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Jaarverslag over 1916 

door den Hoofd-Directeur. 

'Ivorens ons Jaarverslag uit te brengen is het 

/ 	ons een behoefte eenige woorden te wijden aan 

.Je nagedachtenis van den ontslapen Secretaris 
4 . 	. 

den WelEd. Heer W. H. van Zanten  Jr.  Toen 

onze arbeid in het belang van de onbehuisden een vasten 

vorm had aangenomen en wei in het stichten van een 

Vereeniging was de Heer van Zanten bereid om in het 

eerste Bestuur zitting te nemen. Dus van den aanvang af 

tot aan zijn dood toe heeft onze Vereeniging zijn volle 

sympathie gehad. Wij kunnen dan ook niet anders dan 

zijn nagedachtenis eeren voor wat ZEd. voor onze Ver-

eeniging is geweest. 

Op 1 Januari 1916 werden in onze interne Inrichtingen 104 

mannen, 42 vrouwen en 370 kinderen verpleegd. Wij zijn dus 

het jaar begonnen met een huisgezin van 516 personen, ons 

personeel niet meegerekend. ik verzoek den vriendelijken lezer 

van dit verslag met mij in gedachten terug te gaan naar het 

begin van het jaar, om zoodoende een overzicht te ver-

krijgen van wat dit jaar door onze Vereeniging werd gedaan. 

Juist waren wij  alien  met nieuwen moed begonnen,. toen 

HET BESTUUR: 

K. VAN LENNEP . . . . . . . . . . .  Voorzitter  
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de doorbraak van de .dijken den watervloed over een deel 

van ons land bracht en daardoor de vluchtelingen naar 

onze hoofdstad kwamen. Dit gaf aan ons personeel terstond 

handen vol werk. Wij hebben den eersten avond direct 

kunnen zorgen dat aan  alien,  die zonder huisvesting waren, 

een onderdak kon worden verstrekt en wel in de restauratie-

zaal van het Tolhuis. In de eerste dagen hebben wij heel 

hard moeten werken om een ieder van het noodige te 

voorzien. Toen daarna een Watersnood-Comité door den 

Burgemeester werd benoemd en mevr. Jonker en schrijver 

van dit verslag zitting in dat Amsterdamsche Comité namen, 

heeft het ons in al die weken niet aan werk ontbroken. 

Van ons personeel hebben, zooals altijd, allen dapper mee-

gewerkt en eene woord van dank mag ik hun dan ook niet 

onthouden voor alles, wat door hen in het belang van dit 

deel onzen bevolking werd gedaan. 

Het werk in onze inrichtingen stond echter gedurende 

dien tijd ook niet stil, integendeel, door den nood der tijden 

kwamen er meer menschen onze hulp vragen. In de maand 

Januari werden door ons 262 nieuwe gevallen behandeld 

en geholpen. Maar laat mij liever de verschillende afdeelingen 

in volgorde behandelen en dan eerst stilstaan bij ons 

Nacht-Asyl voor Mannen. 

1655 nieuwe gevallen werden door ons behandeld, dat 

wil dus zeggen, dat gedurende dit jaar een even groot 

aantal mannen voor het eerst onze hulp inriep. In deze 

afdeeling gaven wij 12575 nachtverblijven. Hiermede zijn 

de cijfers van deze afdeeling vermeld, maar wanneer wij 

tijd hadden om u de geschiedenissen van al deze onge-

lukkigen te vertellen, dan zouden wij daarover heel wat 

bladen moeten vullen. 

Het Vrouwen- en Kinder-Nacht-Asyl behandelde 583 

nieuwe gevallen waaronder 429 kinderen waren, met 9051  

S  

nachtverblijven ik zal niet trachten de ellende te beschrijven 

waarin velen van die arme kleinen verkeerden, toen ze tot 

Ons kwamen. Denk maar een oogenblik na: in het buiten-

gewoon gure jaargetijde door de stad te dwalen, zonder 

een tehuis, zonder eten of verwarming, en daarbij heel 

schamel gekleed, is dat niet een toestand van ellende? 

Interne Mannen-Afdeeling. 

In den loop der jaren is de arbeid in onze mannen-

afdeeling aanmerkelijk toegenomen. Begonnen in ons toe-

vluchtsoord in de Haarlemmer Houttuinen, waar plaats was 

voor plm. 60 mannen, konden wij bij de in gebruikname 

van het Oud Buitengasthuis het aantal beschikbare plaatsen 

tot 100 opvoeren en door eenige vertimmeringen werd in 

het afgeloopen jaar dit aantal nog met 25 vermeerderd. 

