
Activiteitenverslag 2021 – Lt. Gen. H.G. Boumeester stichting

Vergaderingen

Het bestuur van de Lt. Gen. H.G. Boumeester stichting kwam in 2021 niet in vergadering bijeen vanwege

de pandemie. Wel vond gedurende het jaar overleg tussen de bestuursleden plaats via e-mail en telefoon.

Bestuur

Per 24 oktober bestaat het bestuur 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 2021 op 27 mei 2022 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 een voorstel tot wijziging, waarbij de bedoeling van de oprichter

en de ANBI-waardigheid doorslaggevend zullen zijn.

Vooruitlopend op een voorstel van wijziging van de statuten heeft het bestuur de criteria aangepast, met

inachtnemning van hetgeen in de nu nog geldige statuten is bepaald, in die zin dat de voorkeur voor

culturen van bepaalde Aziatische landen is vervallen evenals de bepaling dat alleen geregistreerde

stichtingen en organisaties een aanvraag kunnen indienen.

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 2021

De Lt. Gen. H.G. Boumeester stichting ondersteunde in 2021 twee projecten.

● De stichting doneerde € 5.000 aan een project van Helina Guleria, wier missie het is de Indiase

ambachts-technieken te behouden. Zij wil dat doen door samenwerking aan te gaan met Indiase

ambachtslieden ten behoeve van haar ontwerp van textielproducten.

● De stichting heeft € 5.000 bijgedragen in de kosten van een nieuwe vorm van presentatie van het

kamerscherm van Kawahara Keiga, ‘Uitzicht op Deshima in de Baai van Nagasaki’, eigendom van

Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, in het Museum Volkenkunde.

Website

De gewijzigde criteria staan vermeld op de website.


