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1. Woord vooraf  

Stichting Wetwinkel Amsterdam opereert op vrijwillige basis. Wetwinkeliers steken veel 
tijd en energie in het bijstaan van cliënten. Soms worden dagen uitgetrokken om 
dagvaardingen, verzoekschriften of conclusies te schrijven. Wetwinkeliers gaan mee naar 
hoorzittingen of onderhandelen voor hun cliënt op locatie. Er staat voor de wetwinkeliers 
geen geldelijke beloning tegenover, maar de investering is het meer dan waard.  

Allereerst is het juridisch speelveld al één grote speeltuin. Wetwinkeliers hebben kennis 
van de theorie en mogen deze in de praktijk gaan uitproberen. Soms met succes, waardoor 
zelfs ‘salaris’ wordt binnengesleept. Soms met minder succes – doch altijd met grote inzet, 
professionaliteit en integriteit – maar in dat geval is de leercurve des te groter. Indien 
bijvoorbeeld de cliënt zegt dat het bewijs wel afdoende is, maar de rechter daar in de 
meeste gevallen toch anders over denkt. Of het geval dat er geen papier in het faxapparaat 
zit, dat toch echt niet de fout is van de wederpartij. Dat gebeurt geen tweede keer… 

Ten tweede, het feit dat je als student al kunt bijdragen aan rechtshulp in de samenleving. 
Je leert wat voor problemen er in de samenleving spelen en kan een bijdrage leveren om 
deze te verkleinen of zelfs op te lossen. Wanneer een cliënt daarna ook nog dankbaar is 
en een hele avondmaaltijd, een fles wijn, een bord kaas, koekjes of een gift stort is dat 
mooi meegenomen. Is dat niet het geval, heb je juist ook weer wat geleerd. 

En last but not least, het plezier dat je met je medewetwinkeliers deelt. Dezelfde interesse, 
dezelfde doelen, samen leren en een drankje drinken. Afscheidsborrels, scholingsborrels, 
afsluitingsborrels, na-spreekuurborrels, nieuwjaarsdiner en wetwinkelweekend. 

De begeleiders vervullen een belangrijke rol: zij geven – elk op hun eigen manier – 
sturing aan de wetwinkeliers in die grote speeltuin. Met inhoudelijke uitdagingen, 
praktische tips en ze laten de wetwinkeliers zelf nadenken en doen om ze te laten ervaren 
hoe iets echt werkt. De begeleiders geven ook een groter inzicht in de praktijk en dit is 
tevens voor de oriëntatie op de toekomst voor de wetwinkeliers erg interessant. 

Het is bijzonder in het bestuur te hebben mogen zitten van een organisatie waaruit zoveel 
energie, creativiteit, inzet, positiviteit en ondernemerschap voortvloeit. En dat op 
vrijwillige basis. 

Wetwinkeliers, begeleiders, medebestuur, dank aan een ieder die dit jaar weer een succes 
van de wetwinkel heeft gemaakt. Ook hartelijk dank aan de Universiteit van Amsterdam 
en de Raad voor de Rechtsbijstand die dit alles financieel hebben mogelijk gemaakt. 

Namens het bestuur, 

 

Frédérique Hanselaar 
Voorzitter 

	  



2. Over de wetwinkel 

Stichting Wetwinkel Amsterdam (hierna: ‘wetwinkel’) is op 9 december 1985 opgericht. Een 
deel van de samenleving had geen toegang tot de betaalde rechtshulp, de wetwinkel trachtte 
deze leemte te vullen. De wetwinkel is gehuisvest in de letterlijke ‘poort’ van de 
Oudemanhuispoort, net voor de traditionele boekenstalletjes. Op deze locatie wordt elke 
dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00-21.00h een inloopspreekuur verzorgd. Op andere 
avonden en overdag wordt de ruimte gebruikt door Stichting Belastingwinkel Amsterdam. Op 
genoemde tijden kunnen cliënten ook telefonisch contact opnemen. Deze dienst dient 
voornamelijk om simpele juridische vragen te beantwoorden en cliënten door te verwijzen 
naar ons inloopspreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt een cliënt door twee wetwinkeliers 
(medewerkers van de wetwinkel) ontvangen en wordt beoordeeld of de cliënt van direct 
advies kan worden voorzien, er op het wetwinkelkantoor een en ander uitgezocht dient te 
worden of dat er geprocedeerd zal gaan worden. De grootste deel van de zaken zijn overig 
civiel, arbeids-, huur- en – in mindere mate – bestuursrecht. Persoon-, familie-, erf- en 
strafrecht worden door de wetwinkel niet inhoudelijk behandeld.   