Op 1 Augustus van dit jaar zal het 10 jaar geleden zijn 

't 	 dat eveneens voor mannen ons nacht-asyl werd geopend 

met 60 plaatsen, waardoor wij in de gelegenheid waren om 

aan alle zwervers, die zich bij de politie vervoegden om 

nachtverblijf, of die den nacht op straat moesten door-

brengen, een onderdak te verschaffen. Met groote voldoening 

kunnen wij terugzien op den arbeid in die tien jaren in 

ons asyl verricht, in ons tijdschrift mochten wij reeds 

meermalen daarvan melding maken en meenen dan ook 

hier te kunnen volstaan met er nog eens op te wijzen, dat 

elke zwerver - mits hij niet door wangedrag in onze 

inrichting het zichzelf onmogelijk heeft gemaakt - in het 

Oud Buitengasthuis een onderkomen, voeding en reiniging 

kan vinden. 

Doch bovendien streeft onze instelling er naar om méés 

voor deze menschen te doen. Zoo ergens, dan is hier re-

classeering het doel. Wanneer de man een aantal nachten 

is geherbergd en intusschen nog geen werk heeft kunnen 

vinden, dan wordt hij in onze interne afdeeling opgenomen 



en werkt dan in de inrichting voor zijn verder onderhoud. 

Eerst dan krijgen wij deze menschen geheel onder onzen 

invloed en hoewel er zijn die zich helaas te spoedig daar-

aan weer onttrekken, kunnen wij toch dankbaar constateeren 

dat menig gevallen man zijn opstanding dankt aan een 

langer of korter verblijf in ons huis. 

Zoo waren er op I Januari 1916 104 mannen in verple-

ging. In den loop van dat jaar werden er 278 opgenomen, 

terwijl 285 ons weer verlieten en wei om de volgende 

redenen: 

Er werden in betrekking geplaatst . 	 . 	 . 43 mannen 

Zelf werk gevonden 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 83 

Overgeplaatst naar andere inrichtingen . 	 . 36 

Terug naar familie . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	11 

Uit de inrichting vertrokken zonder bestemming 79 

Ontslagen door wangedrag 	. 	 . 	 . 	 . 33 

Aan de 382 personen werden 36663 verpleegdagen verstrekt. 

Wij willen nog even bij deze cijfers stilstaan en wel voor-

namelijk bij het aantal dat onze inrichting met onbekende 

bestemming verliet. 

Over het algemeen geven de mannen die bij ons worden 

opgenomen, nog al eenige moeite. Velen hunner toch kwamen 

door drankmisbruik ten Val en zijn door jarenlang zwerven 

aan  alien  geregelden arbeid ontwend en het is lang geen ge-

makkelijke taak hen van deze ongewenschte levenswijze af 

te brengen. Een inrichting als de onze moet dan ook een 

hooger doel hebben dan hen eenigen tijd te verplegen, hun 

lichaam goed te voeden en hen van de noodige kieeding 

te voorzien. Gaan zij daarna weer hun vroegeren weg, dan 

is ons doel niet bereikt. Eerst dan kunnen wij voldaan zijn, 

als zij na eenigen tijd van verpleging tot een geregeld en 

arbeidzaam leven in de maatschappij terugkeeren. 

Met het aantal hierboven bedoeld, zijn we dus niet ge- 
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slaagd. Het wil ons dan ook voorkomen, dat er nog een 

middel is, waardoor de kans op beteren uitslag grooter wordt. 

Dit moet zijn een dwangmiddel, waarmee wij echter geens-

zins bedoelen den man op eenigerlei wijze hinderlijk te zijn. 

Integendeel, hier dienen liefde en dwang hand aan hand te 

gaan en elke maatregel op den man toegepast, mag nooit 

anders beoogen dan zijn eigen reclasseering. Nu zijn er 

echter onder hen - we zeiden het hierboven reeds 	die 

zich te spoedig aan onzen invloed onttrekken. De zucht 

naar een vrij en zwervend leven wordt hun te machtig. 

Welnu dezulken moesten 	op straffe van algeheele afzon- 

dering b.v. naar een Rijks-Werkinrichting 	gedwongen 

kunnen worden om een bepaalden tijd in onze inrichting te 

blijven, zich gedurende dat verblijf te onderwerpen aa 

zekere voorschriften, en de inrichting slechts mogen verwi 

t 	 selen voor een werkkring waardoor zij in eigen onderhoud 

kunnen voorzien. Ook daarna dienen zij nog geruimen tij 

onder den invloed der instelling te blijven. 

Wij hebben reeds vroeger met vreugde mogen bemerke 

dat de Regeering in deze onze zienswijze deelt en reeds 

was in 1914 tusschen Justitie, Politie en onze instelling ee 

regeling ontworpen om op zwervers en landloopers de  hie  

boven in het kort aangegeven maatregelen toe te  passe  

Helaas konden door het uitbreken van den oorlog ook deze 

voor onze stad zoo noodige sociale maatregelen geen voort-

gang hebben. Van harte hopen wij, dat in het belang der 

hierbedoelde categorie van lieden, deze zaak spoedig met 

kracht zal worden aangevat. Het instituut der voorwaarde-

lijke veroordeeling, dat inmiddels in werking is getreden, 

zal ook hier-blijken een krachtig hulpmiddel te zijn. Onze 

instelling is nog steeds gereed en, bekend en vertrouwd 

als zij is met .het zwerversvraagstuk, dient zij in deze een 

leidende positie in te nemen. 



