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STICHTING FAMILIEFONDS WIERDA-BAAS 
 

  
 

Beleidsplan 2023 - 2027 
vastgesteld op 30 november 2022 

  
 
 
Inleiding 
 
De Stichting Familiefonds Wierda-Baas is in 1994 opgericht door Froukje Wierda-Baas 
en Koop Wierda uit Ede. De stichting heeft een ANBI-status. Dit Beleidsplan geeft een 
overzicht van het beleid van de komende jaren als uitwerking van de doelstelling van 
de stichting.  
 
1. Stichting Familiefonds Wierda-Baas 
 
Naam:     Stichting Familiefonds Wierda-Baas 

RSIN:     8068.99.839 

Vestigingsadres:    Floraweg 20, 1032 XL Amsterdam  
 
Emailadres:     info@wierdabaas.nl 
 
Kamer van Koophandel nummer:   41052544 
 
Bankrekening:    NL40 TRIO 0784 9327 27 
 
 
2. Statutaire doelstelling 
 
De stichting werkt vanuit de volgende doelstelling (Statuten, 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." 
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3. ANBI-status en andere relevante wettelijke bepalingen  
 
De Stichting Familiefonds Wierda-Baas is een als algemeen nut beogende instelling 
(ANBI) in de zin van artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 
aangemerkt.  
 
 
4. Concrete en actuele uitwerking van de statutaire doelstelling 
 
De Stichting Familiefonds Wierda-Baas is in 1994 opgericht door Froukje Wierda-Baas 
en Koop Wierda als een invulling van hun christelijke levensbeschouwing. Heel 
eenvoudig: mensen helpen die het minder goed hebben dan zij. Froukje Wierda-Baas 
is op 19 maart 2020 overleden. Koop Wierda is op 15 april 2020 overleden. 
 
De motivatie van de beide oprichters is nog steeds het motto van de stichting. De 
stichting richt zich op duurzame projecten in landen waar veel mensen het minder 
goed hebben dan de meeste mensen in Nederland. Een bijzondere focus heeft de 
stichting hierbij op de landen in Afrika. Omdat nog veel mensen in Afrika in 
structurele armoede leven, en omdat Afrika altijd al een 'buurcontinent' was van 
Europa. Daarbij is de hoop dat de verhoudingen in de 21e eeuw gelijkwaardiger 
worden dan in het kolonialisme van de 19e en 20e eeuw het geval was. Daarnaast 
heeft de stichting bijzondere aandacht voor de landen op het Indiase subcontinent. 
 
Veel armoede komt door oorlogen en conflicten. Veel oorlogen en conflicten zijn  
lange termijn gevolgen van vroegere Europese interventies in de wereld. Ook daarom 
heeft de stichting speciale aandacht voor projecten die werken aan 
samenlevingsopbouw in conflictgebieden. Het resultaat van bouwen aan vertrouwen 
is een minder zichtbaar en meetbaar project, maar wezenlijk en onmisbaar om een 
leven in vrede voor steeds meer mensen dichterbij te krijgen. 
 
De stichting richt zich primair op meisjes en vrouwen. Als meisjes en vrouwen zich 
kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontworstelen aan traditionele rollen en 
structuren komt dat ten goede aan iedereen. Met name ook kinderen: wie kinderen 
structureel wil helpen, kan er volgens de stichting het beste voor zorgen dat 
tienerzwangerschappen, ongewenste zwangerschappen en 'kindhuwelijken' (in de 
praktijk tussen meisjes en oudere mannen) teruggedrongen worden. Wanneer alle 
jonge vrouwen jaar in jaar uit een echte opleiding voltooien, kunnen zij een aan 
mannen gelijkwaardige positie in de samenleving opbouwen. 
 
Het kan ook weerstand oproepen bij jongens en mannen, en bij oudere vrouwen die 
geworteld zijn in de traditie van ongelijke vrouw-man verhoudingen. 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 
de meestal mannelijke dorpshoofden en religieuze leiders. 
 
