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Algemene informatie 
 
Statutaire naam: Stichting Dr. Arnold Rijpperda Wierdsma Fonds 
Adres:   Nicolaas Beetslaan 46 
   3743 HM Baarn 
KvK nr.:  41055403 
RSIN:   816181470 
 
 
Verslag van het bestuur 
 
Doelstelling en werkwijze 
Het Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds (RWF) is een klein vermogensfonds dat in 
1923 is opgericht en als doelstelling heeft het financieel steunen van minderjarigen 
die zich in een sociale achterstandspositie bevinden. De activiteiten van het fonds 
vinden plaats op basis van vrijwilligerswerk. De bestuursleden ontvangen geen 
beloning voor hun werkzaamheden. Er wordt alleen een vergoeding verstrekt voor 
onkosten die zijn gemaakt bij de verwerking van de aanvragen. Voor een uitvoeriger 
beschrijving van ons fonds verwijzen wij naar het document Werkwijze RWF 2020. 
 
Activiteiten 
De uitkeringen verliepen evenals voorgaande jaren hoofdzakelijk op basis van 
aanvragen door de (jeugdzorg)organisaties Samen Veilig Midden Nederland en 
Jeugdbescherming Amsterdam. Het Fonds heeft 21 aanvragen gehonoreerd voor 
een totaal bedrag van € 9.380 (2020: 26 aanvragen, € 14.838). Verdere details over 
de uitkeringen zijn te vinden in de toelichting op de jaarrekening. De corona-crisis 
heeft ongetwijfeld invloed gehad op het achterblijvend aantal aanvragen: activiteiten 
op het gebied van vakantiekampen en sport, die normaal gesproken een aanzienlijk 
deel van de aanvragen uitmaken, waren afgelopen jaar duidelijk geringer. 
 
Wat betreft inkomsten is het fonds voor een belangrijk deel afhankelijk van giften van 
andere fondsen. Voor het overige deel bestaan de inkomsten uit rente en incidentele 
giften en legaten van particulieren. 
 
Toekomst 
Het bestuur verwacht in de komende jaren de structurele samenwerking met Samen 
Veilig Midden Nederland en Jeugdbescherming Amsterdam voort te zetten. Het 
niveau van de uitkeringen zal uit budgettaire overwegingen gelijk blijven of licht 
stijgen aangezien de eigen middelen van het RWF te beperkt zijn. De effecten van 
het vervolg van de corona-crisis op de activiteiten van het RWF zijn op dit moment 
lastig in te schatten. Hopelijk komen er door verwachte versoepelingen in 2022 weer 
meer aanvragen voor bijvoorbeeld zomerkampen binnen. Tegelijkertijd zal de huidige 
crisis kinderen in een achterstandspositie mogelijk nog enige tijd parten blijven 
spelen. Het Fonds kijkt nadrukkelijk naar mogelijkheden om in deze context 
financiële ondersteuning te (blijven) bieden.  
 
Baarn, 27 maart 2022 
 
T.M. de Wit, voorzitter 
J.E. Badon Ghijben, secretaris 
L.A. Geleijnse, penningmeester 
D.R. van Dorsser, bestuurslid 
B.C. Geleijnse, bestuurslid 
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Balans per 31 december 2021 (bedragen in €)

Activa 2021 2020

Bank rekening courant 2.729 1.618

Spaarrekeningen 20.784 23.120

Deposito's 90.000 90.000

Te ontvangen rente 375 375

113.888 115.112

Passiva 2021 2020

Continuïteitsreserve 1.000 1.000

Bestemmingsreserve 100.000 100.000

Overige reserves 12.510 13.459

Bestemmingsfonds 378 653

113.888 115.112

Staat van baten en lasten over 2021

Baten 2021 2020

Ontvangen bijdragen 8.000 8.000

Rentebaten 705 705

8.705 8.705

Lasten

Uitkeringen 9.380 14.838

Kosten beheer en administratie 549 534

9.929 15.372

Saldo van baten en lasten -1.224 -6.667



Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds 
Jaarrekening 2021 

Toelichting bij de balans en staat van baten en lasten over 2021 
 
Activa 
 
Banktegoeden 
Dit betreft een rekening courant tegoed bij de ING bank en spaartegoeden bij ING 
Bank en Triodos. Alle tegoeden staan ter vrije beschikking van de Stichting. 
 
Deposito’s 
Dit betreft 3 deposito’s met verschillende looptijden afgesloten bij Triodos Bank. 
 