De Interne Vrouwen-Afdeeling. 

Op 1 Januari 1916 waren in onze vrouwen-afdeeling 

42 vrouwen, waaronder ook de ongehuwde moeders; 30 

nieuwe gevallen werden in deze afdeeling behandeld, zoo 

dat aan 72 vrouwen 13551  verpleegdagen werden verstrekt. 

Onder deze vrouwen zijn zeer verschillende en hoogst eigenaar-

dige gevallen. Zoo was ons oudste vrouwtje ruim 80 jaar. Haar 

namen wij in onze inrichting, toen zij uit haar vervuilde 

woning moest worden gezet Vervuild, ja dat was zij boven 

beschrijving; maar was het wel haar eigen schuld? Volgens 

mijn meening komt er voor veel oude menschen een tijd 

waarin zij weer als kinderen moeten worden verpleegd; 

wordt dit niet gedaan dan verwaarloozen zij beslist. Voorts 

waren er onder de vrouwen nog zeer jeugdigen, die tenge-

volge van hun misstap met de gevolgen in de stad rond 

doolden zonder onderdak. Ook namen wij dezulken recht-

streeks uit de ziekenhuizen. Wij zijn gelukkig geweest met 

het plaatsen van deze vrouwen in voor haar passende 

betrekkingen, nadat zij zes maanden in onze inrichting 

waren verpleegd. Het kind van de ongehuwde moeder 

nemen wij niet alleen, eerst moet de moeder zes maanden 

bij ons zijn geweest, dan houden wij de kleinen wel wanneer 

de moeder door ons in een betrekking is geplaatst. 

Vervolgens zijn er onder deze vrouwen, moeders van 

gezinnen, die door huurschuld op straat waren gezet; ook 

die door hun man in kommervolle omstandigheden werden 

achtergelaten. In alle gevallen moest direct worden ge-

holpen. Ons onderzoek heeft dan ook plaats, wanneer de 

vrouw reeds bij ons onder dak is. Dit is wel het grootste 

verschil tusschen onze inrichting en de gewone armenzorg. 

Zoo vult de  eerie  arbeid den andere aan. 

Interne Kinder-Afdeelingen. 

Voor onze kinder-afdeelingen werd een groot maatschappe- 

lijk werk gedaan, waarvan de vruchten in de toekomst 

nog meer zullen blijken dan thans. Wij begonnen 1 Januari 

1916 met 290 kinderen in de afdeelingen in het Oude 

Buiten Gasthuis. In den loop van dit jaar kwamen er 269 

gevallen bij. Aan deze kinderen werden 107950 verpleeg-

dagen verstrekt. Telkens weer wordt ons de vraag gedaan: 

maar welk soort kinderen wordt dan door H.V.O. ge-

holpen? Ondanks de vrees voor enkele lezers in herhaling te 

vervallen, zou ik deze gelegenheid toch gaarne willen ge-

bruiken om het voor hen, die het niet weten, te beschrijven. 

Wij helpen het kind zonder huisvesting, het kind dat 

dreigt te verwaarloozen, het kind ons toevertrouwd door 

voogdijraden, het verwaarloosde kind, het kind dat door 

ziekte van de moeder geen verzorging heeft, en waar de vadr 

geheele dagen van huis moet om het brood te verdienen. 

Alle hulp aan kinderen kunnen wij samenvatten in deii  

volgende regel 

Wij helpen het kind dat directe hulp noodig heeft en 

deze hulp elders niet vindt. 

Mijn Jaarverslag zou te lang worden, wanneer ik stil 

bleef staan bij al de gevallen  dear one  in deze aicleelingen 

geholpen. 

Ik kan echter over deze aideeling niet eindigen alvoreno 

enkele woorden te wijden aan het tekort aan ruimte dat wij 

hebben voor de kinderen waarvan de moeder in een gast-

huis wordt verpleegd. Het is een niet te ontkennen feit, dat 

er moeders zijn die de verpleging in een gasthuis moeten missen 

omdat zij haar kinderen niet onverzorgd durven achter laten. 

Immers zij weet, dat wanneer haar kinderen alleen achter 

blijven, zij spoedig ten prooi zijn van verwaarloozing; uit 

liefde voor haar kroost blijft zij dus thuis, wat zeer dikwijls 

haar genezing in den weg staat. Of zij gaat enkele weken 

naar het gasthuis en komt ongenezen naar huis, omdat zij 
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niet langer kan worden gemist. Deze toestanden zijn hoogst 

treurig en het zou dus van het grootste belang zijn wanneer 

wij in staat werden gesteld dezen tak van arbeid uit te breiden. 