De stichting richt zich vooral op scholing van meisjes en jonge vrouwen, en minder 
op het bouwen van scholen. Natuurlijk heb je daar gebouwen voor nodig, maar die 
zijn 'maar' een middel tot het hogere doel van de scholing. Bij scholing is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat meisjes net zo vaak een opleiding voltooiten als 
jongens.  
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De stichting financiert alleen projecten die werken met lokale mensen en middelen. 
Daarbij zijn ondernemerschap en eigenaarschap belangrijke voorwaarden. Vanaf het 
begin in 1994 is door het bestuur van de stichting ervoor 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. Als de samenwerking 
na een eerste kennismakingsjaar bevalt kan de stichting ook meerjarige projecten 
financieren. Wij gaan graag in zee met Nederlanders die door hun migratie-
achtergrond directe banden hebben met lokale gemeenschappen in Afrikaanse 
landen.  
 
Wij reserveren een 'vrije ruimte' van maximaal tien procent van ons budget voor 
incidentele donaties aan goede doelen die mogelijk buiten de hier geschetste 
uitwerking van de statutaire doelstelling vallen, maar die het bestuur om andere 
redenen relevant en algemeen nuttig acht.   
 
 
5. Het verwerven en het beheren van het vermogen 
 
Het vermogen van de stichting is ontstaan door de jaarlijkse schenkingen die Froukje 
Wierda-Baas en Koop Wierda in het verleden hebben gedaan. Daarnaast hebben beide 
personen in hun testament bepaald dat de stichting hun enige erfgenaam is. Na hun 
beider overlijden in 2020 heeft de stichting deze nalatenschap ontvangen. De 
stichting heeft tot op heden geen andere donaties of schenkingen ontvangen.  
 
Het was de bedoeling van deze oprichters dat dit vermogen in stand gehouden zou 
moeten worden. Er is sprake van vermogen dat is onderworpen aan een 
instandhoudingsverplichting en een bestedingsbeperking.  
 
De (gemiddelde) jaarlijkse opbrengst van dit vermogen is beschikbaar om donaties te 
doen aan organisaties die projecten uitvoeren die passen bij de doelstelling van de 
stichting. De stichting gaat voor onbepaalde tijd door met het verstrekken van 
donaties uit de opbrengsten van het vermogen.   
 
Het vermogen is belegd in aandelen, obligaties, participaties en andere relevante 
financiële producten. Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door Van Lanschot. De 
stichting is bezig met een proces om de beleggingsportefeuille stap voor stap te 
verduurzamen.  
 
 
6. Financieel beleid 
 
Het donatiebeleid is gebaseerd op een geschat positief rendement van circa vier 
procent over het vermogen. Concreet betekent dat de stichting in de periode 2023-
2027 naar verwachting per jaar ruim € 200.000 kan doneren. De stichting ontvangt 
ongeveer vijftig aanvragen per jaar. De stichting kan ook zelf bij onze doelstelling 
passende goede doelen organisaties benaderen. Ook neemt de stichting het initiatief 
om bij een goede eerste samenwerking dit om te zetten in een meerjarige 
samenwerking.    
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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 (afgezien van de incidentele 
notaris- en accountantskosten vanwege de afhandeling van de nalatenschap van de 
beide oprichters van de stichting). 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij 
ontvangen ook geen onkostenvergoeding. 
 
Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting kunnen beschikken als 
ware het zijn eigen vermogen (Statuten van de Stichting Familiefonds Wierda-Baas, 
artikel 5, lid 1b).  
 
 
7. 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 van de stichting bestaat op het moment van het verschijnen van dit 
beleidsplan uit de volgende personen: 
 
Elsa Wierda - voorzitter 
Auke Smid - penningmeester 
Eelco Wierda - secretaris 
André Bakker - bestuurslid 
Nico van Basten - bestuurslid 
Margreeth Bosker - bestuurslid 
Dianty Resosemito - bestuurslid   
 
Het secretariaat wordt gevoerd door SMO bijdehand/Marion Kunkeler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


