
Vergaderingen
Het bestuur van de Ir H.G. Boumeester stichting kwam in 2021 niet in persoon in vergadering bijeen. Op
de daartoe geprikte datum verhinderde corona maatregelen een samenzijn. Wel overlegden de
bestuursleden gedurende het jaar via e-mail en telefoon over verzoeken om ondersteuning en andere
bestuursaangelegenheden.

Bestuur
Het bestuur bestaat sinds 24 oktober 2018 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 2021 op 27 mei 2022 goedgekeurd.

Statuten en criteria
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. Vooralsnog zijn de statuten niet
aangepast, de criteria zijn echter wel aangescherpt. Deze luiden sinds 28 juni 2021:

- De ir. H.G. Boumeester Stichting heeft ten doel het bevorderen van voortgezet, beroeps- of
universitair onderwijs aan personen die daartoe niet zelfstandig in staat zijn.  De voorkeur gaat daarbij
uit naar de ondersteuning van personen die blijk hebben gegeven van een bovengemiddeld talent of
aanleg en momenteel naar jongeren die in Azië of Afrika wonen en zijn toegelaten tot een instelling
voor voortgezet, beroeps- of universitair onderwijs in Azië of Afrika.

- De stichting verleent uitdrukkelijk geen goedkeuring aan subsidieaanvragen van instellingen of
organisaties ten behoeve van algemene onderwijsactiviteiten. Fondsen kunnen worden verstrekt in de
vorm van giften of leningen.

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. 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; het maximaal te doneren bedrag per
project is vastgesteld op € 5.000.

Donaties in 2021
De ir. H.G. Boumeester stichting ondersteunde in 2021 twee studenten, die in eigen land een studie
volgen:
- Reymak Membrot Tango, een Filipijnse jongen die elektrotechniek studeert aan de Universiteit
van Cagayan Valley (Filipijnen). De ir H.G. Boumeester stichting betaalt sinds 2017 zijn collegegeld voor
hem. Reymak zal naar verwachting  in 2022 zijn studie voltooien. (PHP 24.000 per jaar, ongeveer EU 500.)
- Herbert Ochen, een Oegandese jonge man die in mei 2021 begonnen is met een studie
medicijnen aan de Kampala International University in Oeganda. De ir. H.G. Boumeester stichting betaalt
zijn collegegeld en draagt bij in de kosten van levensonderhoud (totaal € 5.000 per jaar) voor de duur van
zijn studie.

Website
De gewijzigde criteria staan vermeld op de website.