Wij laten de ,  vaders van hun weekloon iets bijdragen voor 

het onderhoud hunner kinderen, in de meeste gevallen is 

echter het huisgezin door de ziekte van de moeder reeds 

achteruit gegaan, waardoor schulden zijn gemaakt die ook 

moeten worden aangezuiverd. Het helpen van deze soort 

kinderen is een weldaad niet alleen voor hen zelf, maar voor 

het gezin en voor de maatschappij. 

Er is echter ook een schaduwzijde aan verbonden en wel 

deze : wanneer de moeder in het ziekenhuis sterft, wat moet 

er dan met de haifweezen geschieden. Naar den  varier  

terug, dat is erg moeielijk en toch moet deze de volle ver-

antwoordelijkheid blijven dragen. Deze kinderen helpen wij 

reeds in het 0. B. Gasthuis. Meer ruimte hebben wij echter 

voor dezen tak noodig, het is het vraagstuk van dezen tijd. 

Ons Jongenshuis. Prins Hendrikkade. 

In deze inrichting is plaats voor 36 jongens,  alien  tusschen 

den leeftijd van 13 tot 18 jaar. Wij zijn het geheele jaar 

vol geweest dat spreekt van zelf, en zoodra weer een jongen 

zijn eigen brood kan verdienen en door ons in een kosthuis 

is geplaatst, wordt direct weer een ander uit het 0. B. 

Gasthuis naar het jongenshuis overgebracht Het is ook daar 

dus de gaande en komende jongeling. 

In dit jaar werden 12944 verpleegdagen gegeven. Wij ver-

heugen ons eiken dag over de prachtige resultaten van dezen 

arbeid onder de groote jongens. 

Het Meisjeshuis (tijdelijk in Utrecht). 

In ons tijdelijk meisjeshuis heeft het werk ook niet stil 

gestaan. Het was een jaar vol van zorgen. Twee van onze 

meisjes hebben wij door den dood moeten missen. Het 

heengaan van deze kinderen heeft ons veel verdriet gedaan 
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wij hadden haar reeds jaren bij ons gehad. Bijna was hare 

opvoeding voltooid, toen beiden ernstig ziek werden. Het 

eene meisje had nog juist haar geloofsbelijdenis afgelegd, 

iets waarnaar zij zoo had verlangd. Het was haar laatste 

uitgang. Zij is daarna niet meer van haar bed geweest. 

Wij hebben beide meisjes hier in Amsterdam begraven. 

De andere meisjes bleven gelukkig allen gezond en wel-

gemoed. Ook hier is het een voorbereiding voor de maat-

schappij, en zoodra ze gereed zijn gaan zij in eene betrekking. 

De open plaatsen worden ook hier weer uit het 0. B. 

Gasthuis aangevuld. 

Wij gaven hier 6944 verpleegdagen. 

Zij zullen erg gelukkig zijn wanneer zij weer naar  Jeannette-

Oord kunnen worden overgebracht. 

liet Observatiehuis. 

v 	 Op 1 Januari 1916 waren in verpleging 23 jongens. 

In den loop van het jaar werden 128 jongens opgenomen. 

Dus 151 jongens met 10445 verpleegdagen. 

De meeste van dezen zijn jongens die door het 

plegen van een strafbaar gesteld feit, zich bevonden in 

handen der Justitie en die uit vrees voor herhaling van 

misdrijf ons tijdelijk worden toevertrouwd. Wij trachten 

echter méér voor de jongens te zijn dan hun opsluiters. 

Gedurende hun verblijf in het huis worden zij nauwkeurig 

door ons geobserveerd en tegen den dag dat hun zaak ter 

terechtzitting zal worden behandeld, brengen wij over den 

knaap een zoo volledig mogelijk rapport uit aan den Officier 

van Justitie, opdat men van den knaap een zoo duidelijk 

mogelijk beeld hebbe en maatregelen kan nemen die het 

meest in zijn belang zijn. 

Ook verpleegden wij een aantal jongens op verzoek van 

ouders of voogden, jongens die thuis veel moeite gaven en 

die na eenigen tijd van observatie en gepaste tucht, of 
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naar hun verzorgers terug gingen, of op ons advies in cene 

voor hen geschikte omgeving of inrichting werden over-

geplaatst, 

Enkele-voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk 

ontslagen jongens waren mede in verpleging en werden 

inmiddels goed geplaatst. Een van hen kwam bij de zee-

vaart. Zijn schip werd op de uitreis getorpedeerd maar 

gelukkig kwam hij met alle opvarenden behouden in En-

geland aan. Daar monsterde hij opnieuw en zendt ons nog 

steeds goede berichten. 

In de weinige jaren van het bestaan van ons observatie-

huis is bij ons meer en meer de overtuiging gerijpt dat 

het kind dat misdadige neigingen vertoont, anders be-

schouwd en ook anders behandeld dient te worden dan 

een gewoon misdadiger en dat in verband hiermede het 

observatiehuis meer en meer zal blijken in een dringende 

behoefte te voorzien. 

