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Vergaderingen
Het bestuur van de Ir 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 Anne Kodde 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),
Diederik van Wassenaer (penningmeester), Marie Yvonne Mulder- van Waesberghe, Mary Anne
Wesselman van Helmond, Jan Willem Gratama, Livia Boumeester en Anne Kodde.
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
Livia Boumeester draagt samen met Anne Kodde 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 om de volgende organisaties en individu te ondersteunen:
- Memusi Afripad, een project van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Memusi Foundation (GBP
3.000 / EU 3.550), dat de stichting ook in 2018 ondersteunde. Het Memusi Afripad project richt zich
op schoolgaande meisjes in Kenya en heeft als doel hun schoolverzuim door menstruatie terug te
dringen door het (gratis) verstrekken van herbruikbaar maandverband en door het geven van
voorlichting over menstruatie. Deze voorlichting wordt gegeven door oudere (Masaai) meisjes die
hierin door vrijwilligers van de Memusi foundation worden getraind. Het maandverband wordt
gemaakt door twee sociale ondernemingen in Uganda, Afripad en Days for Girls, en door vrijwilligers
in het Verenigd Koninkrijk. In 2018 heeft dit project ervoor gezorgd dat het schoolverzuim door de
doelgroep met 40 % is gedaald.
- StreetInvest (GBP 4.280,/EU 5.065). Deze in het verenigd Koninkrijk gevestigde stichting zet zich in
voor straatkinderen, wereldwijd. Door het opzetten van regionale Street workers netwerken gaat zij
het stigma, de discriminatie en sexueel en physiek misbruik van straatkinderen tegen en helpt zij
deze kinderen hun talenten te ontwikkelen.
- Reymak Membrot Tango, een Filipijnse jongen die niet over de middelen beschikt om
elektrotechniek te studeren aan de Universiteit van Cagayan Valley (Filipijnen). De ir H.G.
Boumeester stichting had in 2017 via een contact op de Filipijnen over zijn wens om te studeren en
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de financiële onmogelijkheid daarvan gehoord en besloot hem te helpen door zijn collegegeld voor
hem te betalen. Hij zit ondertussen in zijn tweede jaar en doet het geweldig. (PHP 24.000 per jaar,
ongeveer EU 500)
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.