Op de bovenste verdieping van de Oudemanhuispoort (kamer A229) heeft de wetwinkel een 
kantoor tot haar beschikking waar de zaken kunnen worden uitgewerkt. We hebben toegang 
tot drie computers, twee telefoons, een fax, een printer, een scanner, een bibliotheek aan 
literatuur op de verschillende rechtsgebieden die de wetwinkel beoefent en wetboeken. De 
wetwinkel vraagt bij de Raad voor de Rechtsspraak en De Nederlandse Orde van Advocaten 
folders aan over verschillende rechtsgebieden. Deze folders worden tijdens spreekuur 
aangeboden. De wetwinkel beschikt tevens over eigen briefpapier en enveloppen. 

Eens in de twee weken vindt een evaluatie plaats waarbij twee van de groep van begeleiders 
aanwezig zijn. De begeleiders zijn voor een deel oud-wetwinkeliers. Ze zijn werkzaam bij 
grote en kleine kantoren gespecialiseerd op verschillende gebieden. Het huidige team van 
begeleiders werkt bij de volgende advocatenkantoren: Hemony Advocaten, van Oosten 
Advocaten, Binnenstad Advocaten, Witlox Snijders Tuzkapan, Pallas Advocaten, Boekel de 
Nerée, Van der Feltz Advocaten en Flinck Advocaten. Op de evaluatie worden de lopende 
zaken besproken. Gedurende de werkweek zijn de begeleiders ook bereikbaar voor advies en 
het nakijken van brieven en dagvaardingen. 

Elke eerste dinsdag van de maand vindt een vergadering plaats met de groep van 14 
wetwinkeliers. De vergadering wordt geleid door het driekoppige bestuur. Alle wetwinkeliers 
nemen zitting in één van de hierna genoemde commissies. Vaste rubrieken binnen de 
vergadering zijn o.a.: mededelingen van het bestuur, bespreking van de activiteiten van de 
verschillende commissies, wetwinkelier van de maand en het “sleutelwoord”. Notulen van de 
vergadering worden een week na de vergadering naar alle wetwinkeliers gemaild en worden 
op de wetwinkelkamer bewaard. 

De kracht van de wetwinkel wordt gevormd door het team dat we met z’n veertienen zijn en 
dit wordt versterkt door de begeleiders. Iedereen draagt met zijn expertise bij aan een 
bijzondere organisatie.  



3. Overzicht van de werkzaamheden 

In het jaar 2012 heeft de wetwinkel 361 cliënten van juridisch advies voorzien. De 
Wetwinkel heeft in 2012 91 spreekuren verzorgd. Per avond werden er gemiddeld vier 
intakegesprekken gevoerd, waarna de wetwinkeliers inhoudelijk met de zaak aan de slag 
gingen. Doorverwijzingen naar andere instanties zijn hierbij niet meegerekend. Ook advies 
dat per telefoon is verstrekt maakt geen onderdeel uit van deze gegevens. Reden hiervoor is 
dat  telefonisch geen intakegesprek kan worden gevoerd: het gaat hier om algemene 
juridische vragen. De Wetwinkel adviseert in het telefoongesprek om langs te komen op het 
inloopspreekuur of verwijst door naar de toepasselijke instantie. In onderstaande tabel zijn de 
vragen van cliënten gerangschikt naar categorie. De meeste cliënten worden bijgestaan bij 
respectievelijk algemeen civiel recht, arbeidsrecht en huurrecht. Hierna zal per rechtsgebied 
worden beschreven wat de rechtsgebieden precies inhouden.  

Rechtsgebied 2012 (aantal) 2012 (percentage) 
Arbeidsrecht 87 24% 
Huurrecht 75 21% 
Sociaal zekerheidsrecht 12 3 % 
Persoon-, familie,- erfrecht 9 2,5 % 
Algemeen civiel 138 38 % 
Bestuursrecht 25 7 % 
Strafrecht 6 2 % 
Diversen 9 2,5 % 
 
Totaal: 

 
361 

 
100 % 

 

 De Wetwinkel staat ook cliënten bij in gerechtelijke procedures. In het academisch jaar 
2012/2013 zijn er 14 procedures aanhangig bij de geschillencommissie, kantonrechter of 
bestuursrechter.  

