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Vergaderingen
Het bestuur van de Lt. Gen. H.G. Boumeester stichting kwam in vergadering bijeen op 14 september 
2019, aansluitend op de plenaire vergadering van de besturen van de drie H.G. Boumeester 
stichtingen. Daarnaast vond gedurende het jaar overleg tussen de bestuursleden plaats via e-mail en 
telefoon.

Bestuur
In de bestuursvergadering van 17 september 2018 is besloten Caroline Wesselman van Helmond uit te 
nodigen om zitting te nemen in het bestuur van de stichting. Zij heeft deze uitnodiging aangenomen 
en is per 24 oktober 2018 toegetreden tot het bestuur en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Het bestuur bestaat sinds die datum uit: Pamela Boumeester (voorzitter), Hans Mulder 
(secretaris), Joost Scholten (penningmeester), Bas Kist, Anne Boumeester, Hester Tammes en 
Caroline Wesselman.

Financiën
Het bestuur heeft de Financial Statements 2018 op 14 september 2019 goedgekeurd.

Statuten
In de plenaire vergadering d.d. 17 september 2018 is door de besturen gezamenlijk bepaald dat het 
de kinderen van de oprichter van de stichtingen, nu zij bestuurslid zijn, vrij staat de doelstelling(en) 
van 'hun' stichting en de criteria aan de hand waarvan over een donatie wordt geoordeeld aan te 
passen, mits daarbij de bedoeling van de oprichter niet uit het oog wordt verloren.  
Na raadpleging van een jurist zal het bestuur een beslissing nemen over het voorstel tot wijziging, 
waarbij de bedoeling van de oprichter en de ANBI-waardigheid doorslaggevend zullen zijn.

Donatiebeleid
Anne Boumeester draagt samen met Caroline Wesselman van Helmond de projecten voor die zij voor 
ondersteuning in aanmerking vinden komen. Het bestuur besluit in overleg welke projecten 
daadwerkelijk financieel gesteund worden. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering en, 
indien nodig, via e-mails. Voor wat betreft de hoogte van het te doneren bedrag gelden de afspraken 
die per 27 september 2017 voor alledrie de stichtingen gelden: per jaar kan per stichting maximaal € 
10.000 worden gedoneerd. Het minimaal te doneren bedrag per jaar is € 5.000.

Donaties in 2019
Vooruitlopend op een wijziging van de criteria en statuten is in de vergadering op 14 september 2019 
besloten het Migration Museum in Londen te ondersteunen voor een bedrag van GBP 2.575 (€ 
3033,34) ten behoeve van het project Migrateful. In dit project laten migranten en statushouders 
door middel van kooklessen belangstellenden kennis maken met hun cultuur (per kookles staat één 
cultuur centraal). Bijkomend aspect is dat hun verwerving van de engelse taal en hun kennismaking 
met de lokale bevolking en inbedding in de lokale cultuur bevorderd wordt door dit project. 
De conservering van een aantal bijzondere Indiase tekeningen, in het bezit van het Museum voor 
Volkenkunde in Leiden, wordt met een bedrag van € 5.010 ondersteund. Dit toegekende bedrag zal 
bij aanvang van het project, naar het zich nu laat aanzien begin 2020, worden overgemaakt. Na 
conservering van de tekeningen kunnen zij nader bestudeerd worden en vervolgens worden 
tentoongesteld in het Museum voor Volkenkunde. De tekeningen “were collected in India by Jean-
Philippen Vogel (1871-1958), a Dutch Sanskritist and epigraphist, who occupied the eminent position 
of Acting Director General of the Archaeological Survey of India from 1910 to 1912. The present 
collection represents his legacy and epitomizes his passion and expertise for Indian painting, which 
led him to contribute to the creation of the Bhuri Singh Museum in Chamba in 1908. The drawings are
dated the first quarter of the 19th century and might have been executed by artists coming from the 
workshop of the Kangra princedom.”
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Website
De voorgestelde wijziging van de criteria en de statuten vereist, als die wijzigingen eenmaal zijn 
doorgevoerd, om aanpassing van het logo en de website. Daar de drie stichtingen één website delen, 
is in de plenaire vergadering d.d. 14 september 2019 voorgesteld een nieuwe website te (laten) 
bouwen. De drie kinderen van de in 2009 overleden oprichter van de stichtingen, H.G. Boumeester, 
zullen hierin t.z.t. gezamenlijk het voortouw nemen en de vormgeving van de nieuwe site bepalen. 


