
nodige luister bij te zetten. Vandaar, dat 
u het beknopte jaarverslag over 1954 
krijgt aangeboden in de vorm van een 
speciaal nummer van „Van• Mens tot 
Mens". 
De verheugende groei, die Humanitas 
de afgelopen jaren heeft gekenmerkt, 
heeft zich ook in 1954 voortgezet. Het 
ledental steeg beduidend, in meerdere  

plaatsen konden afdelingen en corres-
pondentschappen worden opgericht en 
wat belangrijker is, het eigenlijke werk 
groeide in de breedte en in de diepte. 
Tengevolge van de overeenkomst met het 
Nederlands Genootschap tot  Reclassering 
kon de reclasseringsarbeid in vele afde-
lingen met nieuw elan worden aange-
vat; aan het eind van bet. jaar kon een 
speciale gecommitteerde voor  de ontwik-
kelingsgebieden worden aangesteld en 
wat ook in deze inleiding nie# onver-
meld mag blijven, orndiat op dit afde-
lingsinitiatief geheel Humanitas trots is: 
in Hengelo werd een complex woningen 
voor bejaarden in gebruik genomen, dat 
velen binnen en buiten onze rijen tot 
voorbeeld zal strekken. 

 

Uiteraard zijn Humanitas in 1954 ook de 
teleurstellingen niet gespaard gebleven. 

Nu zijn teleurstellingen, die het gevolg 
zijn van het falen van onze arbeid op 
een bepaald terrein, niet onoverkomelijk. 
Integendeel, zij zijn een aansporing om 
met nieuwe kracht ons werk voort te 
zetten. Maar grievend en teleurstellend 
is de wijze, waarop men ons ook in 1954 
heeft bestreden. Wanneer zal het inzicht 
baanbreken, dat de humanistische Orga-
nisaties bondgenoten. zijn in de strijd 
tegen de nihilistische tendenzen, welke 
onze samenleving belagen? Maar on-
danks dit wanbegrip over onze motieven 
en achtergronden, gaan wij voort met 
onze plicht te doen. 

Het Centraal Bestuur was na het congres 
op 9 en 10 October 1954 te Hengelo 
als volgt samengesteld: 

Dagelijks Bestuur: 

Mr. dr. J. In 't Veld, Den Haag, voor-
zitter; 
mr. B.  v.  d. Waerden, Amsterdam*), 2e 
voorzitter; 
C. M. Swiebel, Den Haag, secretaris; 
dr. L. I. de Winter, penningmeester; 
E. Veuger, Zaandam, 2e penningmeester; 

BESTUUR 

mej. M. Dijkstra, Amsterdam; 
J. Landman, Amsterdam;  
H. Ploeg jr,. Utrecht; 
drs. Ph. H. van Praag, Haarlem°). 

Bestuursleden: 

J.  v. d. Berg Jeths, Hengelo; 
mr. H. Boasson, Amsterdam°); 
B. Drukker, Schiedam; 
G. Goosen, Rotterdam; 
mr.  P.  van 't Hoff, Eindhoven; 
mr. dr. N. J. C. M. Kappeyne v. d. Co- 
pello, Loenen aan de Vecht;  

mej. E. H. Kloevekorn, Sint Laurens; 
mevrouw F. van Oostrum—de Boer, 
Leeuwarden; 
M. A. Reinalda, Den Haag*); 
G. Rietveld, Rotterdam, 
J. C. Schnetz, Den Haag; 
F. H. W. Vliegen, Haarlem; 
H. Zunderrnan jr., Leiden. 
Erelid:  P. C. Faber, Amsterdam. 
°) Onderscheidelijk vertegenwoordigers 
van de secties Reclassering, Kinderbe-
scherming, Gezinsverzorging en Bejaar-
denzorg. 
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Gewesten 

De samenstelling der gewestelijke bestu-
ren was op 31 December 1954 als volgt: 

Friesland 
Mevrouw F. van Oostrum—de Boer, 
Leeuwarden, voorzitster; 
mevrouw T. Schouwstra—Numan, Gor- 
redijk, secretaress. 

Zeeland 
Mr. dr. N. Bolkestein, Middelburg, voor- 
zitter; 
mej. E. H. Kloevekorn, Sint Laurens, 
secretaresse; 
L. de Priester, Vlissingen, penningmees- 
ter. 

Overijssel 
H. Kramer, Zwolle, voorzitter; 
mevr. A. v. d. Wees—de Jonge, Zwolle, 
secr.-penningmeestersse. 

Brabant 
Mr. P. v. 't Hoff, Eindhoven, voorzitter; 
mevr. C. A. Oost, Eindhoven, secreta- 
resse; 
G. den Haan, Breda, penningmeester. 

Zuid-Holland 
B. Drukker, Schiedam, secretaris. 

Noord-Holland 
F. S. Noordhoff, Haarlem, voorzitter; 
E. Veuger, Zaandam, secretaris voor 
Noord-Holland, Noord; 
P. A. Adriaanse, Bussum, secretaris voor 
Noord-Holland, Zuid; 
(vacature penningmeester). 

Ledental 

Zoals in de inleiding reeds is opgemerkt, 
steeg ook in 1954 weer ons ledental en 
wel met 1279. Het ledental bedroeg op:  
31 December 1954 daardoor 8900. Het 
aantal leden van de verschillende afde-
lingen gezinsverzorging bedroeg per 
31 December 1954 5005. Een nadere 
specificatie is opgenomen in dit verslag. 

Onze gewestelijke organisatie komt lang-
zaam op gang en het laat zich aanzien, 
dat wij spoedig tot vorming van een ge-
westelijk bestuur in Drente en tot ver-
breding van de bestuursbasis in de ge-
westen Utrecht en Noord-Holland zullen 
komen. 

Utrecht 

B. M. Sibum, penningmeester; (vacature 
voorzitter en secretaris). 

Als vertegenwoordiger van het gewest 
Gelderland trad de heer Miechels op. 
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De propagandastand van „Humanitas" op de Damesbeurs 1954 te Den Haag. 

Op het congres trad als penningmeester 
af J. H. I. van Eck. Een woord van dank 
voor het aandeel in de dagelijkse leiding 
van onze vereniging, dat hij heeft gehad, 
is zeker op zijn plaats. 

Tevens vond op dat congres de vervul-
ling van de reeds lang bestaande vaca-
ture van secretaris plaats. Mej. mr. dr. 
E. C. Lekkerkerker trad af'als voorzitster 
van de sectie Algemeen Maatschappelijk  

Werk en heeft dientengevolge geen 
zitting meer in het Centraal Bestuur. 
Mej. M. Dijkstra neemt voorlopig het 
voorzitterschap van deze sectie waar. 

Het verheugende is, .dat bijna alle.afde-
lir-igen in de groei van het ledental 
bijdroegen. 

Ledenstaat  

52 afdelingen gingen in ledental vooruit 
en slechts 11 afdelingen achteruit. 
De totale vooruitgang bedroeg 16 á 17 %. 

Ook dit percentage was hoger dan dat 
van 1953, waarin het 15 á 16 en dat van 
1952, waarin het 14 á 15 bedroeg. 

