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Bestuursverslag 2020 
 
 
In Memoriam 
2020 is het jaar waarin de beide oprichters van onze Stichting kort na elkaar overleden. Op 19 maart 
overleed Froukje Wierda-Baas en op 15 april overleed Koop Wierda, allebei na een kort ziekbed.  
 
Op 23 november 1994, zo vermeldt de oprichtingsakte van de Stichting, verschenen voor notaris Michiel 
Krans Koop Wierda ('rentmeester') en Froukje Baas ('particuliere') om de Stichting Familiefonds Wierda-
Baas op te richten. "Voor de eerste maal treden als bestuursleden op: 1. de heer K. Wierda, 2. mevrouw F. 
Wierda-Baas," staat er in de akte, maar ook dat zij 'onverwijld' overgaan tot het benoemen van ten minste 
drie andere bestuursleden.  
 
Helaas was het juridisch en fiscaal (de wetgeving omtrent Algemeen Nut Beogende Instellingen) niet 
handig dat de beide oprichters als echtpaar in het bestuur zaten. Daarom is Froukje Wierda-Baas vrij snel 
na de oprichting teruggetreden als bestuurder, maar achter de schermen bleef zij uiteraard betrokken bij 
het reilen en zeilen van de Stichting. Koop Wierda is tot zijn aftreden in 2016 voorzitter geweest van de 
Stichting.  
 
Wij zijn Koop en Froukje dankbaar dat zij allebei vanuit hun christelijke levensfilosofie door middel van de 
Stichting invulling hebben gegeven aan hun rentmeesterschap. Wij zullen ons inzetten om het werk van de 
Stichting in hun geest voort te zetten.  
    
 
Noodhulp 
Begin 2020 werden wij net als onze partners overvallen door de snelle opmars van 'Corona' (het COVID 19 
virus). Nieuwe projecten opstarten was even niet aan de orde. Het voortzetten van reeds gestarte 
projecten was ook vaak niet mogelijk vanwege lockdowns. Door het wegvallen van inkomen uit werk 
verschoof de aandacht van onze partners die in Afrika werken naar het bieden van noodhulp in de vorm 
van voedselpakketten en andere noodzakelijke levensmiddelen. Daarom hebben wij in 2020 het grootste 
deel van onze donaties met een lichte toets verstrekt op basis van bij ons ingediende plannen voor 
noodhulp. 
 
In 2020 hebben aan 35 organisaties in totaal € 201.707 aan donaties gegeven.  
 
2020 inclusief Corona noodhulp 
8-5-2020 Stichting Rhiza    Corona Noodhulp 
8-6-2020 Stichting Rhiza    extra Corona Noodhulp 
8-6-2020 Stichting ZOA    extra Corona Noodhulp 
8-6-2020 Stichting Kaalo Nederland   Corona Noodhulp Somalie 
8-6-2020 Stichting Village of Peace   Corona Noodhulp Bamiyan Afghanistan 
3-7-2020 Stichting Smart Centre Foundation Corona Noodhulp 
3-7-2020 Stichting The Art of Charity  Corona Noodhulp Bandawe Malawi 
3-7-2020 Stichting Newday Impact  Corona Noodhulp summerschool 
3-7-2020 Stichting Kids in Crisis    Corona Noodhulp extra bijdrage trauma toolkit 
9-9-2020 Stichting Niketan   Corona Noodhulp Bangladesh 
9-9-2020 Stichting Orange Babies   Corona Noodhulp  
9-9-2020 Stichting Maendeleo   Corona Noodhulp Kenya Care 
17-9-2020 Stichting Mineke Foundation  Corona Noodhulp 
1-10-2020 Stichting Nnina Olugero   Corona Noodhulp 
2-10-2020 Imena Foundation   Corona Noodhulp 
2-10-2020 Stichting ZOA-vluchtelingenzorg project CBST Congo 2020 
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19-10-2020 Imena Foundation   bijdrage opleiding Tabitha 
6-11-2020 Stichting Nnina Olugera   Corona Noodhulp care packages 
6-11-2020 Stichting Orange Babies   Corona Noodhulp Pakachele 
6-11-2020 Stichting Niketan   Corona Noodhulp veranda scholen 
6-11-2020 Stichting Mineke Foundation  Corona Noodhulp 
6-11-2020 Stichting Maendeleo   Corona Noodhulp voedselpakketten 
6-11-2020 Stichting Kaalo    Corona Noodhulp Budunbuto 
6-11-2020 Stichting Namaste Foundation  Corona Noodhulp voedsel en hygienepakketten 
6-11-2020 Stichting Jahilal   Project bomen en beademingsapparatuur iz Corona 
6-11-2020 Stichting Tjommie Foundation  Corona Noodhulp 250 voedselpakketten 
14-12-2020 Stichting Kids in Crisis   Donatie project ‘her voice, her choice’ 
14-12-2020 Stichting Mineke Foundation  Donatie tailoring project 
14-12-2020 Stichting Art of Charity   Donatie project ‘FFL’ 
14-12-2020 Stichting Red een Kind   Donatie noodhulp Te Wau Zuid-Soedan 
14-12-2020 Stichting Kaalo    extra Corona Noodhulp 
14-12-2020 Stichting Dorcas Hulp Nederland Donatie ‘vrouwen in Tanzania 
29-12-2020 Stichting Barbarugo   Corona Noodhulp 
29-12-2020 Stichting Vrienden van Bethaljada algemene donatie exploitatie 
 
Beheer van de nalatenschap 
Froukje Wierda-Baas en Koop Wierda hadden in hun testamenten opgenomen dat het grootste deel van 
hun nalatenschap toe zou komen aan de Stichting Familiefonds Wierda-Baas. Deze nalatenschap volgt op 
de jaarlijkse schenkingen die zij aan de Stichting gedaan hebben tussen 1994 en 2013. 
 
Een groot deel van de vergaderingen van het bestuur waren vanwege het aanvaarden van deze 
nalatenschap gewijd aan overleggen met de notaris en de accountant. Daarnaast waren er gesprekken met 
de bank waar het vermogen van de Stichting beheerd wordt over het toevoegen van de nalatenschap aan 
de beleggingsportefeuille.  
 
Het totaal van de schenkingen en de nalatenschap vormt nu het stamvermogen van de Stichting. Het is de 
bedoeling om donaties te doen met behaalde rendementen op het vermogen. Op deze manier blijft het 
vermogen in stand en kan de Stichting ook op lange termijn donaties blijven doen conform de doelstelling.  
 
Toekomst  
Het bestuur streeft ernaar om steeds vaker meerjarige projecten te financieren van organisaties die het 
meest aansluiten bij de beleidsdoelen van de Stichting. Voor een nadere kennismaking nodigen wij 
regelmatig vertegenwoordigers van organisaties op onze bestuursvergaderingen uit.  
 
Organisatie 
Het bestuur komt drie keer per jaar bij elkaar om het beleid te bepalen, aanvragen te beoordelen en de 
jaarstukken te bespreken. De dagelijkse leiding berust bij de voorzitter en de penningmeester. Waar nodig 
worden er tussen de vergaderingen door per mail besluiten genomen door het bestuur.   
 
 
Elsa Wierda - voorzitter 
Auke Smid - penningmeester 
Eelco Wierda - secretaris 
André Bakker - bestuurslid 
Nico van Basten - bestuurslid 
Dianty Resosemito - bestuurslid   
 