- Slow Train Coming VOF/ Incasso Nederland, sector kanton, 17 juli 2012 (Kees en 
Bastiaan) 

- Bergsma/De Koning, Rb Amsterdam, sector kanton, verstekvonnis, 25 september 
2012 (Kees en Jurriaan) 

- Garcia Archidona/Energie Direct, geschillencommissie, 25 januari 2013 
(Suhendra en Jurriaan) 

- Van Lewe/Van den Broek, sector kanton, 4 april 2013, van de rol gehaald en 
vordering voldaan (Stijn en Shogan) 

- Martinez Rubio/Van der Drift , 17 januari 2013, (Carlijn en Lieneke) 
- Duwo/ Graziosi, 9 april 2013 (Steffen en Barbara) 
- Ayuda/ Winkel, 21 juni 2013 vonnis (Stijn en Myrthe) 
- Azerkan, 11 juni 2013 vonnis (Simon en Myrthe) 
- McLean, bezwaarschrift, 15 mei 2013 (Debby) 
- Ponsen, beroepschrift, 25 juni 2013 aanvullende gronden (Stan en Myrthe) 
- Swaneveld/ Uitdehaag, 12 juli 2013 conclusie van antwoord (Els en Frederique) 



- Stephanie Blake (Steffen en Barbara), dagvaarding in voorbereiding 
- El Khayari (Stan en Myrthe), dagvaarding in voorbereiding 
- Maria Veger (Els en Dimitri), dagvaarding in voorbereiding 

Arbeidsrecht 
Veel van de vragen op dit gebied gaan over onregelmatige afwikkelingen van 
arbeidsovereenkomsten en de hieruit voortkomende loonvorderingen, geschillen over 
vakantiedagen, al dan niet redelijke concurrentiebedingen, etc. Ook komen er veel vragen 
over ontslagbescherming bij ziekte of zwangerschap. Tevens komen er regelmatig cliënten 
die uitleg verzoeken over de inhoud van hun arbeidscontract en de verhouding tussen de 
inhoud hiervan en de verplichtingen en rechten die voortvloeien uit de van toepassing zijnde 
CAO.  
 
Huurrecht 
Het merendeel van de vragen binnen dit rechtsgebied gaan over de vraag of de 
huurbeëindiging rechtmatig is geschied. Ook vragen over onderhuur komen aan de orde, met 
name over de rechten die de onderhuurder tegen de hoofdverhuurder/eigenaar geldend kan 
maken. Voorts komen er vragen over medehuur, over de jaarlijkse huurverhoging, over 
achterstallig onderhoud en het niet-terugkrijgen van de borg. Daarnaast helpen de 
medewerkers van de Wetwinkel bij het voeren van procedures bij de Huurcommissie. 
 
Sociaal verzekeringsrecht 
Vragen in deze categorie hebben vooral betrekking op de Wet Werk en Bijstand, de 
Werkloosheidswet, de WAO, de WIA en de verschillende uitvoeringsinstanties van deze 
wetten. Dit is een belangrijke categorie voor de Wetwinkel omdat zich hierin vaak de meest 
schrijnende problemen voordoen, die vaak gerelateerd zijn aan uitkeringen en toelages. De 
vragen in deze categorie zijn vaak gecombineerd met arbeidsrechtelijke problemen.  
 
Personen-, familie- en erfrecht 
De Wetwinkel vervult op dit gebied voor cliënten vooral een informatieve en oriënterende 
functie. Zaken dienen immers meestal in eerste instantie bij de rechtbank. De informatie die 
de Wetwinkel verschaft heeft met name betrekking op de rechtsgevolgen van het erkennen 
van kinderen, echtscheidingsprocedures en de afwikkeling van nalatenschappen. Met 
betrekking tot dit rechtsgebied vindt gerichte doorverwijzing plaats naar notarissen en 
advocaten. 
 