31-12-'53 31-12-'54 vooruit achteruit 31-12-'53 31-12-'54 vooruit achteruit 

Aalsmeer 	 38 43 5 Leerdam 	 — 95 95 
Alkmaar 	 54 53 1 Leeuwarden 	• . 96 120 24 
Almelo 	 145 170 25 Leiden 	 77 76 — 1 
Amersfoort 	 72 101 29 Maastricht 	 15 — — 15 
Amstelveen 	 32 32 Middelburg 	 127 	• 141 14 
Amsterdam 	 686 746 60 Nijmegen 	 171 224 53 
Apeldoorn 	 10 10 Ommen 	 14 15 1 
Arnhem 	 159 198 39 Oosterwolde 22 28 6 
Assen 	 20 20 Oss 	  — 28 28 
Bergen 	op 	Zoom•  36 31 5 Rhenen 	 24 26 2 - 
Breda 	 96 120 24 Roosendaal 	 - 14 14 
Brouwershaven 22 22 Rotterdam 	 2133 2148 15 
Delft 	 114 200 86 Schiedam 	 35 32 — 3 
Deventer 	 51 55 4 Soest 	 28 33  5 
Dordrecht 	 177 163 14 Tilburg 	 99 95 — 4 
Edam 	 25 26 1 Texel 	 15 45 30 
Ede 	 28 43 15 Utrecht 	 187 297 110 — 
Eindluiven 	 156 189 33 Velp 	  38 48 10 
Emmen 	 25 32 7 Velsen 	 54 65 11 
Enschede 	 81 98• 17 Vlaardingen 	 15 — — 15 
Flakkee 	 8 8 Vlissingen 	 34 35 1 
Goes 	 11 10 1 Voorburg 	 29 34 5 
't Gooi-Noord .... 100 174 74 Wageningen 	 10 26 16 
Gorredijk 	 9 68 59 Westel. 	Schouwen 7 7 — 
's-Gravenhage 456 497 41 Woerden 	 24 39 15 
Groningen 	 260 317 57 Zaanstreek 	 166 173 7 
Haarlem 	 385 400 15 Zaltbommel 36 42 6 
Harlingen 	 11 11 Zandvoort 	 24 28 4 — 
Heerenveen 	. 15 15 Zeist 	  30 27 — 3 
Den Helder 	.. 86 i 11 25 Zierikzee 	 16 54 38 — 
Hengelo 	 67 85 18 Zwolle 	 79 96 17 — 
's-Hertogenbosch . 45 39 6. Algemene leden . 198 256 58 — 
Hilversum 	 104 128 24 
Heerlen-Mijnstreek 312 324 12 
Hoogez.-Sappem. 14 14 7621 8900 1347 68 

• 

383 Zierikzee 	• 

217 Zwolle 	  531 
225 

5005 
200 

Aantal leden gezinsverzorging • Dordrecht 	 1375 Heerlen—Mijnstreek 
per 31.12.'54 
	

Enschede  	96 Leerdam 	  
Almelo 	  135 Groningen 	 622 Nijmegen 	  
Amsterdam 	 194 Den Haag  	60 Rotterdam 
Delft 	  606 Haarlem 	  361 Utrecht 	 

*) Speciale gezinsverzorgingsdiensten zonder leden. 
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Afdelingen 

Op 31 December telde „Humanitas" 
64 afdelingen. Nieuwe afdelingen wer-
den opgericht te Assen, Brouwershaven, 
Harlingen, Heerenveen en Apeldoorn en 
in Doetinchem, Gouda, Zeeuws Vlaan-
deren, Wolvega, Bilthoven, Drachten en 
Appelscha waren op 1 Januari 1955 plan- 

nen tot oprichting van een afdeling in 
voorbereiding. 

De  afdelingen Maastricht en Vlaardingen 
moesten worden opgeheven. De leden 
van deze afdelingen werden voorlopig 
als algemeen lid ingeschreven. 

Centraal Bureau, 

In 1954 kon de aan het Centraal Bureau 
Verbonden staf worden uitgebreid. 
Tevens vonden wisselingen bij het admi-
nistratieve personeel plaats. De perso-
neelsbezetting was op 31 December 1954 
aldus: 
Mej. M. Dijkstra, directrice; mevr. H. J. 

Roes, secretaresse sectie gezinsverzor-
ging, secretaresse Stichting Soc. Cult. 
Zorg Trekkende Bevolking, secretaresse 
Landelijke Commissie Gerepatrieerden-
zorg; P. E. Hutte, secretaris sectie Re-
classering; J. Blom, secretaris sectie Kin-
derbescherming, 2e secretaris Stichting 
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Kinderhuis 

J 

Kindertehuizen van Humanitas, secreta-
ris Fonds Makkerhulp; mej. L. Hijmans, 
gecommitteerde voor de_ ontwikkelings-
gebieden; mej. D. Rijz, landelijk inspec-
txice voogdijwerk; T. van Grootbeest, se- 

Congres 

Periodieken 

Organisatie 

De opbouw van de organisatie blijft de 
aandacht vragen. In 1954 is een beschei-
den begin gemaakt met de organisatie 

Sectie 
Kinderbescherming 

1954 

Overziet men de kinderbeschermingsacti-
viteiten van Humanitas over het afge-
lopen jaar, dan valt het op, dat „men" 
in de vereniging niet stil gezeten heeft, 
op alle drie de grote terreinen, waarop 
onze activiteiten zich afspeelden, kan 
men een gestadige ontwikkeling waar-
nemen. 
Het werk omvatte: 
a. het toezichtwerk betreffende niincrer-
jarigen (gezinsvoogdij, vrij patronaat e.a. 
toezichten); 
b. voogdijwerkzaamheden; 
c. inrichtingswerkzaamheden. 

Het toezichtwerk 
Het toezichtwerk toonde in het afge-
lopen jaar, voor wie met cijfers wenst 
te  meten in vergelijking met het voor-
gaande jaar, een vrij statisch beeld. Wie 
echter wenst te weten, wat achter de 
cijfers ligt, kan een vorm van „innerlijke" 
groei constateren naar meer inzicht in de 
problematiek der methodes en organi-
satie. 
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eretaris sectie financiën; H. van Schaaik, 
chef de bureau; mej. A. Oostenbrug, 
boekhoudster; mevr. F. de Leeuw—Mer-
tens, steno-typiste en admin.; mevr. M. 
Hooiman--Migchelsen, idem; mej. A. 

Het congres 1954, dat op 9 en 10 Oc- 
•tober te Hengelo werd gehouden, is zeer 
•goed geslaagd. De inleiding van Dr. P. 
C. van Loon, welke in het kaderblad is 
afgedrukt, vond veel belangstelling. Een 

De redactie van.het orgaan „Van Mens 
tot . Mens" werd gevormd door T. van 
Grootheest; J. Blom en C. M. Swiebel, 
terwijl het kaderblad „Humanitas" onder 
.redactie stond van mej. M. Dijkstra. Het 

van de gewesten. In verband met de 
ontwikkelingstendenzen, welke in het 
'maatschappelijk werk zijn waar te 
'nenien; waarbij dit werk vanuit provin-
'cialé niveau's zal worden geleid, zal aan 
dé opbouw van het gewestelijk apparaat 

'steeds meer aandacht moeten worden 
besteed. Maar ook de afdelingen zullen 
steviger gefundeerd dienen te worden. 

"En hierbij ondervindt Humanitas de 
moeilijkheid, dat de mensen, waarop zij 

Cijfers:. (per, 31.12.1954) 
Het aantal gezinnen, waarin men behulp-
zaam was bedroeg: 
a. gezinsvoogdij 	 170 
h. andere toezichten  	17 

— 187 
Aantal pupillen: 
a. gezinsvoogdij: 

1.  in inrichtingen 	. 33 
2.  in pleeggezinnen 10 
3.  thuis 	 232 
4.  elders 	 2 

— • 277 
b. andere toezichten 	 17 

— 294 
Aantal toezichtdagen: 
a. gezinsvoogdij 73.845 d. 
b. andere toez. 	4.450 d. 

78.295 d. 
Aantal toezichthouders: 
a. gezinsvoogden . . 134 (=89 %) 
b. andere toez. werk 12 (= 8 %) 
c. beide vormen van 

toezicht a en b .. 	5 (= 3 %) 
151 

Hiervan zijn 88 personen vrouwen en , 
65 	mannen 

Het gemiddeld aantal gezinnen per per-
soon bedroeg 1,23; het gemiddeld aantal 
'pupillen per persoon bedroeg 1,94. 
Geen der toezchthouders had meer dan 
5 gezinnen onder toezicht. 
In 13 afdelingen: Amersfoort, Amster-
dam, Delft, Deventer, Dordrecht, Gro-
ningen, Den Helder, Leeuwarden, Rot- 

Zijlstra, idem; mej. W. Wit, steno-ty-
piste; mej. H. Tuinder, jongste bediende. 
Ook in 1954 verzorgde de heer H. Bool-
ting vrijwillig een groot deel van het 
archief. 

belangrijk besluit was, dat van de instel-
ling van een organisatie-commissie, 
welke de organisatie van Humanitas 
moet bezien. 

kaderblad begint geleidelijk aan een 
goede naam te krijgen, terwijl ook „Van 
Mens tot Mens" er dikwijls in slaagde 
een aantrekkelijke inhoud aan te bieden. 

een beroep doet, ook door andere func-
ties in beslag genomen worden. Een be-
langrijke taak van de afdelingen en ge-
westen is gelegen in de propaganda. 