Te ontvangen rente  
Dit is de over 2021 opgebouwde rente die in 2022 wordt ontvangen. 
 
Passiva 
 
Reserves 
Het bestuur heeft besloten tot het aanhouden van onderstaande reserves: 
-De continuïteitsreserve dient ter dekking van risico's op korte termijn. De 
continuïteitsreserve bedraagt net als voorgaand jaar € 1.000. 
 
-De bestemmingsreserve dient als bron van inkomsten voor de realisatie van de 
doelstellingen op langere termijn, te weten dekking van de beheerskosten en een 
deel van de uitkeringen. Het bestuur beschouwt dit als het stamvermogen. De 
bestemmingsreserve is vastgesteld op € 100.000.  
 
-De overige reserves betreffen de middelen ter beschikking van het bestuur voor 
uitgaven op korte termijn, te weten het deel van de uitkeringen dat niet door 
ontvangen bijdragen gedekt wordt. Stand per 31 december 2021: € 12.510 (2020: 
€ 13.459). De daling houdt verband met het negatief verschil tussen de inkomsten 
(€ 8.000) en uitkeringen (€ 9.380) in 2021. 
 
Bestemmingsfonds 
Sinds 2017 heeft het RWF een meerjarige samenwerking met een ander fonds. De 
jaarlijkse bijdrage die het RWF ontvangt is € 5.000. De donor heeft bepaald dat de 
bijdrage aan specifieke doelen dient te worden besteed, welke overeen komen met 
de doelen van het RWF. De inkomsten en uitkeringen van dit fonds worden apart 
bijgehouden. De uitkeringen in 2021 bedroegen € 5.275 (2020: 4.347). Het saldo van 
het bestemmingsfonds per 31 december 2021 is met € 275 afgenomen tot € 378 
(2020: € 653). 
 
Baten 
 
Ontvangen bijdragen 
De bijdragen bestaan uit: 
- 2 (meerjarige) bijdragen van stichtingen, totaal € 8.000. 
De hoogte van de bijdragen was gelijk aan de begroting van € 8.000. 
 
Rente inkomsten 
In totaal werd € 705 (2020: € 705) aan rente opgebouwd over deposito’s bij Triodos 
Bank. Sinds eind 2018 bedraagt de rente op spaarrekeningen 0%.  



Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds 
Jaarrekening 2021 

Lasten 
 
Uitkeringen 
Overzicht van de in 2021 uitgekeerde aanvragen ten behoeve van minderjarigen die 
zich in een sociale achterstandspositie bevinden: 
 

 
 
In 2021 zijn via Samen Veilig Midden Nederland en Jeugdbescherming Amsterdam 
21 aanvragen voor individuele kinderen toegekend. Het totaal van € 9.380 is onder 
de begroting van (ten minste) € 15.000.  
 
Kosten beheer en administratie 
De totale kosten voor beheer en administratie bedragen € 549 (2020: € 534) en 
bestaan uit: 
 
FIN contributie 
In 2021 is de minimale contributie van € 400 betaald. FIN is de belangenvereniging 
voor vermogensfondsen in Nederland. 
 
Bankkosten 
Dit zijn kosten voor de betaalrekening bij de ING Bank en een spaarrekening bij 
Triodos Bank, totaal € 149. 
 
Administratiekosten:  
Uitgaven aan kopieer-, porto- en telefoonkosten die samenhangen met het 
behandelen van de aanvragen zijn voor 2021 nihil. 
 
Begroting 2022 
 
Inkomsten 
De verwachte inkomsten in 2022 bedragen € 8.000 (begroting 2021: € 8.000).  
 
Uitkeringen 
De uitkeringen voor 2022 zijn begroot op tenminste € 15.000 (begroting 2021: 
€ 15.000). Naar verwachting zal een deel uit de overige reserves gefinancierd 
worden.  
 
Het bestuur ziet deze begroting als een richtlijn. Mochten zich bijzondere gevallen 
aandienen, dan kan het bedrag aan begrote uitkeringen opgehoogd worden, na een 
unaniem besluit hierover van het voltallige bestuur. 
 
Administratiekosten 
De begrote kosten voor 2022 bedragen € 600 (2021: € 600). 

Uitkeringen

Categorie aantal 2021 2020

Vakantiekamp 6 3.060 1.000

Sport 3 1.350 2.447

Kleding / schoenen 2 480 1.700

Kamerinrichting 6 2.050 900

Overig 2 1.500 2.091

Educatie 2 940 6.700

21 9.380 14.838