Algemeen civiel recht 
Deze categorie bevat vragen van zeer uiteenlopende aard. Een groot deel gaat over 
verbintenissenrecht, en in het bijzonder consumentenrecht. Regelmatig komen cliënten met 
geschillen over de kwaliteit van geleverde goederen of over garantiebepalingen. Daarnaast 
met problemen betreffende de naleving van overeenkomsten tussen zowel particulieren, maar 
ook tussen particulieren en ondernemingen. Verder zijn er veel vragen over 
aansprakelijkheidsrecht, bijvoorbeeld in verband met verkeersschade en letselschade.  
 



Bestuursrecht 
Deze categorie betreft vragen inzake het aanvragen van vergunningen en het maken van 
bezwaar tegen afwijzing ervan. Ook verkeersboetes vallen tegenwoordig vaak onder het 
bestuursrecht. In deze categorie vallen ook de problemen met de Dienst Uitvoering 
Onderwijs omtrent de studiefinanciering. Naast het starten van procedures namens cliënten 
wordt ook tijd besteed aan het uitleggen van beslissingen van bestuursorganen aan cliënten. 
Besluiten worden inhoudelijk vaak onvoldoende onderbouwd en brieven van 
overheidsinstanties blijken voor cliënten vaak lastig te begrijpen. Daarnaast zijn cliënten vaak 
onbewust van de strikte termijnen die bestuursorganen hanteren, waardoor ze hun rechten 
gemakkelijk kunnen verspelen.  
 
Strafrecht 
De Wetwinkel heeft op dit gebied niet voldoende specialistische kennis in huis om cliënten te 
adviseren. Af en toe komen cliënten met vragen over dagvaardingen of transactievoorstellen 
van de Officier van Justitie. De Wetwinkel adviseert hen wel over hun positie, maar verwijst 
dit soort zaken in de regel door naar een advocaat of naar de Strafrechtswinkel. 
 
Diversen 
Onder deze categorie vallen alle overige vragen. Vragen over belastingrecht worden direct 
doorverwezen naar de Belastingwinkel of de Belastingdienst. Daarnaast heeft de Wetwinkel 
vaak met praktische vragen te maken, zoals hoe een abonnement opgezegd moet worden en 
waar iemand terecht kan met zijn vragen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Beleid bestuur 2012/2013 

Per commissie zal worden toegelicht wat het bestuur van de wetwinkel gedurende de 
jaargang 2012/2013 voor ogen had en hoe dat uiteindelijk vorm heeft gekregen. 

Boekencommissie 
De wetwinkel heeft de beschikking over een boekenkast aan juridische literatuur. Tevens 
heeft de wetwinkel toegang tot de juridische bibliotheek – die ook in de Oudemanhuispoort is 
gevestigd – en tot elektronische databanken. Afgelopen jaar is door middel van een 
literatuuroverzicht in kaart gebracht welke boeken in de wetwinkelkamer aanwezig zijn en 
waar de boeken te vinden zijn. Via studievereniging JFAS hebben wij twintig Loyens en 
Loeff wettenbundels 2012-2013 verkregen, die zowel op de wetwinkelkamer als tijdens het 
spreekuur worden gebruikt. Voor cliënten worden bij de Raad voor de Rechtspraak en de 
Nederlandse Orde van Advocaten folders besteld. Deze folders worden op spreekuur 
tentoongesteld.  
 
Scholingscommissie 
Om alle wetwinkeliers van de laatste ontwikkelingen op alle rechtsgebieden op de hoogte te 
houden, hebben dit academisch jaar verschillende scholingen plaatsgevonden. Allereerst een 
scholing bestuursrecht bij advocatenkantoor Van der Feltz in Den Haag. Na behandeling van 
de inhoudelijk stof werd een casus over Café Het Gasthuys opgelost en afgesloten met een 
borrel. Bij Fort Advocaten, gevestigd aan de Koningslaan in Amsterdam, werd een scholing 
arbeidsrecht gevolgd en tevens afgesloten met een borrel. De advocaten van Flinck 
Advocaten boden ons een cursus ‘dagvaarding-schrijven’ aan. Na een aantal algemene tips en 
tricks werden door ons geschreven dagvaardingen geheel doorgepluisd. De borrel vond plaats 
in Café het Gasthuys. De vierde scholing van dit academisch jaar vond plaats bij 
advocatenkantoor Kennedy van der Laan. Twee oud-wetwinkeliers leerden ons meer over 
huurrecht en specifieke onderwerpen uit het arbeidsrecht. Ook hier hebben de wetwinkeliers 
de vrijdagmiddagborrel mogen ervaren. Een samenvatting en de powerpointsheets zijn 
digitaal te raadplegen op de wetwinkelkamer. 
 