Deze propaganda heeft ten doel de ver-
groting van het ledental en de verster-
king van de financiën. Op beide terreinen 
hebben. de afdelingen en gewesten, zoals 
dat uit dit verslag wel blijkt, Humanitas 
niet in de steek gelaten. 

terdam, Utrecht, Velp, Zaanstreek en 
Almelo werd op het reeds bestaande 
apparaat regelmatig verder gewerkt. 
Het opbouwwerk werd in 4 afdelingen 
ter hand genomen: Arnhem, Den Haag, 
Hengelo en Nijmegen. 
In 4 afdelingen werd incidenteel werk 
verricht: Eindhoven, Haarlem, Rhenen 
en Vlissingen. 
Totaal: 21 afdelingen door het gehele 
land verspreid. 
Bestuur en leiding 
Er werd in alle bovengenoemde afde-
lingen gestreefd naar de vorming van 
een sectiebestuur. Voorzover nog geen 
sectie benoemd kon worden, zag men een 
lid van het afdelingsbestuur speciaal be-
last met de kinderbescherming. 
Er valt bij de diverse besturen een 
streven te constateren om regelmatig 
leiding te kunnen geven aan de toezicht-
houders. Men zou gaarne zien, dat de 
toezichthouders de gelegenheid hebben 
regelmatig (bijv. 1 x per maand) indivi- 
dueel contact te onderhouden met een 
bevoegde kracht op dit terrein, ter be- 
spreking van het verloop van een geval, 
terwijl eveneens gedacht wordt aan pe-
riodieke goepsbijeenkomsten, bijv. 1  x 
per maand) ter bespreking van algemene 
problematiek en het verlenen van voor-
lichting. 
Toezichthouders 
Door de toezichthouders is met toewij- 
ding, energie en ijver veel werk verzet. 

Gebleken is dat het werk, door vrijwilli-
gers gedaan van onschatbaar belang is, 
:mits een goede selectie plaatsvindt en 
deskundige leiding verzekerd is. 

Bestuurssamenwerking- en 
vertegenwoordigingen 
In 1954 werd nog geen nadere overeen-
komst bereikt met andere gezinsvoogden-
verenigingen omtrent samenwerking. 
Er waren wel plaatselijke incidentele 
contacten, die zeer uiteenliepen. 

Contacten met kinderrechters 
De contacten met de kinderrechter waren 
plaatselijk zeer incidenteel en beperkten 
zich, enkele uitzonderingen daargelaten, 
tot individuele gesprekken van bestuurs-
leden over hun eigen gevallen. 

Organisatie en procedure der wettelijke 
ondertoezichtstelling (gezinsvoogdij) 

In de wijze waarop Humanitas in de ver-
schillende plaatsen in het werk van de 
gezinsvoogdij wordt betrokken, zit weinig 
lijn. In vrijwel geen enkele afdeling 
ontving de vereniging rechtstreeks van 
het bureau van de kinderrechter het ver-
zoek om een gezinsvoogd voor te dragen. 
Veel verzoeken waren afkomstig van de 
ambtenaar der kinderwetten, de vereni-
ging Pro Juventute en soms de Voogdij-
raad. 
Op de ene plaats richtte men het ver-
zoek rechtstreeks tot het bestuur, op de 
andere plaatsen tot „iemand, die bij Hu-
manitas de leiding heeft", op weer an-
dere plaatsen tot iemand, die waarschijn-
lijk wel lid van Humanitas zal zijn. 
Voor de voordracht van een gezins-
voogd aan de kinderrechter geldt het-
zelfde. In geen enkele plaats is het 
Humanitas mogelijk geweest zelfstandig 
een gezinsvoogd voor te dragen. 

Praeventief werk 
De omvang van dit werk is vrij gering, 
mede gezien de bestaande instellingen, 
zoals clubhuizen e.d. die op vele plaatsen 
reeds in volle werking zijn. 
In enkele afdelingen organiseerde Hu-
manitas echter enige vormen van vrije-
tijdsbesteding. 
Verder was zij betrokken bij de kinder-
vacantieuitzending, speelgoedacties, e.d. 

Landelijk voogdijwerk 
Uit de cijfers van het voogdijwerk blijkt, 
wat aantallen pupillen e.d. betreft, een 
langzame groei. Dit is, afgezien van de 
financiële moeilijkheden, verheugend, 
omdat hierdoor de mogelijkheid gescha-
pen is tot het vestigen en ontwikkelen 
van een aan moderne inzichten getoetst 
werksysteem. 
Mislukte plaatsingen kwamen in 1954 
niet voor. 

Per 1.1.'54 bedroeg het aantal voogdij-
pupillen der vereniging 22. Per 31.12.'54 
was dit getal toegenomen tot 33 pupil-
len, waarvan op dat moment  er  2,1 in 

pleeggezin verkeerden en 12 in inrich-
tingen, in afWachting van plaatsing in 
een passende *gezinsomgeving. 
Per 31.12.'54 liepen er 11 verzoeken van 
voogdijraden pm voogdij-aanvaarding, 
waarover het bestuur nog geen defini-
tieve beslissing genomen had. 

Financiën 
Een grote hindernis bij de ontwikkeling 
van ons voogdijwerk was het ontbreken 

St. Nicolaas in 1954 te „Ellinclaem" 

van financiën, vooral omdat aanvankelijk 
de rijkssubsidies niet toereikend waren 
om in voldoende mate bij te dragen in 
de lasten van het werk. 
In October kwam een voorlopige nieuwe 
rijkssubsidieregeling tot stand, die meer 
perspectieven biedt voor ons werk. De 
verpleeggelden aan inrichtingen te vol-
doen zijn echter dermate hoog, dat wij 
ons nog voor vele problemen gesteld 
zien. 



• 

Kinderhuis 
Ellinchem 

Kinderhuis Ellinchem, doorgangshuis en 
selectiecentrum der gezinsverpleging 
te Ellecom 
Het kinderhuis kon zich in 1954 weder-
om in hoge mate van belangstelling van 
diverse zijden verheugen, hetgeen o.a. tot 
uiting kwam bij de vele giften in natura, 

Sectie 
Gezinsverzorgin g 

Afdelingen 
De opbouw van het werk in de afdelin-
gen vond gestadig voortgang. In enige 
nieuwe afdelingen werd met de gezins-
verzorging gestart, in een aantal andere 
is men met de voorbereidende werk-
zaamheden bezig. 

De afdelingen, die gezinsverzorgsters en 
gezinshelpsters in dienst hebben zijn: 
Almelo, Amsterdam, Delft, Dordrecht, 
Enschede, Groningen, Den Haag, Haar-
lem, Heerlen, Leerdam, Nijmegen, Rot-
terdam Utrecht, Zierikzee, Zwolle. 
In enig*: afdelingen werkt Humanitas wat 
de gezinsverzorging betreft, met andere 
instellingen samen in algemene organi-
saties. 

Een groot probleem vormt nog steeds 
het grote tekort aan gezinsverzorgsters. 
Hoewel dit een moeilijkheid is voor alle 
afdelingen, is het wel in het bijzonder 
een handicap voor de jonge secties, die 
met de voorbereidende werkzaamheden 
bezig zijn: zij kunnen niet voorzien of 
op het moment, dat de organisatie ge-
reed is, een gezinsverzorgster beschik-
baar zal zijn. 

In Zierikzee kon een gezinsverzorgster 
worden aangesteld in het kader van het 
Rampenfonds. Een gezinsverzorgster van 
de Arnhemse Stichting voor Gezinsver-
zorging werd bereid gevonden hier een 
half jaar te gaan werken (beginnende 
1 Augustus). 

