(te publiceren op de website onder de knop ‘Verantwoording’)

Jaarverslag/Verslag uitgeoefende activiteiten 2019
Het bestuur heeft vergaderd op 1 april, 21 mei en 18 november 2019.
Naast de gebruikelijke onderwerpen zijn onder meer besluiten genomen over
de herbenoeming van mevrouw IJedema en de verdere bestuurssamenstelling als gevolg van het
aftreden van de heer Fokkema en de heer Haandrikman.
Als respectievelijke opvolgers zijn benoemd de heer Andries Bouwman en mevrouw Edith van ‘t
Wout. Zij hebben in de mei-vergadering de bestuursfuncties overgenomen, waarbij de heer
Bouwman is benoemd tot voorzitter en mevrouw van ‘t Wout tot penningmeester. Mevrouw
IJedema heeft de functie van secretaris behouden.
Begin 2019 is de website deels geactualiseerd.
Naast de gebruikelijke ronde van behandeling van aanvragen om een toelage (zie hieronder) is
ook gesproken over een buiten de termijn via het contactformulier ingediend verzoek om
ondersteuning van een leerlinge van de Havo-top in Burgum, die aanvankelijk verbleef in het AZC
te Burgum maar later met de rest van het gezin ‘op straat was gezet’. Hoewel het bestuur in
principe bereid was om bij hoge uitzondering een bijdrage toe te kennen, heeft een ander geen
vervolg gekregen.
In de mei-vergadering is een besluit genomen over de aanpassing van de formulering van artikel 2
van het Huishoudelijk Reglement. De tot dan opgenomen term ‘voortgezet onderwijs’ zou tot
misverstanden kunnen leiden en daarom is de tekst van artikel 2 gewijzigd in:
Definitie jongeren
Onder jongeren worden verstaan personen, die studeren aan het MBO (middelbaar
beroepsonderwijs), HBO (hoger beroepsonderwijs) of WO (wetenschappelijk onderwijs), tot de
leeftijd van 27 jaar.
Er zijn in dit jaar 7 aanvragen om een toelage ingediend. Aan zes studenten is een toelage
toegekend van € 1.500,- en aan één stdent een toelage van € 750,- . Alle toelagen zijn
daadwerkelijk uitgekeerd.
In de vergadering van november is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden om meer
bekendheid te genereren voor het RW-fonds.
Eind november is het bestuur ‘op de vingers getikt’ over het ontbreken van verschillende gegevens
op de website van de stichting, welke nodig zijn om de ANBI-status voor de stichting te kunnen
behouden. Het bestuur heeft direct actie ondernomen, de website (verder) geactualiseerd en de
ontbrekende gegevens vermeld. De Belastingdienst is hierover op 9 december 2019 geinformeerd.