Publiciteitscommissie 
In de maanden augustus en september van 2012 leek het aantal cliënten dat de wetwinkel 
bezocht te zijn afgenomen. Door de publiciteitscommissie is op verschillende manieren 
geprobeerd de Wetwinkel beter vindbaar en zichtbaar te maken. Allereerst door het 
bevestigen van een uithangbord aan de spreekuurkamer. Dit in overeenstemming met zowel 
de Universiteit van Amsterdam als Stichting Belastingwinkel Amsterdam. Zo is de wetwinkel 
voor cliënten makkelijker te vinden en voor de duizenden mensen die de locatie dagelijks 
passeren een goede ‘reclame’. De website van de wetwinkel is altijd up-to-date, de wetwinkel 
is goed vindbaar op Google, er worden regelmatig foto’s op de wetwinkelfacebookpagina 
geplaatst en worden er Tweets op Twitter verstuurd. Ook de traditionele middelen zijn 
ingezet: de Wetwinkelfolders zijn door alle wetwinkeliers op verschillende plaatsen verspreid: 
scholen, buurtcentra, wachtkamers van huisartsen en zelfs in  voedselpakketten van de 
voedselbank. Ook is er een speciaal wetwinkel-Albert-Heijn-kaartje gemaakt voor op het 



Albert Heijn prikbord. In het academisch jaar 2012-2013 heeft de Wetwinkel in verschillende 
krantjes en tijdschriften gestaan, zoals in de Roeterseilandcampus-krant en in de Nota Bene.1 
Er staat een publicatie bij de buurtkrant wijkcentrum d’Oude Stadt op de planning. De 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam verhuist in 2016 naar 
Roeterseiland. Om alvast kennis te maken met de buurtbewoners organiseerde de Wetwinkel 
in samenwerking met de UvA een spreekuur op locatie. Om voor dit soort gelegenheden 
herkenbaar te zijn, heeft de wetwinkel geïnvesteerd in een roll-up-banner van groot formaat. 
Gedurende het jaar heeft de wetwinkel tevens deel genomen aan diverse 
informatiebijeenkomsten van de UvA om studenten over de wetwinkel te informeren 
(Mastervoorlichting, Info-driedaagse). 
 
Sollicitatiecommissie 
Na een termijn van 1,5 jaar wordt de vertrekkende wetwinkelier vervangen door een nieuwe 
medewerker. Gedurende het jaar vinden er over het algemeen drie sollicitatierondes plaats. Er 
kan door sollicitanten een open sollicitatie worden gestuurd en kort voor de nieuwe 
sollicitatieronde wordt er op de Oudemanhuispoort geflyerd met de banner erbij. De site, 
Facebook en Twitter kunnen hiervoor ook geraadpleegd worden. Het bericht verschijnt in de 
digitale nieuwsbrief van de FdR genaamd ‘studentennieuws’ en op de digitale borden in de 
hal. Gemiddeld solliciteren er zo’n 30-35 mensen per ronde, waarvan de helft ongeveer wordt 
uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek wordt gesproken over cv, motivatie en er 
wordt een juridische casus voorgelegd. De drie wetwinkeliers die de gesprekken voeren 
bepalen welke nieuwe wetwinkeliers er worden aangenomen. Dit gebeurt op basis van een in 
overeenstemming met het bestuur gemaakte schets over de eigenschappen waarover een 
wetwinkelier moet beschikken.  
 