Voor het rampgebied kunnen in het 
kader van Humanitas twee krachten met 
vergoeding van het Rampenfonds wor- 
den opgeleid tot gezinsverzorgster. Hier-
voor stelden twee meisjes van Schouwen-
Duivelend zich beschikbaar. 
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die ontvangen mochten worden van 
diverse afdelingen, particulieren en be-
drijven, doch vooral ook in de bijdragen 
voor de vacanties, en het Sint Nicolaas-
feest, welke laatste de stoutste verwach-
tingen overtrof. Doch ook vanwege de 
kinderbescherming werd het tehuis niet 
overgeslagen. Het, huis kende bij een 
capaciteit van 39 kinderen een gemid-
delde bezetting van 37 kinderen. In 
totaal verbleven er 67 kinderen in het 
tehuis, waarvan ongeveer 34 deel pupillen 
van verenigingen waren en het overige 
deel door kinderrechters en voogdij-
raden geplaatst werden. 
T.a.v. de „doorstroming" werden wel 
moeilijkheden ondervonden, hetgeen 

Opleiding tot Gezinsverzorgster 
Steeds sterker deed zich de behoefte ge-
voelen aan een eigen opleidingsinstituut. 
Het Landelijk Sectiebestuur heeft zich 
in dit jaar ernstig over deze materie be-
raden en is bezig een plan uit te werken, 
dat hopelijk in de naaste toekomst ver-
wezenlijkt zal kunnen worden. 

Contactbijeenkomsten gezinsverzorgsters 
Ook de behoefte aan contactbijeenkom-
sten voor gezinsverzorgsters en Vaste ge-
zinshelpsters binnen Humanitas kwam 
steeds sterker naar voren. Met een paar 
groepen werd een inleidende bijeenkomst 
gehouden ten einde een inzicht te krij-
gen in de behoefte en wensen die er 
dienaangaande onder de aangestelde 
krachten leven. 
Voor drie groepen, die hiervoor gunstig 
liggen, wordt op zeer bescheiden schaal 
voorlopig, een programma voorbereid, met 
de bedoeling om in de toekomst hieraan 
geleidelijk uitbreiding te  geven,  zowel 
wat het aantal groepen als het program-
ma betreft. Ook een weekend, waaraan 
alle gezinsverzorgsters en gezinshulpen 
met hun leidsters zullen kunnen deel-
nemen, is in voorbereiding. 

Insigne 
In de loop van het jaar kwam een  

voor een belangrijk deel samenhangt 
met de financiële moeilijkheden in het 
voogdijwerk. Vele voogdijraden moeten 
zeer lang wachten op een bereidverkla-
ring tot voogdijaanvaarding van particu-
liere instellingen, die op grond van finan-
ciële overwegingen lang aarzelen alvo-
rens een besluit te kunnen nemen. 

De kinderen waren volgens leeftijden 
ingedeeld in drie groepen: a. kleuter-
groep 2 tot 6 jaar; b. schoolkindergroep 
6 tot 14 jaar; c. groep ouderen 14 jaar 
en ouder. 

Veg maatregelen moesten worden ge-
nomen om Ellichem beter aan zijn doel 
te kunnen beantwoorden. 

speciaal Humanitas-insigne voor de ge-
zinsverzorging gereed. 

Landelijke Conferentie 
Ook dit jaar werd een bijeenkomst ge-
houden met vertegenwoordigers van vele 
afdelingen. 
Een aantal onderwerpen en problemen 
werd onder de loupe genomen: o.a. de 
waarde en inhoud van de opleiding, hoe 
bereiken we meisjes voor de gezinsver-
zorging, gezinsverzorging en sociale ver-
zekering, gezinsvorzorging voor chro-
nische gevallen, afdelingsorganisatie enz. 

Vertegenwoordiging gezinsverzorging. 
In de Centrale Raad voor de Gezinsver-
zorging heeft mej. M. Dijkstra namens 
Humanitas zitting. In de opleidingscom-
missie van de Centrale Raad wordt 
Humanitas vertegenwoordigd door mevr. 
H. J. Roes. 
Vanwege de Centrale Raad werden 
enige commissies in het leven geroepen, 
waarvan ook door een vertegenwoordiger 
van Humanitas wordt deelgenomen, te 
weten: de Wetenschappelijke Commissie, 
vertegenwoordiger mr. Pattje, Zwolle; de 
Selectiecommissie, vertegenwoordigster 
mevr. H. J. Roes; de Selectiecommissie 
Gezinsverzorging in maatschappelijk on-
aangepaste gezinnen, vertegenwoordig-
ster mevr. H. J. Roes. 

Foto hiernaast: het Bejaardencentrum 
„Humanitas" te Hengelo. 

Onder: de Gezelschapszaal in het Beleer-
van Humanitas te Hengelo. 

Sectie 
Bejaardenzorg 

Ook in 1954 werd zowel landelijk als 
plaatselijk aandacht gegeven aan de op-
bouw en uitvoering van het werk ten 
behoeve van bejaarden— Inderdaad ligt 
het zwaartepunt, zeker zolang geen lan-
delijk secretaris is benoemd, bij de af-
delingen. 

In Hengelo mocht het gelukken een 
complex van 78 woningen benevens een 
centraal gebouw waarin recreatieruim-
ten, was- en badgelegenheid, logeer-
ruimten en dergelijke zijn ondergebracht, 
te openen. 

Bejaardensociëteiten worden door een 
groot aantal afdelingen al of niet in sa-
menwerking met anderen in stand ge-
houden. 

Voorts was Humanitas betrokken bij de 
voorbereiding van de Nationale Fede-
ratie voor Bejaardenzorg. 

Sectie 
Reclassering 

De samenwerking met het Ned. Genoot-
schap tot Reclassering, waaronder in ons 
vorig jaarverslag uitvoerig is verteld, be-
gint vruchten af te werpen. In 1954 heeft 
de landelijke secretaris zich in de eerste 
plaats tot taak gesteld belangstelling voor 
het reclasseringswerk te wekken en toe-
komstige toezichthouders te scholen voor 
hun taak. Deze scholing strekt zich tevens 
uit tot hen, die reeds jarenlang hun mede-
werking aan de reclassering verlenen. 
De ontwikkeling gaat zeer geleidelijk. 
De reden hiervan is, daargelaten de blij-
vende moeilijkheid van de vereiste ge-
schiktheid van de vrijwillige medewerker 
voor dit speciale werk, gelegen in de 
omstandigheid, dat Humanitas reeds vele 
beschikbare krachten heeft ingeschakeld 
voor andere onderdelen van het maat-
schappelijk werk, waardoor het in ver- 

scheiden' afdelingen niet eenvoudig is 
om daarnaast met alle goede wil nog 
meerdere — en dan nog wel speciale 
medewerkers te vinden. Dit klemt des 
te meer, omdat de (geschatte) behoefte 
nog vrij groot is. 
Uiteraard ontkomt een jonge vereniging 
als de onze niet aan zeker verschil in 
groeikracht van de onderscheidene afde-
lingen, waardoor de graad van spontani-
teit in de medewerking ongelijkheden 
kan vertonen. Naast een afdeling die 
steeds aangemoedigd zal moeten worden, 
staat een actieve verantwoordelijke af-
deling, die meent dat zij aan een reclas-
seringsectie nog niet toe is: zolang de 
andere delen van het werk, waarvoor 
zij alle hens aan dek nodig heeft, dit 
nog niet toelaten. 
Het aantal toezichthouders, dat binnen 
het directe verband van Humanitas 
werkzaam was, bedroeg in 1954 in totaal 
133. Door deze toezichthouders werden 
222 toezichten verzorgd. 

