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Stichting Familiefonds Wierda-Baas 
 

Bestuurs- en activiteitenverslag 2021 
 
Beheer van de nalatenschap van de oprichters van de Stichting Familiefonds Wierda-Baas 
In het voorjaar van 2020 zijn de beide oprichters van de Stichting, Froukje Wierda-Baas en Koop 
Wierda, overleden. Beiden 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. Het was de 
bedoeling van de beide oprichters dat de Stichting met de jaarlijkse opbrengst van het op deze 
manier verworven vermogen uitkeringen zou gaan doen aan algemeen nut beogende instellingen.  
Op deze manier blijft het vermogen zo veel mogelijk in stand, en kan de Stichting ook op lange 
termijn donaties blijven doen conform de doelstelling. 
 
In het gehele jaar 2021 lag het beheer van de nalatenschap nog bij de notaris. Een deel van de 
vergaderingen van het bestuur waren in verband met afwikkelen 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. Deze gesprekken gingen onder andere over het meer duurzaam maken van 
de portefeuille. Voor een klein deel wordt het vermogen van de Stichting belegd in zogenaamde 
impact-beleggingen. Dit betekent dat dit geld rechtstreeks gebruikt wordt als duurzaam kapitaal ter 
financiering van grootschalige groene en sociale ontwikkelingsprojecten, waarbij de nadruk niet ligt 
op de hoogte van het behaalde rendement in de zin van de jaarlijkse opbrengst. 
 
Bestuur 
Het bestuur is in 2021 vier keer bij elkaar gekomen (twee keer 'fysiek' en twee keer via 
videobellen). Daarnaast zijn wij in de loop van 2021 voor de interne informatie-uitwisseling en 
regelmatige besluitvorming over aanvragen begonnen met een maandelijkse interne Nieuwsbrief. 
Voor een nadere kennismaking en toelichting hebben wij vertegenwoordigers van enkele Stichtingen 
op onze bestuursvergaderingen uitgenodigd.  
 
Overzicht van de Stichtingen (land van het project) waaraan wij in 2021 gedoneerd hebben  
 
Bestuursvergadering 14 april 
ISEE Urk (Ethiopië) 
Niketan (Bangladesh) 
Rhiza (Zuid-Afrika) 
ZOA (Congo) 
Beatrixkerk Ede (Nederland) 
 
Bestuursvergadering 14 juni 
Adamfo Ghana (Ghana) 
Home Plan (Zuid-Afrika) 
Hoop voor Congo (Congo) 
Mikondo (Congo) 
Smart Centre (Malawi) 
Cornerstone (Rwanda) 
Watoto (Rwanda) 
Kaalo (Puntland/Somalië) 

 
Bestuursvergadering 15 september 
Single African Mothers (Kenia) 
Diba (Congo) 
Mikondo (Congo) 
 
Nieuwsbrief september 
Misa (Congo) 
Village of peace (Afghanistan) 
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Art of Charity (Malawi) 
Namaste (Nepal) 
 
Nieuwsbrief oktober 
Betheljada (Suriname) 
Join for Joy (Zambia) 
Go2School (Zambia?) 
 
Bestuursvergadering 24 november 
Me to You (Kenia) 
World Vision (Zambia) 
Jalihal (India) 
Stichting Vluchteling   
 
Nieuwsbrief december 
Planet Hope (India) 
Inclusive Trading Initiative (Rwanda) 
Mucolim (Congo) 
Awinbono (Ghana) 
GaiN (Benin) 
Mineke foundation (Liberia) 
Kids in Crisis (Nigeria) 
 
In totaal heeft de Stichting in 2021 € 220.817 gedoneerd aan de boven genoemde goede doelen. 
 
Organisatie 
Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar om het beleid te bepalen, aanvragen te beoordelen 
en de jaarstukken te bespreken. Daarnaast kunnen er tussen de vergaderingen door per mail 
besluiten genomen door het bestuur op basis van voorstellen in de interne Nieuwsbrief. 
 
De dagelijkse leiding berust in voorkomende gevallen bij de voorzitter en de penningmeester. De 
voorzitter en de penningmeester leggen in die gevallen achteraf verantwoording af aan de overige 
bestuursleden. De dagelijkse uitvoering van het beleid berust bij de secretaris en het secretariaat.   
 
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen: 
 
Elsa Wierda - voorzitter 
Auke Smid - penningmeester 
Eelco Wierda - secretaris 
André Bakker - bestuurslid 
Nico van Basten – bestuurslid 
Dianty Resosemito - bestuurslid   
 
Het secretariaat wordt gevoerd door SMO bijdehand/Marion Kunkeler. 
 

 
 

 