Evenementencommissie 
Als start van het nieuwe wetwinkeljaar is er een foto gemaakt van alle actieve wetwinkeliers. 
Op 20 september 2012 vond de eerste borrel voor wetwinkeliers en begeleiders plaats. Helaas 
waren de begeleiders niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, maar dat mocht de pret niet 
drukken. In het weekend van 14 november 2012 vertrokken de wetwinkeliers naar Boedapest 
voor een wetwinkelreis. Er werd onder andere een bezoek gebracht aan het Hongaarse 
Helsinky Committee. Deze mensenrechtenorganisatie zet zich in voor de Hongaarse burger 
die door de overheid in zijn rechten wordt aangetast. De highlights van de stad zijn bezocht, 
net als de meeste barretjes en kroegen. De reis was een succes en alle nieuwe wetwinkeliers 
hebben elkaar goed leren kennen. In januari vond het nieuwjaarsdiner in een huiskamer plaats. 
Alle wetwinkeliers hadden een gang van het diner verzorgd. Zo konden de begeleiders en de 
wetwinkeliers elkaar onder het genot van het eten en de drankjes beter leren kennen. Om 
andere rechtshulpstudenten beter te leren kennen vond in café Zeppos een borrel met 
deStrafrechtswinkel plaats. Mochten cliënten bij de verkeerde instantie aankloppen, dan 
weten wij nu in ieder geval van elkaar naar wie wordt doorverwezen. De afscheidsborrel van 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.uva.nl/over-de-uva/de-uva-in-amsterdam/stad-als-
campus/roeterseiland/publicaties/publicaties.html  en de Nota Bene 2013 ‘Who’s 
responsible?’ p.14.	  



oud-wetwinkeliers is altijd groot goed, met de uitreiking van een bul met stempel en een 
afscheidstoespraak van de ‘dochter’ of ‘zoon’ van de vertrekkende wetwinkelier. Er vonden 
dit jaar twee afscheidsborrels plaats.  Het wetwinkeljaar wordt op 28 juni 2013 afgesloten 
met een begeleider & wetwinkelier-borrel bij café Nes op het Amstelveldje.  
 
Computercommissie 
Op spreekuur wordt door de wetwinkeliers een intakeformulier ingevuld voor elke cliënt die 
langs komt. De papieren intakeformulieren worden in een map bewaard. Het intakeformulier 
wordt ook in een database op de laptop ingevuld. Omdat de Windows versie van deze laptop 
niet meer correspondeerde met de aanwezige computers in de wetwinkelkamer, heeft de 
Universiteit van Amsterdam ons een nieuwe laptop aangeboden. Hierop is een nieuwe 
database gebouwd die wel goed met de andere computers correspondeert.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Financieel jaarverslag 

Hieronder treft u achtereenvolgens de eindbalans en de winst- en verliesrekening over het 
jaar 2012 aan met de bijbehorende toelichting 
 
Winst en verliesrekening 2012 

Inkomsten  4693209 3252640 Totaal 
Subsidie Universiteit € 1.590,00   € 1.590,00 
Subsidie Raad voor 
rechtsbijstand € 1.000,00   € 1.000,00 
Giften € 150,33   € 150,33 
Subsidie overig € 0,00     
Juridische inkomsten € 578,76 € 1.783,78 € 2.362,54 
Bestuursbudget € 6.389,51   € 6.389,51 
Rente     € 98,30 
Computercommissie       
Evenementencommissie € 916,81   € 916,81 
Sollicitatiecommissie       
Scholingscommissie       
Publiciteitscommissie       
Overig € 34,90   € 34,90 
        
Totaal € 10.660,31 € 1.783,78 € 12.542,39 
        

    Uitgaven 4693209 3252640 Totaal 
Overheadkosten       
Kosten Bank -€ 103,41 € -69,28 €-172,69 
Huisvestingskosten € -272,00   € -272,00 
Onkostenvergoeding € 0,00   € 0,00 
Kopieerkosten € -229,50   € -229,50 
Kantoorartikelen € -53,85   € -53,85 
Boodschappen € -325,02   € -325,02 
Relatiegeschenken € -147,28   € -147,28 
Kosten KvK € -57,31   € -57,31 
Verzekeringen € -316,65   € -316,65 
Kosten sleutels € -75,95   € -75,95 
Telefonie € -313,54   € -313,54 
Overig       
Boekencommissie € -267,54   € -267,54 
Computercommissie € -69,00   € -69,00 
Evenementencommissie € -1.529,03   € -1.529,03 



Sollicitatiecommissie € -641,48   € -641,48 
Scholingscommissie       
Publiciteitscommissie € -310,02   € -310,02 
Sfeercommissie  € -53,65   € -53,65 
        