De voorbereidingscursussen 
waarvan er in Januari 1955 een 11-tal 
op gang waren gekomen .(2 reeds be-
eindigd, terwijl er nog 13 in voorberei-
ding waren) worden behoorlijk en met  

animo bezocht en leiden vaak tot een 
goed gebonden groep, die ongetwijfeld 
mede van waarde zal blijken voor het 
afdelingsleven. 
Tot 1 Januari 1955 werden ongeveer 
ruim 35 voorlichtingsbijeenkomsten ver-
zorgd. Daarnaast werd in een 9-tal keren 
een inleiding verzorgd bij zeer verschil-
lende gelegenheden. Voor het Humanis-
tisch Verbond in drie plaatsen, voor vak-
bondsbesturen in twee plaatsen en bin-
nen Humanitasverband op een tweetal 
ledenvergaderingen in een gewestelijke 
bijeenkomst en eenmaal in het kader 
van een lezingenreeks van één der gro-
tere afdelingen. 
In 17 plaatsen is Humanitas rechtstreeks 
vertegenwoordigd in het bestuur van het 
Genootschap. 
De door de Landelijke Sectie georgani-
seerde Landelijke Studieconferentie op 
12 en 13 Juni 1954 te Oosterbeek mag 
zeer geslaagd genoemd worden. De ca. 
70 deelnemers werden geboeid door de 
lezing van mej. mr. J. C. Hudig, kinder-
rechter te Rotterdam over het Rapport 
van het Genootschap betreffende de 
Jeugdberechting, terwijl ook de bespre-
kingen op Zondag over organisatorische 
kwesties een vlot verloop hadden. 
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Sectie Algemeen 
maatschappelijke 

zorg 

Gerepatrieerdenzorg 

Fil\ANCIEEL VERSLAG 

OVER HET VERENIGINGSJAAR 

1954 

RI 
5, 

ti 

Evenals in 1953 waren ook dit jaar van 
de zijde van Humanitas vier maatschap-
pelijk werksters ingeschakeld voor .de 
zorg van zelfstandig gehuisveste gerepa-
trieerden. 
De hulp, die geboden werd, betrof veler-
lei terreinen, o.a. inschakeling bij het 
arbeidsproces, financiële moeilijkheden 
kleding- en andere verstrekkingen, meu-
belvoorschotten, huisvestingsperikelen, 
huwelijks- en gezinsmoeilijkheden, huis- 

Stichting Sociaal 
culturele zorg 

trekkende bevolking 

In dit jaar droegen de werkzaamheden, 
evenals vorig jaar, in eerste instantie 
een oriënterend karakter. 
Aangezien men ten Departemente aan 
het begin van het jaar nog onvoldoende 
bekend was met het bestaan van de 
Stichting, werd een medewerker van  

Ontwikkelings- 
gebieden 

Slotwoord 

Het verslag over 1954 moet op dit punt 
beperkt blijven tot hetgeen in het ver-
slag over het jaar 1953 kon worden ver-
meld. Het ontbreken van een landelijke 
sectiesecretaris, die zich volledig aan 
deze sectie kan wijden was oorzaak, dat 
aan de opbouw van het werk landelijk 
niet de nodige aandacht is gegeven. 
In het werk van vele afdelingen valt 
een gestadige groei te constateren, met 

houdelijke voorlichting, gezinsverzorging, 
aanpassingsproblemen. 

Voortgegaan werd met de overdracht 
van de zorg voor de gerepatrieerden van 
het CCKP naai de landelijke organen. 
Een groot probleem hierbij is gelegen in 
het feit, dat in vele gevalllen de adressen 
van hen, die vanuit een contractpension 
een woning krijgen toegewezen, niet 
tijdig of in het geheel niet werden door-
gegeven aan de maatschappelijke werk-
sters van de landelijke organen. 
Heerste in het begin van het jaar de 
mening, dat nog slechts kleine aantallen 
gerepatrieerden in het land zouden arri-
veren en dat dus het aantal maatschap-
pelijke werksters belast met de zorg voor 
de bevolkingsgroep zou kunnen worden 
verminderd, later bleek, dat deze ziens- 

Humanitas uitgenodigd deel te nemen 
aan een Beraad, het Woonwagenwerk 
betreffende, waaraan deelnamen verte-
genwoordigers van het Departement van 
Maatschappelijk werk en van de lande-
lijke organen van maatschappelijk werk. 
Aan dit beraad werd vanwege Humani-
tas deelgenomen door mevrouw H. J. 
Roes, tevens bestuurslid van de Stich-
ting, zodat op deze wijze de Stichting 
bij dit Beraad betrokken was. Uit dit 
Beraad is een rapport voortgekomen dat 
aan de minister van Maatschappelijk 
Werk werd ter hand gesteld en waarin 
de conclusies van de deelnemers aan het 
Beraad inzake de voorzieningen ten be-
hoeve van de woonwagenbevolking zijn 
neergelegd. 

De gecommitteerde voor de ontwikke-
lingsgebieden trad per 1 December in 
dienst. Gedurende de eerste weken be-
paalde zij zich in hoofdzaak tot een 
eerste oriëntering in de gebieden in de 
Noordelijke provincies. 

In Zuid-Oost Friesland was al veel acti-
viteit. Een goed in de streek bekende 

In 1955 bestaat Humanitas 10 jaar. 
Mede in verband met de nieuwe sub-
sidiepolitiek van de overheid ziet het er 
naar uit, dat wij ook dit jaar een flinke 
stap kunnen doen in de richting van 
verdieping en consolidering van ons 
werk. Maar daarvoor is ook de steun, 
de werklust en de offervaardigheid van 
de leden onontbeerlijk. 

name in het aantal aanvragen om hulp. 
Bijzondere aandacht vroeg de deskun-
dige opzet van het werk, welke wordt 
bevorderd door het aantrekken of het 
aanstellen van opgeleide maatschappe-
lijke werk(st)ers. In sommige afdelingen 
kon tot gedeeltelijke aanstelling worden 
overgegaan, andere afdelingen hebben 
gezamenlijk een maatschappelijk werk-
(st)er kunnen benoemen. 

wijze onjuist was; dat juist rekening 
moet worden gehouden met de aankomst 
van grote groepen gerepatrieerden in de 
naaste toekomst en dat deze groepen bij-
zondere zorg zullen vereisen. Een ver-
meerdering van het aantal maatschappe-
lijke werksters voor deze categorie kan 
dan ook worden tegemoetgezien. 
Met de maatschappelijk werksters voor 
de gerepatrieerden in Humanitas verband 
werden geregeld één keer per maand 
contactbijeenkomsten gehouden, in het 
begin van het jaar onder leiding van 
mej. E. Kloevekom, later onder leiding 
van de heer drs. Th. J. Hogendorp. In 
de loop van het jaar werd mej. E. Cox 
bereid gevonden als deskundige deze 
bijeenkomsten bij te wonen en de ge-
sprekken in zake de speciale problema-
tiek van het werk te leiden. 

Om een inzicht te krijgen in het werk 
dat er in het land van niet-kerkelijke 
zijde reeds wordt gedaan voor de trek-
kende bevolking werd een, kleine en-
quête 'gehouden, waarbij gegevens wer-
den verzameld van de plaatselijke afde-
lingen van de Nederl. Onderwijzersver-
eniging NOV, Volksonderwijs en Huma-
nitas. 

In Groningen worden reeds enige activi-
teiten in het kader van onze Stichting 
ontplooid en zal het werk in de naaste 
toekomst verder worden uitgebreid. In 
enige andere plaatsen zullen de nood-
zakelijke voorbereidende besprekingen 
worden gevoerd, ten einde ook hier een 
begin te maken met de werkzaamheden. 

figuur werd bereid gevonden er op uit 
te trekken om leden te winnen en deze 
samen te brengen in plaatselijke groep-
jes. In de andere gebieden, zoals Z.O. 
Groningen en Z.O. Drente werd begon-
nen met het leggen van individuele con-
tacten met personen die de situatie in 
hun woonplaats goed kennen en met de 
officiële autoriteiten. 

Op ons congres te Hengelo is de op-
dracht gesteld en met die opdracht be-
sluiten wij ons verslag: 

„Op ons jubileumcongres telt Humani-
tas 10.000 leden". 

De secretaris, 
C. M. SWIEBEL. 

Ingevolge het bepaalde in de Statuten 
van onze Vereniging treft u hierna aan: 

1. de balans per 31 December 1954, 
sluitend aan beide zijden met een 
telling van f 74.479,54. 

2. de staat van baten en lasten sluitend 
met een batig saldo van f 968,04. 