Dezen arbeid wenschen wij dan ook in het belang van 

den jongeling steeds meer uit te breiden ook om invloed 

te kunnen uitoefenen op zijn verdere levensjaren. 

liet tierstellingsoord. 

In den zomer van dit jaar werd ons Herstellingsoord 

geopend. Gedurende het geheele jaar zijn daar ongeveer 

16 kinderen verpleegd. Kinderen uit onze inrichtingen die 

op advies van onzen dokter naar buiten moesten. Sommigen 

bleven zes weken, anderen twee maanden, enkelen nog 

langer. Het verblijf voor hen daar was een voorrecht. Wij 

kunnen dan ook niet dankbaar genoeg zijn voor deze 

prachtige schenking. 

In het volgende jaarverslag hopen wij de resultaten uit-

voeriger te kunnen bespreken. 

In de hier boven besproken inrichtingen zijn gedurende 

1916 alzoo in totaal 210143 nachtverblijven verstrekt.  
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Met Ilôtel ,,De Hoop". 
Deze inrichting heeft ook weer in dit jaar aan onze ver-

wachtingen voldaan. Het doel waarvoor zij gesticht werd 
is gelukkig ook weer bereikt. Het voldoet aan een zeer 
groote behoefte in deze stad. 

Nu rest mij nog aan het eind van dit verslag dank te 
brengen aan allen die ons in staat stelden met onzen 
arbeid voort te gaan. Mijn dank voor het verleden, mijn 
hoop is op u gevestigd voor de toekomst. 

Mijn dank aan al onze mede-arbeiders in dit groote werk 
voor hun toewijding aan de armen. 

Waar deze arbeid belangeloos werd verricht tot  hell  
van onze verpleegden mijn bijzonderen dank. 

In 't kort aan ieder die ons door samenwerking tot het 
doel, door onze Vereeniging nagestreefd, nader brachten 
mijn dank. 

Laat ik dit verslag dan mogen eindigen met dezen wensch: 

ç 	 Dat immer het doel van ,,Hulp voor Onbehuisden" moge 
blijven: hulp te verstrekken aan  alien  die tot ons komen, 
zoover onze middelen en ruimte zulks toelaten. 

Hulp te verstrekken in den ruimsten zin van het woord 
opdat de vrucht van ons werk moge blijven: d ophd 
fing van hen die gevallen of diep gezonken zijn. 
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Jh1'ieize d/' o,;; 	7.oree/I/glnij ij/ectniicn/ôire 
-. 

'.'isc,4/ f' qed'ni?eti, u'orhJa.achie c 

b'tei/O/f7)7/h/& aLij.",epo/Cm 
-7/ /ei;a/e.'r flr;fl 	L)ereeqiiii»ç..Iiiiji .r'oor 

',thehw,yden 'te ,i/ffltf'/J,I/. c,.,eJqekguir) Sij 
I,  

er 1912  

~ 1 -J 



f 1142882 

1255630 

8084378 

44756 

170450  

347107 

122104 

270940 

263920 

f 1540497 

475523 
2016020 

f 1216966 
11 	525,- 

1269466 
1893864 
1293945 
321683 
391072 
20596 77 

26259 67 

DEBET. 	 WINST- EN VER LI ESR EKENING j—JOOID1ANTOOR OVEN 1916 CREDIT 

Jaarlijksche bijdragen. 
Porto's 	enz........... 

Giften in ééns. 
Drukwerk, reclame, doosjes, porto's enz. 

Kinder-Huipvereeniging. 
Zaalhuur, drukwerk, porto's enz. 

Uitgave Tijdschrift. 
Drukwerk, cliché's, porto's enz. 

Interest. 
Rente 

Geldelijke Ondersteuning en Voorschotten 
Diversen 

Hoofdkantoor. 
Salarissen, 	huur, 	drukwerk, 	kantoorbe- 
hoeften, telefoon, uitgavenvoor derden enz. 

Reclasseering. 
Salarissen, 	huur, kantoorbehoeften, tele- 
foon, 	reiskosten 	enz........ 

Afval- en Papiersorteering. 
Papierpers, onderhoud wagens, manden, 

- verpakking enz. 	enz........ 
Bakkerij. 

Materialen, bonen, huur enz..... 
Kerstfeest. 

