Beleidsplan 2021 - 2025

Inleiding
De Stichting Familiefonds Wierda-Baas is in 1994 opgericht door Froukje Wierda-Baas en Koop Wierda uit
Ede opgericht vanuit een christelijke motivatie. Vanaf het begin is door het bestuur gekozen om te werken
met mensen die zelf direct betrokken zijn bij de uitvoering van de projecten. De Stichting werkt bij
voorkeur met 'persoonlijke', kleinschalige organisaties.
Gedurende de eerste jaren bleek het moeilijk te zijn om voldoende projecten te vinden, hetgeen te
maken had met de wijze waarop de Stichting opereerde, namelijk behoudend en op de achtergrond.
Hierdoor is er echter wel gelegenheid geweest om de financiële basis voor de Stichting nader uit te
bouwen.
Inmiddels is de Stichting in een volgende fase van haar bestaan gekomen. Aanvragers weten de Stichting
steeds vaker te vinden via het Fondsenboek en het internet. Ook is de oorspronkelijke doelstelling (in
eerste instantie gericht op kerkgenootschappen en kerkelijke instellingen in Nederland en in het
buitenland) enigszins verbreed. Verder richten wij ons nu primair op armoedebestrijding in Afrika en het
Indiase subcontinent.
Doelstelling
In de Statuten van de Stichting staat de volgende doelstelling (Artikel 3):
"De stichting heeft ten doel:
a. het verwerven en beheren van vermogens;
b. het doen van uitkeringen van de jaarlijkse opbrengst van het in de stichting aanwezige vermogen aan:
1. Kerkgenootschappen en kerkelijke instellingen in Nederland en in het buitenland.
2. Stichtingen met een positief christelijke grondslag en/of stichtingen die werkzaam zijn op het gebied
van de volksgezondheid, het ontwikkelingswerk of het maatschappelijk werk, zowel in Nederland als in
het buitenland.
Elke stichting in Nederland die een uitkering ontvangt dient ANBI gerangschikt te zijn, tenzij het bestuur
anders bepaalt."
Concrete uitwerking van de doelstelling
De Stichting Familiefonds Wierda-Baas is indertijd zoals gezegd opgericht door Froukje Wierda-Baas en
Koop Wierda als een invulling van hun christelijke achtergrond. Heel eenvoudig: mensen helpen die het
minder goed hebben dan wij.
Dat is nog steeds het motto van onze Stichting. Wij richten ons op duurzame projecten in landen waar de
mensen het minder goed hebben dan in Nederland. Een bijzondere focus hebben wij hierbij op de landen
in Afrika. Omdat nog veel mensen in Afrika in structurele armoede leven, en omdat Afrika steeds meer
een buurland wordt van Europa. Daarnaast hebben wij bijzondere aandacht voor de landen op het Indiase
subcontinent.
Onze Stichting richt zich primair op meisjes en vrouwen. Als meisjes en vrouwen zich kunnen ontwikkelen
en zich kunnen ontworstelen aan de traditionele rollen komt dat ten goede aan iedereen. Het kan ook
weerstand oproepen bij jongens en mannen, maar ook bij oudere vrouwen. Daarom is het belangrijk dat
projecten er werk van maken dat veranderingen mede gedragen worden door de omgeving van de meisjes
en de vrouwen, zoals ouders, de familie en het dorpshoofd.
Wij willen geen scholen bouwen, maar wij willen dat alle jonge vrouwen een echte opleiding voltooien.
Natuurlijk heb je daar gebouwen voor nodig, maar die zijn 'maar' een middel tot een hoger doel. En wij
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financieren alleen projecten die werken met lokale mensen en middelen. Daarbij zijn ondernemerschap
en eigenaarschap belangrijke voorwaarden.
Veel armoede komt door oorlogen. Veel oorlogen zijn nog lange termijn gevolgen van Europese
interventies in de wereld. Ook daarom hebben wij speciale aandacht voor projecten die werken aan
samenlevingsopbouw in conflictgebieden. Het resultaat van bouwen aan vertrouwen is een minder
zichtbaar en meetbaar project, maar zo wezenlijk om een leven in vrede voor steeds meer mensen
dichterbij te krijgen.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?
Op de website van de Stichting staat een Quickscan die mensen kunnen invullen om te kijken in hoeverre
hun aanvraag valt binnen de doelstelling van de Stichting.
Aanvragen worden door leden van het bestuur beoordeeld. Vervolgens schrijft de beoordelaar een advies
voor het bestuur. In de bestuursvergadering wordt op basis van dit advies een besluit genomen per
ingediende aanvraag.
Financieel beleid
Om de bovengenoemde doelstelling succesvol ook op de lange termijn uit te kunnen voeren, is het
noodzakelijk dat er voldoende vermogen in de Stichting aanwezig is. Het (stam)vermogen in de Stichting is
verkregen door jaarlijkse schenkingen die de familie Wierda-Baas in het verleden heeft gedaan. Die
schenkingen zijn vervolgens belegd in aandelen en (participaties) vastgoed. Momenteel wordt het
vermogensbeheer uitgevoerd door Van Lanschot. Daarnaast heeft de Stichting nog een aantal vastgoed
participaties.
De Stichting geeft jaarlijks donaties gebaseerd op een geschat positief rendement van circa vier procent.
Wat concreet betekent dat de Stichting in de periode 2021 tot en met 2025 per jaar ongeveer € 200.000
kan doneren.
De totale kosten van de Stichting bestaan uit accountantskosten, kosten secretariaat en
communicatiekosten (bv. de kosten van de website). Deze kosten bedroegen in de afgelopen
vijfjaarsperiode circa € 20.000 per jaar
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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