Uit de balans blijkt, dat de verbetering 
van de financiële situatie, die het jaar 
1953 kenmerkte, ook in 1954, zij het in 
mindere mate, voortduurde. 
Uit het hoge crediteurensaldo ten op-
zichte van de beschikbare middelen kan 
echter worden geconcludeerd dat de 
liquiditeitspositie nog steeds grote zorgen 
baart. Deze slechte liquiditeitspositie 
wordt in niet geringe mate mede ver-
oorzaakt door de vordering van 
f 26.110,52 op de Stichting Kinder-
tehuizen van Humanitas. 
Deze vordering is ontstaan door het ver-
richten van betalingen door de Vereni-
ging ten behoeve van de Stichting en 
wordt ten dele veroorzaakt door de late 
uitbetaling der verpleeggelden. Hoewel 
hier in de toekomst wel enige verbete-
ring te verwachten is, zal de liquiditeits-
positie van de Vereniging voorlopig wel 
het zorgenkind blijven. De afdelingen 
kunnen door tijdige afdracht van de 
contributie ertoe bijdragen dat deze 
zorgen zo klein mogelijk blijven. 
T.a.v. de staat van baten en lasten kan 
worden opgemerkt, dat bij de lasten de 
post salarissen aanmerkelijk hoger is dan 
werd begroot. Deels is dit te verklaren 
door de loonronde in October 1954 en 
de aanstelling van de gecommitteerde 
voor de Ontwikkelingsgebieden, terwijl 
bovendien de organisatie van de prijs-
vraag hogere personeelskosten met zich 
bracht. 

Voor sectiewerk en scholing werd min-
der uitgegeven dan begroot werd. Het is 
te betreuren dat de moeilijke financiële 
situatie het niet toestond de bestaande 
plannen te dien aanzien volledig uit 
te voeren. 
Aan de baten-kant valt op te merken dat 
de post „Overheidssubsidie" voor het 
eerst zijn intrede doet. Het bedrag ad 
f 5332,58 bestaat uit een subsidie voor 
de aanstelling van de gecommitteerde 
voor de ontwikkelingsgebieden en uit 
een bijdrage in de algemene kosten. 
Beide subsidies werden door het Minis-
terie van Maatschappelijk Werk beschik-
baar gesteld. 
De netto-opbrengst van de prijsvraag 
ad f 37573,64 zorgde er ook dit jaar 
weer voor dat de staat van baten en 
lasten met een klein overschot kon wor-
den afgesloten. Bdvendien kon uit de 
opbrengst in het Fonds voor Maatschap-
pelijk Werk f 12.000 gereserveerd wor-
den voor het werk in de afdelingen. • 
Het is voor onze vereniging als geheel 
van eminent belang dat dergelijke acties 
ook in de toekomst succesvol zijn. Dat 
de medewerking van de afdelingen 
daarbij van doorslaggevende betekenis is, 
behoeft geen nader betoog. 
De balans en de staat van baten en 
lasten van het voogdijwerk, zijn even-
eens in dit verslag opgenomen. De staat 
van baten en lasten van het voogdijwerk 
is aan de hand van de beschikbare ge-
gevens samengesteld. Aangezien echter 
nog geen definitieve afrekening van het 
ministerie van Justitie werd ontvangen, 
kan het uiteindelijke resultaat nog enige 
wijziging ondergaan. 
Aan dit verslag is verder toegevoegd de 
balans en staat van baten en lasten van 
de Stichting Kindertehuizen van Huma-
nitas. 

Uit de staat van baten en lasten blijkt, 
dat de exploitatie van het kinderhuis 
Ellinchem een voordelig saldo heeft op-
geleverd van .f 743,68. Dit is te danken 
aan een vermindering van de exploitatie-
lasten t.o.v. de begroting, door een iets 
grotere gemiddelde bezetting dan was 
geraamd, maar vooral door de voorlopig 
goedgekeurde verhoging van de ver-
pleegprijs van f 4,50 op f 5,94. De liqui-
diteitspositie van de Stichting is echter 
zorgelijk. 
Samenvattend kan worden gezegd, dat 
hoewel de uitkomsten in het verslagjaar 
1954 alleszins reden tot tevredenheid 
geven, de financiële positie van de Ver-
eniging nog veel te wensen overlaat. 
Voorlopig zal door het organiseren van 
speciale acties de kloof tussen ontvang-
sten en uitgaven dienen te worden over-
brugd, terwijl de aanwas van het leden-
tal op den duur uitkomst zal moeten 
brengen. Dat de overheid inmiddels 
heeft besloten de organisaties voor maat-
schappelijk werk te gaan subsidiëren, 
stemt tot grote voldoening. Zij zal daar-
mede, naar wij hopen, ook Humanitas in 
staat stellen haar functie in de samen-
leving op verantwoorde wijze te ver-
vullen. 

Tot slot mogen wij een woord van dank 
richten aan allen, die ons in 1954 hun 
financiële steun verleenden. Zonder deze 
steun zou het werk van „Humanitas" in 
zijn huidige vorm ondenkbaar zijn. 
Evenals in voorafgaande jaren werden. 
de boekhoudingen van Humanitas en 
van de Stichting Kindertehuizen gecon-
troleerd door het accountantskantoor 
Wegerif, Léguyt en Swillens. 

Dr. L. I. DE WINTER 
penningmeester 
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O 	 „H UMANITA S" Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag, gevestigd te Amsterdam. 

Staat van baten en lasten over het jaar 1954 

Begroot 1954 Werkelijk 

Uitgaven 1954 

Begroot 1954 Werkelijk 
Ontvangsten 1954 

1954 meer 	minder 
dan begroot 

1954 meer 	minder 
dan begroot 

Personeelskosten: Regelmatige baten: 
Salarissen 	 30.532,- 36.504,06 5.972,06 Afdracht orgaan .. 6.000,- 5.682,52 317,48 
Pensioenpremie 2.150,- 2.496,72 346,72 Contributie 	 10.000,- 9.598,93 401,07 
Vacantietoeslag 1.175,- 1.303,22 128,22 Contributies alge- 
Sociale lasten 	.... 3.300,- 3.116,61 183,39 mene leden 	 1.000,- 1.062,36 62,36 
Reiskosten 	 4.200,- 4.555,72 355,72 Abonnementen .... 250,- 255,86 5,86 
Diversen 	 200,- 275,14 75,14 Advertenties 	 300,- 406,08 106,08 

48.251,47 Diverse subsidies 	 22.000,- 22.724,67 724,67 
Kosten van het 
bureau: 

Kinderpostzegels 
Administratie Fonds 
Makkerhulp 	 

1.200,- 

1.000,- 

1.769,04 

1.000,- 

569,04 

Huur en huisvesting 2.400,- 2.184;49 215,51 Giften Fonds Mak- 
Schoonhouden 	.... 700,- 830,13 130,13 kerhulp voor sectie 
Porti en telefoon .. 3.800,- 3.379,74 420,26 A.M.Z. 	 3.000,- 3.713,53 713,53 
Bureau-onkosten 	.. 2.500,- 3.394,67 894,67 C.C.K.P. 	 3.600,- 3.600,- 
Kantoorinventaris Overheidssubsidies -,-  5.332,58 
(incl. afschrijving) .. 750,- 985,91 235,91 55.145,57 

10.774,94 Toevallige baten: 
Organisatiekosten: Bijdragen bedrijven' -,- 1.404,75 1.404,75 
Onkosten Centraal Giften 	 --- 3.000,68 3.000,68 
Bestuur 	 500,- 667,81 167,81 Collecten 	 3.000,- 2.924,16 75,84 
Secties en Puzzleactie 	 -,- 37.573,64 37.573,64 
Commissies 	 500,- 61,74 438,26 Diversen 	 -,- 171.20 171,20 
Congres en 45.074,43 
Jaarverslag 	 
Gewesten 	 

1.800,- 
1.100,- 

2.453,19 
736,83 

3.919,57 

653,19 
363,17 Maatschappelijk 

Werk: 

Directe kosten Maat-
schappelijk werk: 