Diversen 	. 
Oud-Buitengasthuis 
O bservatieh uis 
Jongenshuis  
,,Jeannette-Oord" 
Hôtel ,,De Hoop" 
Opleiding Personeel, Zusterhuisen Directie 
Herstellingsoord 
Afschrijving Herstelling Oud-Buitengasth. f 3301 84 

,, 	 Inventaris 	idem ,, 	125 - 

29 	Observatiehuis ,, 228482 

12 	Inventaris Observatiehuis ,, 	462 25 

Jongenshuis ,, 	30841 
Inventaris Jongenshuis ,, 	 50 - 

99 	,,Jeannette-Oord" ,, 	368 - 
99 

	
Inventaris  ,,Jeannette-Oord" ,, 	100 - 

97 	 75 	,,De Hoop" ,, 	125 - 
Opleidingshuis ,. 	220 10 

Herstellingsoord ,, 	15639 
19 	Inventaris Herstellingsoord ,, 	10401 

Ontvangen gelden ten behoeve van derden 
f 	5420 

Jaarlijksche bijdragen. 
358069 Contributiën van leden en donateurs 

Giften in ééns. 
23372 Giften, St. Nicolaas- en Paaschcollecte 

Kinder-Hulpvereeniging. 
2846315 Contributiën en collecten 	..... 

Uitgaven Tijdschrift. 
3062 Advertentiën en contributiën 	. 	S  

' Interest. 
1571 86s Rente van a deposito geplaatste gelden 

en effecten 
Geldelijke ondersteuning en voorschotten 

21 208 71 1 , 	Terugbetalingen 	. 	. 

Hoofdkantoor. 
Overschrijvingen, restitutiën enz. 

387056 Reclasseering. 
Subsidiën 	.......... 

Afval- en Papiersorteering. 
3705 725 Afval, papier, metalen, lompen enz. 

Voorraad afval, papier en manden per 
1182432 31 	December 1916 

15631 Bakkerij. 
99815 38 Afgeleverd 	brood 	voor diverse afdee- 

11 	20210 25 lingen 

11 	14851 14 Voorraad meel enz. per 31 	Dec. '16 
1009367 
1764366 Oud-Buitengasthuis 
11219 55' "Observatiehuis 
2092 07 Jongenshuis  

,,Jeannette-Oord" 
Hôtel ,,De Hoop" 

Nadeelig saldo 

11 	7605'83 

f23261461  23261 46i  

Gezien en accoord bevonden: (w.g.) R. VAN LENNEP 

AMSTERDAM, 26 Maart 1917. 	
(w.g.) S. L. VAN NIEROP 
(w.g.) L. M. P. G. HOORN 

Namens het Bestuur 

E. RENÉ VAN OUWENALLER. 

Penningmeester. 



Subsidie Voogdijraden 

Vergoeding verpleging van Vereenigingen 

en Particulieren 
- 

Kleine vergoedingen van Ouders 

huishouding 

Keukenafval, restitutiën enz. ..... 

Onderhoud Inrichting 

Restitutie voor kookpotten ...... 

Kleeding 

Vergoeding voor verstrekte kbeeding 

Voorraad kleederen op 31 Dec. 1916 

Zakgeld Mannelijke Verpleegden 

Restitutie ....... . ..... 

Algemeene onkosten 

Overschrijving en restitutie 

Nadeelig saldo 

f 23764 

11 	7128 

57779 19,  

3202426  

983387 

471212 

35660 

276945 

f 266l50 

2361191 

1023031 

308 24 

19425 

1 335- 

1200— 
____ 	 1535- 

164317 

8430358 

WINST- EN VER LI ESR EK ENING VAN 11JT OUD-IJITNGASTNU[S OVEIR 1916. 
D  E 13 ET. 	 CREDIT. 

Vergoeding verpleging van Vereenigingen en Par- 
ticulieren. 

Betaalde verpleegkosten ............ 

Kleine vergoedingen van Ouders 

Diverse onkosten 

Huishouding 

Levensmiddelen enz. 

Onderhoud Inrichting 

Huishoudelijke artikelen, linnengoed, meubelen, 

reparatiën enz. ............... 

Vuur, Licht en Water 

Verwarming, verlichting en waterleiding ..... 

Kleeding 

Kleederen, schoeisel, fournituren enz. ...... 

Huishoudelijke 1)iensten 

Belooning aan vrouwelijke verpleegden 

Zakgeld Mannelijke Verpleegden 

Bebooning voor verrichte werkzaamheden ..... 

Schoenmakerij 

Leder en fournituren ten behoeve der verpleegden 

Algemeene onkosten 

Salarissen, bonen, kantoorbehoeften enz. ..... 

Afschrijving Herstelling Oud-Buitengasthuis 

Inventaris 	idem. 

2147 42 

18605 38 

3301 84 

125— N 

103242 22'  f 10324222 



Huishouding. 
7621 71 

Onderhoud Inrichting. 
Diversen (meubilair, linnengoed enz ) ,, 	 571 98 

Vuur, Licht en Water. 
71 

Kleeding. 

Levensmiddelen 	enz ...............f 

Verwarming, verlichting en waterleiding 	.......898 

2195 21s  
Zakgeld Jongens. 

67 

Kleederen, 	fournituren en schoeisel .........,, 

Betaald ...................822 
Algemeene onkosten. 