Juridische kosten € -703,94 € -1.353,78 € -2.057,72 
        
Bestuursbudget € -6.385,95   € -6.385,95 
        
Totaal -€ 11.751,71 € -1.353,78 -€ 13.105,49 

-  

Inkomsten: € 12.542,39   
Uitgaven: € 13.278,21 - 
Totaal: -€ 735,82   
Beginsaldo: 31-12-2011 € 1.205,49 + 
Eindsaldo: 31-12-2012 -€ 469,67   
 

Eindbalans 
 

Activa  31-12-2011 31-12-2012 Passiva  31-12-2011 31-12-2012 

Kas  € 0,00                     -    Eigen vermogen € 12.851,93 € 11.602,55 

Betaalrekening € 3.195,19 € 1.999,82       

Spaarrekening € 465,76 € 411,75       

Rentemeerrekning € 9.190,98 € 9.190,98       

Derdenrekening € 1.712,77 € 2.074,07 Derdengelden € 1.712,77 € 2.074,07 

Debiteuren  - € 377,90 Nog te ontvangen gelden - € 377,90 

            

Totaal activa  € 14.564,70 € 14.054,52 Totaal passiva  € 14.564,70 € 14.054,52 

            
 

 

 

 

 

 

 

 



6. Medewerkers, begeleiders en bestuur 2012/2013 

2012 (tot april)     
Kees Engel  
Benjamin Knaff 

 
2012 (tot september) 
Jurriaan Dijkman 
Teodora Kasabova 
Suhendra Leon 
Claudia van de Schoot 
Carlijn van der Werff 
 
2012 (tot december)  
Bastiaan Borgstein 
Emiel Dekker 
Shogan Kadir 
 
2013 (tot maart) 
Ivanka van Hassel 
Arthur Sitser 
Maria Vasquez 
 
2013 (tot juli/september) 
Frédérique Hanselaar 
Nina Majoor 
Stijn Werdmölder 
 
2013 (huidig) 
Els Altena 
Babara van der Berg  
Lieneke Buitenhuis 
Stan Engelen 
Dominique Frans 
Steffen Hart 
Simon Inhs 
Dimitri Kolias 
Debby Koopmans 
Alexander van Leeuwen 
Charlotte Nelck 
Sander Smit 
Max Versteege 
Myrthe Warring 
 



Bestuur: 
Voorzitter tot september 2012:  Teodora Kasabova 
Voorzitter vanaf september 2012:  Frédérique Hanselaar 
Secretaris tot september 2012:  Claudia van der Schoot 
Secretaris vanaf september 2012: Stan Engelen 
Penningmeester 2012:   Shogan Kadir 
Penningmeester 2013:   Debby Koopmans 
 
Begeleiders: 
Mr. Arend Bouwman –  Hemony Advocaten 
Mr. Marijke Jongste –  Van Oosten Advocaten 
Mr. Marlijne Worst –   Van Oosten Advocaten 
Mr. Ted van Angeren –  Binnenstad Advocaten 
Mr. Judith Blom –   Binnenstad Advocaten 
Mr. Evy Panneflek –   Witlox Snijders Tuzkapan 
Mr. Anke van der Lee –  Witlox Snijders Tuzkapan 
Mr. Sanne van Ruitenbeek –  Pallas Advocaten 
Mr. Dirk-Jan Gondrie –  Boekel de Nerée  
Mr. Bas van Hulzenbeek –  Boekel de Neree 
Mr. Esther Schaake –   Van der Feltz Advocaten 
Mr. Jorrit Achterberg –  GE Capital Equipment Properties 
Mr. Mathieu Vreeswijk –  Flinck Advocaten 
Mr. Vincent Melens –  Flinck Advocaten 
Mr. Rogier Visser –   Certa Legal Advocaten 
Mr. Lotte van Ginkel –  Eiffel  
 
 

7. Contact 

Stichting Wetwinkel Amsterdam 
Oudemanhuispoort 2-3 
1012 CN Amsterdam 
 
tel: 020- 330 30 29 
fax: 020-525 47 54 
 
info@wetwinkelamsterdam.nl 
www.wetwinkelamsterdam.nl 
www.facebook.nl/wetwinkelamsterdam 
www.twitter.nl/wetwinkel  
 
Inloopspreekuur en telefonisch spreekuur 
Dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00-21.00h 



	  

	  

	  

	  



	  

	   	  



 
 