• Voogdijwerk 	 
Administratie 	voog- 
dijwerk 	en kinder- 

30.000,- 34.856,37 4.856,37 

Sectiewerk en huis 	 200,- 200,- 
scholing 	 9.000,- 3.339,49 5.660,51 Reclassering 	 500,- 500,- 
Sectie A.M.Z. uit Gerepartieerdenzorg 33.000,- 33.000,- 
Fonds Makkerhulp 3.713,53 3.713,53 35.056,37 
Documentatie 300,- 494,81 194,81 
Voogdijwerk 
(zie bijlage 5) 36.000,- 40.284,70 4.284,70 
Gerepatrieerdenzorg 33.000,- 33.000,- 

47.832,53 

Deelnemingen Stich-
tingen en Comité's 
met andere organi-
saties: 
Commissie 
Kinderuitz. 	 50,- 50,- 
Stichting „Mens en 
Wereld" 	 750,- 587,93 162,07 
Humanistische Pers- 
dienst 	 275,- 189,37 85,83 
Adviesbureaux 100,- 100,- 
Vertegenwoordigin- 
gen en Jubilea 	 42,50 42,50 

819,80 
Orgaan 	 7.000,- 7.394,55 )394,55 

Propaganda 	 1.500,- 1.250,47 249,53 

Diversen: 
Interest en Bank- 
kosten 	 25,- 138,88 113,88 - - 
Lidmaatschappen 	 300,- 200,- 100,- 
Diverse kosten 	 500,- 226,12 273,88 

565,- 
Donaties aan 
Fondsen: 
Maatsch. werk 	 12.000,- 12.000,- 
Bijzondere 
doeleinden 	 1.500,- 1.500,- 

13.500,- 
Vno-delig saldo 
1954 	  °) 968,04 30.525,04 

114.850,- 135.276,37 61.728,58 41.302,21 114.850,- 135.276,37 54.720,76 34.294,39 

0) Aftrekpost. 

Gecontroleerd en accoord bevonden Wegerif & Leguyt en Swillcns. 



1 1.965,96 

Nadelig saldo van de exploitatie 	  f 	725,02 
Verlies wegens onderbezetting  	497,26 
Voordelig saldo  	743,68 

Giften, subsidies en diverse acties: 
Kinderpostzegels 	  
Giften 

1 	415,83 
2.803,47 

f 3.219,30 
af: in rekening gebrachte kosten  	1.428,88 

)1.790,42 
Baten oude jaren  	175,54 

f 1.965,96 

N 	 „H UMAN1TA S" Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag, gevestigd te Amsterdam. 

Balans per 31 December 1954 

Dadelijk beschikbare middelen: 
Kas 	  f 	410,56 

Schulden en vooruitontvangen: 
Labouchère en Co 	  f 	3.983,59 

Postcheque- en girodienst 	  - 	1.581,04 Afdelingen en gewesten 	  840,04 
Gemeente Giro 	  - 	30,87 Diverse schulden 	  22.343,85 
Twentsche Bank N.V. 	  - 	795,40 Subsidie C.C.K.P. 1954 	  3.356,11 
Twentsche Bank N.V. rekening M 	  - 	379,23 Vooruitontvangen 	  3.058,07 

f 	3.197,10 f 33.581,66 
Vorderingen en vooruitbetaalde kosten: Leningen: 
Afdelingen en gewesten 	  f 11.696,77 Afdeling Arnhem 	  - 	1.500,- 
Puzzleactie 1954 	  - 20.025,01 
Diverse vorderingen 	  - 	8.092,87 Fondsen: 

Fonds Makkerhulp 	  f 	5.973,66 
f 39.814,65 „ 	Voogdijwerk 	  - 11.536,41 

af: Reserve voor dubieuze vorderingen 	  575,31 Maatschappelijk werk 	  - 13.131,69 
Bijzondere Doeleinden 	  3.952,43 

39.239,34 34.594,19 
Vooruitbetaalde kosten en voorraad kantoorbehoeften - 	1.618,71 

- 40.858,05 
Reserves: 
Reserve voor opbouw van werkzaamheden in Zeeland 	 - 	522,66 

Rekening-courant Kinderhuis „Ellinchem" 	  - 26.110,52 
Rekening-courant Voogdijwerk 	  - 	2.464,87 Kapitaal: 

Per 1 Januari 1954  	 ƒ 	3.312,99 
Vastgelegde middelen: Voordelig saldo volgens de Staat van Baten en Lasten over 
Meubilair  	f 	3.431,25 
af: afschrijving  	- 	2.712,25 

1954 	  	 • 	 968,04 
4.281,03 

f 	719,- 
Kantoormachines  	f 	3.500,15 
af: 	afschrijving  	- 	2.370,15 

- 	1.130,- Gecontroleerd en accoord bevonden 
- 	1.849,- Wegerif & Leguyt en Swillens 

74.479,54 f 74.479,54 

.V0 OGD IJ WERK van „Humanitas" Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag, gevestigd te Amsterdam. 

Balans per 31 December 1954 

Postgiro f 	2.164,13 Schulden en vooruitontvangen: 
Nog te betalen verpleeggelden  	  f 	6.15:101 

Vorderingen: 
Verplegingssubsidie 1954 en suppleties 	  f 34.359,61 

Diverse Crediteuren  	  - 	65,:30 
f 6.218,31 

af: reeds ontvangen voorschot over 1954 	  - 29.000,- „Humanitas": 

f 	5.359,61 
Rekening-courantsaldo 
af: nadelig saldo volgens Staat van Baten en Lasten 1954 .. 

 	f 	7.893,20 
- 	5.428,33 

Kinderbijslag, ouderbijdragen etc. 	  ..---- 
Diverse debiteuren 	  

758,67 
- 	400,77 

- 	6.519,05 

2.464,87 
• 

f 	8.683,18 f 8.683,18 

- VOOGD IJ WERK van „Humanitas" Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag, gevestigd te Amsterdam. 

Staat van baten en lasten over het jaar 1954 

Personeelskosten: Verplegingssubsidie en suppleties 	 f 31.505,71 
Salaris 	secretaris 	  f 838,81 
Salaris Maatschappelijke werksters 	 4.498,90 Diverse Ontvangsten: 	' 
Sociale Lasten secretaris en Ouderbijdragen en wezenrente 	  f 1.599,19 
Maatschappelijke werksters 	  - 899,69 Kinderbijslag 1.571,04 

1 	6.237,40 Bijdragen van derden  	  74,70 
Salaris administratie 	  

	

 	f 3.114,26 - 	3.244,9:3 
Sociale lasten administratie 	  403,15 Bijzondere ontvangsten: 

- 	3.517,41 Giften f 2,50 
Reiskosten Maatschappelijke werksters 	 1.513,07 Kinderpostzegels 	  - 103,23 
Reiskosten secretaris en bestuur 	  61,65 - 	105,73 

1.574,72 Nadelig 	saldo 	„ 	  - 	5.428,33 
11.329,53 

Verpleeggelden: 
Verpleeggelden gezinnen 	  f 11.284,79 
Verpleeggelden inrichtingen 	  - 16.219,76 

- 27.504,55 
Diverse kosten voor verpleegden: 
Zakgelden uit loon 	  f 	231,11 
Reiskosten 	  - 	95,43 

- 	326,54 
Kantoorkosten: 
Kantoorbehoeften en huisvesting administratie f 	287,83 
Porti, telegrammen, telefoon 	  - 	113,24 
Interest en girokosten 	  - 	8,55 

Propagandakosten 	  
- 	409,62 
- 	714,46 Gecontroleerd en accoord bevonden 

Wégerif & Leguyt en Swillens 
f 40.284,70 1 40.284,70 

STICHTING KINDERTEHUIZEN van „Humanitas" Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag, 

Verlies- en winstrekening over 1954 



f 	9.921,25 
30,44 
	 - 	9.951,89 

- 26.110,52 

Schulden op korte termijn: 
Leveranciers   f 7.970,93 
Interest  	1.305,07 
Diverse schulden en vooruitontvangen  	4.963,04 

14.239,04 

f 67.200,- 
- 	. 

f 89.700,— 
f 3.000,- Leningen: Wezenkas 

„Stichting Johanna Greebel". 
Bejaardenhulp 
„Stichting Johanna Greebel". 
Hulp bij inrichting van Humanis-
tische Kinderhuizen 

Dadelijk beschikbare middelen: 
Kas 	 .. 	  f 	35,06 
Labouchére en Co N.V. Voogdijrekening 	  - 14.288,04 
Postcheque- en Girodienst 	., 	  - 	908,50 

	 f  15.231,60 

31.308,74 
Vastgelegde middelen: 
Gebouw „Ellinchem" 	  f 108.500,— 
Verbouwing .................... 	 - 25.094,51 

f 133.594,51 
af: afschrijving 	  - 	9.200,51 

Inventaris: Aanschaffingswaarde 	  f 13.487,61 
Afschrijving 	  - 	637,61 

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

„Humanitas" rekening-courant 

Schulden op lange termijn: 
Hypotheken: le hypotheek (C.I.K.) 	 