Salarissen, rente hypotheek, telefoon, assurantie enz.,, 2740 85 
Afschrijving Gebouw. ,, 	 308 41 

19 	Inventaris. ,, 	 50 - 

f 	15209 56 

Verdiensten Jongens. 
Ontvangen . 

Nadeelig saldo 
• . f 3216 

11992 

oJ 

77. 

7__ i•ö 

DEBET. WINST-  EM  VLIS1NING VAN MT_O5SNVAT1NUIS OV 	1916 C K E D IT. 

t 	53-- 

988 97 

6167 755 

701 51 

932 06 

1443 80 

862 25 

347 195  

8713 71 
2284 82 

462 25 

f 	22957 33 

Verpleegkosten van Vereenigingen en Particulieren. 
Restitutiën 	..... . 	.. . 

• choenmakerij. 
Leder en fournituren ........... 

Huishouding, 
Levensmiddelen enz............ 

Onderhoud Inrichting. 
Diversen (meubilair, linnengoed, enz.) .... 

Onderhoud Gebouw. 
Timmer- en loodgieterswerk enz....... 

Vuur, Licht en Water. 
Verwarming, verlichting en waterleiding . 

Kleeding. 
Kleederen en fournituren 

Onderwijs. 
Materialen, schoolbehoeften, enz....... 

Algemeene onkosten. 
Salarissen, erfpacht, rente hypotheek, telefoon, 
assurantie, enz. 

Afschrijving Gebouw. 
93 	Inventaris. 

Subsidiëil. 
Verpleegkosten van Vereenigingen en Particulieren. 
Schoenmakerij. 

Reparatiën voor diverse afdeelingen ....... 
Huishouding. 

Restitutiën 
Algemeene Onkosten. 

Restitutiën 
Nadeelig saldo  

f 9974 
1992 

961 75 

4 50 

7 20 

10017 88 

f 22957  33  

DEBET. WINST- N VLISFfNING VAN hT JONG6NShUS OV6R 1916 C K D 1 T. 



Tuinbouw. 
3781 611 Fruit, groenten en varkens ...... 

Varkens, 	tuingereedschappen 	enz. op 

11 	241217 31 	Dec. 	1916 

Huren. 
176 53 Huur 	arbeiderswoningen 	en 	perceel 

weiland 	.............. 

59462s Vuur, Licht en Water. 
Verkocht carbid 

72696 Kleeding Meisjes 
Uitzetten 	meisjes 	.......... 

Nadeelig saldo . 

2401 76 

3& 

11 	lOf 

f 10561 

f 48051 

500— 
f 298051 

29075 

11 	
110- 

52946 

665095 

f10561 67  

WINST- EN VERLIESREKENING VAN ,,JANNfTT-OORD" OVER 1916. 
_ 

Tuinbouw. 
Arbeidsloon, mest, varkens, fourage enz. ..... 

huishouding. 
Levensmiddelen enz. 

Onderhoud Inrichting. 
Meubilair, linnengoed, huishoudelijke artikelen enz. 

Vuur, Licht en Water. 
Verwarming, verlichting en waterleiding ..... 

Kleeding, 
Kleederen, schoeisel en fournituren ....... 

Algemeene onkosten. 
Salarissen, huur, zakgeld meisjes, telefoon, belas- 
ting, reisgeld, assurantie enz. .......... 

Afschrijving Gebouw 

,, 	 Inventaris 

D E 13 E T.  C R ED IT. 

WINST- N VLISNf1NING VAN MET6STLLiNGSOOD OVJk 1916. 
DE 13 E T. C  E D T. 

Huishouding. 
Levensmiddelen enz. 

Onderhoud Inrichting. 
Huishoudelijke artikelen 

Vuur, Licht en Water. 
Verwarming, verlichting en watervoorziening 

Algemeene onkosten. 
Salarissen, belastingen, reiskosten enz. 

Afschrijving Gebouw 
- 

,, 	 Inventaris 

f 132237 

11 	3547 

11 	16440 

569 83 

15639 

., 	 10401 

t 23524P 

Nadeelig saldo I 235247 

f 235247 



ACT IV A.  BALANS OP 31 DC1\BR 1916. PASSIVA.  

I 61340'58 

51340 58  

Kas 
Associatie Cassa 
Effecten 
Obligatiën in Portefeuille 
Debiteuren 
lierstelling Oud-Buitengasthuis 

Afschrijvingen in den loop 
der jaren t 48038.74 

Afschrijving 1916 	. 	 ,, 3301.84 

Inventaris Oud-Buitengasthuis f 2500 — 
Afschrijving 	................125 

Kantoorgebouw Oud-Buitengasthuis 
Machineriën 	9 	 99 

Kleeding Vrouwen en Kinderen 
Afval- en Papiersorteering 

Voorraad afval, papier en manden 
liet Observatiehuis a/d Vosmaerstraat f1 46984 82 

