(verkort) Bestuursverslag 2021

Doelstellingen van de Stichting

Boschuysen is een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang,
verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet
ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.
Boschuysen verleent financiële steun aan stichtingen, verenigingen en andere
organisaties. Daarvoor heeft Boschuysen een aantal voorwaarden geformuleerd die o.a.
via de website bekend worden gemaakt.
Samenvatting van de activiteiten aan doelstellingen in het verslagjaar

Het totaal toegekend bedrag in 2021 daalde licht ten opzichte van het voorgaande jaar.
Doordat vele toekenningen in 2020 activiteiten betroffen die werden doorgeschoven naar
2021 wegens de corona beperkingen, waren er minder nieuwe aanvragen voor 2021. De
hoge nood aan opvangplekken voor pleegkinderen en aan woningen voor kwetsbare
jongeren werd ook dit jaar extra gesteund.Van het aantal complete aanvragen dat werd
ontvangen werd opnieuw nagenoeg 74% gehonoreerd

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR GEDURENDE 2021
De heer Dr. J.J. Hazenberg, voorzitter Mevrouw dr.
C.M.J. Vrijmoet-Wiersma, vicevoorzitter
De heer Mr. R.W. van Ierschot
De heer Drs. E. Smits
Mevrouw mr. J. Spierdijk
Mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn

MUTATIES IN HET BESTUUR
Per 1 januari 2022 heeft mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma het voorzitterschap
overgenomen van de heer dr. J.J. Hazenberg. Mevrouw m r. J. S p i e r d ij k treedt sinds die
datum op als vicevoorzitter.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR PER 1 JANUARI 2022
Mevrouw dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma, voorzitter
Mevrouw mr. J. Spierdijk, vicevoorzitter
De heer Mr. P.M. Eversdijk
De heer Dr. J.J. Hazenberg
De heer Drs. E. Smits
Mevrouw M.H. Wetselaar-Cosijn

Bestuursverslag verkort Boschuysen 2021

pag. 1

Samenvatting financiële aangelegenheden
Beleggingsbeleid
Daar Boschuysen zich niet actief inzet om inkomsten uit giften, subsidies of andere
bronnen te verwerven is in de praktijk het vermogen de bron waaruit de beschikbare
middelen voortkomen. Het bestuur heeft zich daarbij ten doel gesteld het vermogen over
lange termijn welvaartsvast in stand te houden. Het vermogen bestaat uit aandelen,
obligaties, liquiditeiten, landerijen en onroerend goed.

Beleid ten aanzien van donaties aan doelstellingen
Boschuysen werkt niet met een begroting, maar met een donatiebudget. Het
donatiebudget is gebaseerd op 3% reëel rendement van het vermogen, minus de
organisatiekosten.
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