Activiteitenverslag 2019 – Mr. H.G. Boumeester stichting

Vergaderingen
Het bestuur van de Mr H.G. Boumeester stichting kwam in vergadering bijeen op 6 augustus 2019 en
vervolgens vond op 14 september 2019 de plenaire vergadering van de besturen van de drie H.G.
Boumeester stichtingen plaats. 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 Frederik Boumeester, zoon van de
oprichter van de stichting, uit te nodigen om zitting te nemen in het bestuur van de stichting. Door
zijn verblijf voor studie in de Verenigde Staten heeft zijn inschrijving als bestuurslid van de Mr. H.G.
Boumeester stichting bij de Kamer van Koophandel enige vertraging opgelopen. Per 14 september
2019 is hij officieel toegetreden tot het bestuur. Het bestuur bestaat sinds die datum uit: Pamela
Boumeester (voorzitter), Hans Mulder (secretaris), Albert van Dedem (penningmeester), Arjan Jurry,
Machiel Jansen Schoonhoven, Henry van Geen en Frederik Boumeester.
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
Frederik Boumeester draagt de projecten voor die hij voor ondersteuning in aanmerking vindt 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 6 augustus 2019
voorgesteld om de volgende organisatie te ondersteunen:
- Voc-Rural Development Trust ten behoeve van de conservering en het herstel van de mangrove
bossen in Pitchavaram in India teneinde de biodiversiteit van de riviermondingen in het kustgebied te
bevorderen. Het bestuur geeft er de voorkeur aan niet de enige donateur te zijn en gefaseerd bij te
dragen in de kosten van dit project. Besloten is om nadere informatie van de organisatie over andere
donateurs af te wachten alvorens de hoogte van de donatie vast te stellen.
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.