2e hypotheek (Hupkes) 	 

	  - 8.500,- 

	 - 8.500,- 

- 131.100,- 

Ontvangen van Ministerie van Justitie voor dekking 
tekort 1953 	  - 8.200,- 

1.639,41 
Bij: Batig saldo 1954  	743,68 

Kapitaal: 
Saldo per 1 Januari 1954: negatief 	  ƒ 	6.560,59 

- 2.383,09 

	  - 20.000,— 
Obligatielening: 	  ,f 27.000,— 
af: in portefeuille 	  - 	5.600,— 

	  - 21.400,— 

f 183.734,34 f 183.784,34 

	  f 27.191,— 
Diverse vorderingen 	  - 	882,78 
Vooruitbetaalde kosten en voorraden 	  - 3.234,96 

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten: 
Verpleeggelden 

124.394,- 

12.850,— 
	 - 137.244,— 

S  TI C 1111N 1; K1 N D E 111 EH UIZEN van ,,Hunianitas" Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag, gevestigd te Amsterdam. 

Balans per 31 December 1954 

1 	 Gecontroleerd en accoord bevonden Wegerif & Leguyt en Swillens. 

S TI C H TIN G K I N D ER TE HUIZEN van „Humanitas" Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag, 

Exploitatierekening over 1954 

CJI 

Constante kosten: 
Personeelskosten: 
Salarissen opvoedkundig personeel 	 f 12.347,31 
Salarissen huishoudelijk personeel 	 8.680,52 
Salarissen administratie 	  2.352,56 
Salaris bestuurder 	  838,81 

f• 24.219,20 
af: Ontvangen ziekengeld 	  - 	1.288,15 

f 22.931,05 
Sociale lasten 	  4.692,40 
Voeding personeel 	  3.660,06 
Reiskosten personeel 	  304,85 
Reiskosten bestuur 	  - 	294,11 
Algemene personeelskosten 	  286,55 f 32.169,02 
Huisvestingskosten: 
Afschrijving gebouw 	  ƒ 	2.672,— 
Interest hypotheken 	  3.815,10 
Interest leningen 	  1.139,71 
Onderhoud en reparaties gebouw 	 4.168,43 
Onderhoud terrein 	  539,— 
Onderhoud inventaris 	  155,56  
Schoonmaakartikelen 541,45  
Ligging 	  222,48 
Verlichting, verwarming en water 	 4.029,13 
Assuranties 282,62 
Grond- en wegbelasting 	  365,18 17.928,66 
Algemene kosten: 
Kantoorkosten 	  f 	1.369,94 
Bank- en girokosten 	  248,44 
Bibliotheek etc. 	  76,85 
Diversen 9,90 1.700,13 

f  51.797,81 
af: Verlies wegens onderbezetting 	 - 	497,26 f 51.300,55 
Variabele kosten: 
Verpleegkosten:  
Voeding en genotmiddelen 	  f 11.160,57 
Kleding en toiletartikelen 	  3.926,04 
Bewassing 	  2.929,03 
Ligging 	  f 	222,49 
Spelbenodigdheden 	  682,18 
Kosten handenarbeid en onderwijs 	 275,04 
Uitstapjes 	e.d. 	  596,70 
Geneeskundige behandeling 	  983,48 
Psychiater 	  2.600,— 
Zakgeld verpleegden 	  • 627,68 
Reiskosten verpleegden 	  196,70 f 24.199,91 
Huisvestingskosten enz.: 
Onderhoud gebouw 	  f 	4.166,43 
Onderhoud inventaris (ind. 
kleine aanschaffingen) 	  1.357,05 
Diverse algemene kosten 	  43,30 5.566,78 29.768,89 

f  81.067,24 

~ijoiiiairpi~áiro~ 

Gedeclareerde verpleegdagen: 
Voogdij andere verenigin„en 	  f 14.850,— 
Voogdij vrije pupillen 	  - 	2.451,— 
Kinderrechter pupillen 	  - 21.021,66 
Voogdijraad pupillen 	  - 42.019,56 

f 80.342,22 
Nadelig Saldo 	  P/ 	725,02 

1954 

Verpleegprijs per kind .1 5,94. 

Capaciteit: 38 kinderen 

Gemiddelde bezetting 37,6 

Verpleegdagen 13737 

Gecontroleerd en accoord bevonden 
Wegerif & Leguyt en Swillens 

f 81.067,24 



Uitgaven Inkomsten 

Regelmatige baten 
Contributie Afdelingen 	  
Afdracht orgaan id. 	  
Contributie alg. leden 	  
Abonnementen 	  
Advertenties 	  
Subsidie Min. van Maatschappelijk Werk 	 
Div. jaarlijkse bijdragen van part. zijde 	 
Kinderpostzegels 	  
C.C.K.P. 	  
Adm. Fonds Makkerhulp 	  
Bureaukosten Voogdijwerk en Kinderhuis 

Toevallige baten 
Giften 	  
Bijdragen bedrijven 	  
Collecten 	  
Diversen 	  
Speciale acties 	  

Maatsch. Werk 
Voogdijwerk 	  
Kinderhuis 	  
Gerepatrieerdenzorg 	  
Fonds Makkerhulp 	  

Nadelig Saldo 

f 11.250,-
6.000,-
1.000,-

500,-
300,—

P.M. 
22.000,-
1.700,-
3.600,-
1.000,-

500,— 

f 	P.M. 
P.M. 

- 2.000,- 
- 	P.M. 

P.M. 

f 47.000,- 
- 
 - 26.000,- 

-- 3.000,— 

f 58.398,— 

f 

f 47.959,- 
- 

1.845,20 
7.600,- 

250,— 

f 2.400,- 
- 

 500,- 
- 
	1.100,— 

f 7.000,- 
- 
	500,- 

- 50.000,- 
- 26.000,- 
- 100.000,- 

750,- 
275,- 
100,— 

f 3.300,- 
- 3.500,- 

1.000,- 

40,- 
100,- 
325,— 

f 280.248,— 

Personeelskosten 
Salarissen 	 • • • 
Pensioenpremie en Soc. lasten 	• • • 
Vacantietoeslag 	  
Reiskosten 	  
Diversen 	  • • 

Kosten van het Bureau 
Huur en huisvesting 	  
Schoonhouden 
Porti 	  
Telefoon 	  
Bureaukosten 	  
Kantoorinventaris (incl. afschrijving) 	 

Organisatiekosten 
Centraal Bestuur 	  
Secties en Commissies 	  
Congres en jaarverslag 	  
Gewesten 	  

Maatschappelijk Werk 
Directe kosten 
Sectiewerk en Scholing 	  
Fonds Makkerhulp 	  
Documentatie 
Voogdijwerk 	 ... 
Gerepatrieerdenzorg 	  
Stichting Kindertehuizen 	  

Deelneming Stichtingen en Comité's 
m.a. organisaties 
Stichting „Mens en Wereld" 	 
Humanistische Persdienst 	  
Adviesbureaux 	  
Organen 
Verenigingsorgaan 	  
Scholingsorgaan 	  

Propaganda 	  
Diversen 
Intrest en bankkosten 	  
Diverse kosten 	  
Lidmaatschappen 	  

 ANITA S Afdeling Dordrecht, 
Sectie Gezinsverzorging, 

vraagt 

een gediplomeerd gezinsverzorgster 

Sollicitaties aan het secretariaat: •v. Slingelandtlaan 35 
Dordrecht 

HUM A N I T AS Vereniging voor Maatschappelijk Werk •op Humanistische Grondslag 

Begroting 1955 
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