Afschrijving 	.............2284 82 

Inventaris Observatiehuis f 9462 25 
Afschrijving 	...............462 25 

Voorraad gemaakte artikelen Observatiehuis 

liet Jongenshuis a/d Prins liendrikkade f l800841 
Afschrijving 	...............30841 

Inventaris Jongenshuis f 1000 
- Afschrijving 	...............50 

,,Jeanriette-Oord" te houten f 27168 - 
Afschrijving 	................368 - 

f 	287 61 Kapitaal-Rekening 

338 375 Legaten-Rekening 

676660 

4750 - Rentelooze Obligatieleening 1916 

755436 4 pCt. Obligatieleening 1915 

Dienst der 4 pCt. Obligatieleening 
Amortisatie van Obligatiën 
Gemeente Amsterdam 

Crediteuren 

10000 - Spaarkas voor verpleegden 
Hypotheek Observatiehuis 

,, 	 Jongenshuis 
2375 

- Giften voor de te stichten Jongenskolonie 

1200- 

4755 23 

144700- 

9000- 

56350 

17700- 

950- 

26800— 

t 89857'266 
,, 3566548  

f125522 74 
30000 - 

29000-
191665 

500-

15000-

2173695 

576 60 

48000-
12000-

2871 — 

I 

T ransporteeren f237742168 Tiansporteeren 123195 



1900- 

500- 

2375- 

4250- 

9650- 

1600H 

525- 

2321 60 

2625967 

f2871 23 

AC T 1 V'A. 	 5ALANS OI 31 

Transport . 	 . 	 I 	 :f23774268  
Inventaris  ,,Jeannette-Oord" 	

- 1 2000 - 
Afschrijving 	.................100 - 

Tuinbouw  ,,Jeannette-Oord" 
Varkens, tuingereedschap enz..... 

Inventaris Hôtel ,,De Hoop" t 2500 - 

Afschrijving 	...............p125— 

f 4470 10 Inventaris Opleidingshuis 
Afschrijving 	................22010 

39 liet tierstellingsoord te Nunspeet f 9806 

Afschrijving 	................ 156  39 

1 	170401 Inventaris herstellingsoord 
Afschrijving 	..............., 10401 

Bakkerij 
Voorraad meel enz. 

Terrein voor de te stichten Jongenskolonie 

Nadeelig saldo 

1916. 	 FASSIVA.  

I 	1.0/ I 

Gezien en accoord bevonden 

AMSTERDAM, 26 Maart 1917 

(w.g.) R VAN LENNEP 
(w.g.) S. L. VAN NIEROP 
(w.g.) L M. P. G. HOORN 

Namens het Bestuur: 

E. RENÉ VAN OUWENALLER, 

Penningmeester. 
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Daartoe uitgenoodigd door het -'-Bestuur der 't.2ereeniging 
,,7Culp voor Onbehuisden", hebben de ondergeteekenden zich 
hedenavond acht uur bevonden ten kantore van genoemde 
instelling om de rekening en verantwoording over het jaar 
1916 na te zien. 
Oe balans en winst- en verliesrekening benevens de 

afzonderlijke exploitatierekeningen der verschillende afdee-
lingen als: Oud-JBuitengasthuis, Observatiehuis, Jongens-
huis, JI/(eisjeshuis , ,]eannette- oord" en 3tlerstellingsoord, 
werden hun door het «Bestuur voorgelegd en door den boek-
houder, den Si(eer fi. g. 7Viemeijer, uitvoerig toegelicht. 
Oe vragen, door ondergeteekenden gesteld, werden op de 

meest nauwkeurige en afdoende wijze beantwoord, zoodat 
zij zich gedrongen gevoelen, hulde te brengen aan den 
boekhouder, die op zoo uitstekende wijze de comptabele 
administratie dezer zoo hoogst nuttige instelling voert. 

Zonder in details te willen treden, verklaren zij zich 
met de overgelegde bescheiden volkomen voldaan en advi-
seeren zij tot goedkeuring der verantwoording, die sluit met 
een nadeelig saldo van f 26.259.67. 

_Wet het oog op het zeer geringe bedrag aan kasmiddelen, 
dat uit de balans blijkt en de drukkende lasten, die op de 

'ereeniging rusten, spreken ondergeteekenden de hoop uit, 
dat de belangstelling van het 5'lmsterdamsche publiek zoowel 
als van het gemeentebestuur in het niet genoeg te roemen 
liefdewerk van den Meer . Jonker en van zijne mede-
bestuursleden, in steeds toenemende mate mogen blijken, om 

de 2ereeniging ,,Si(ulp voor Onbehuisden" in staat te-
stellen haren zegenrijken arbeid onder de armsten der armen 
voort te zetten en uit te breiden. 

,Slmsterdam, 26 Yt(aari 1917. 

(w. g.) M. van Lennep. 

(w. g.) S. L?. van .SVierop. 
(w. g) E. J7t. §)• • SiCoorn. 
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