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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 heeft als doelstelling 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 de werkzaamheden die zij verrichten. 
Er wordt alleen 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. 
 
Activiteiten 
De uitkeringen verliepen evenals voorgaande jaren op basis van aanvragen door 
Samen Veilig Midden Nederland en Jeugdzorg Amsterdam. Het Fonds heeft 56 
aanvragen gehonoreerd voor een totaal bedrag van € 17.072 (2018: 15.185). 
Verdere details over de uitkeringen zijn te vinden in de toelichting op de jaarrekening.  
 
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 Jeugdzorg Amsterdam voort te zetten. Naar verwachting 
zal het niveau van de uitkeringen uit budgettaire overwegingen gelijk blijven 
aangezien de eigen middelen van het RWF te beperkt zijn om het budget te 
verhogen. 
 
 
Baarn, 4 april 2020 
 
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 2019 (bedragen in €)

Activa 2019 2018

Bank rekening courant 6.977,69 3.560,20
Spaarrekeningen 24.426,72 36.745,00
Deposito's 90.000,00 90.000,00
Te ontvangen bijdragen 0,00 0,00
Te ontvangen rente 374,72 387,48

121.779,13 130.692,68

Passiva 2019 2018

Continuïteitsreserve 1.000,00 1.000,00
Bestemmingsreserve 100.000,00 100.000,00
Overige reserves 20.779,13 29.342,80
Bestemmingsfonds 0,00 349,88
Voorzieningen 0,00 0,00

121.779,13 130.692,68

Staat van baten en lasten over 2019

Baten 2019 2018

Ontvangen bijdragen 8.000,00 8.000,00
Rentebaten 705,00 717,77

8.705,00 8.717,77

Lasten

Uitkeringen 17.072,16 15.183,37
Kosten beheer en administratie 546,39 519,90

17.618,55 15.703,27

Saldo van baten en lasten -8.913,55 -6.985,50

Bestemming saldo 2019

toevoeging / onttrekking aan:
- continuïteitsreserve 0,00
- bestemmingsreserve 0,00
- overige reserves -8.563,67
- bestemmingsfonds -349,88

-8.913,55
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Toelichting bij de balans en staat van baten en lasten over 2019 
 
Activa 
 
Banktegoeden 
Dit betreft een rekening courant tegoed bij de ING bank en spaartegoeden bij ING 
Bank en Roparco. 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 2019 opgebouwde rente die in 2020 wordt ontvangen. 
 
Passiva 
 
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. De bestemmingsreserve is vastgesteld op € 100.000. 
Wegens de lage rentestand waren de inkomsten niet toereikend om aan de 
doelstellingen te voldoen. De hoogte van de bestemmingsreserve blijft daarom 
onderwerp van reflectie.  
 
-De overige reserves betreffen de middelen ter beschikking van bestuur voor 
uitgaven op korte termijn, te weten het deel van de uitkeringen dat niet door 
ontvangen bijdragen gedekt wordt. Stand per 31 december 2019: € 20.779 (2019: € 
29.343). De daling houdt verband met het negatief verschil tussen de inkomsten (€ 
8.000) en uitkeringen (€ 17.072) in 2019. 
 
Bestemmingsfonds 
Sinds 2017 heeft het RWF een meerjarige samenwerking met een ander fonds. De 
jaarlijkse bijdrage die het RWF ontvangt is € 5.000. Deze bijdrage dient aan 
specifieke doelen te worden besteed, welke vallen binnen de doelen van het RWF. 
De inkomsten en uitkeringen worden middels dit bestemmingsfonds apart 
bijgehouden. De uitkeringen in 2019 uit hoofde van het bestemmingsfonds 
bedroegen € 5.350 (2018: 5.906). Het saldo van het bestemmingsfonds per 31 
december 2019 is gereduceerd tot € 0 (2018: € 350). 
 
Baten 
 
Ontvangen bijdragen 
De bijdragen bestaan uit: 
-2 (meerjarige) bijdragen van stichtingen, totaal € 8.000. 
De hoogte van de bijdragen is onder het budget van € 10.000. 
 
Rente inkomsten 
In totaal werd € 705 (2018: € 718) aan rente opgebouwd over deposito’s bij Triodos 
Bank. Sinds eind 2018 zijn de spaarrentes bij ING en Robeco gedaald naar 0%. 
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Lasten 
 
Uitkeringen 
Overzicht van de in 2019 uitgekeerde aanvragen ten behoeve van minderjarigen die 
zich in een sociale achterstandspositie bevinden: 
 

 
 
In 2019 zijn via Samen Veilig Midden Nederland en Jeugdzorg Amsterdam 55 
aanvragen voor individuele kinderen toegekend. Aan een andere stichting is 1 
aanvraag toegekend, die ook gericht is op kinderen in een achterstandspositie. 
Het totaal van € 17.072 is in lijn met de begroting van (ten minste) € 15.000.  
 
Kosten beheer en administratie 
De totale kosten voor beheer en administratie bedragen € 546 (2018: € 520) en 
bestaan uit: 
 
FIN contributie 
In 2019 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, totaal € 146. 
 
Administratiekosten:  
Uitgaven aan kopieer-, porto- en telefoonkosten die samenhangen met het 
behandelen van de aanvragen zijn voor 2019 nihil. 
 
Begroting 2020 
 
Inkomsten 
De verwachte inkomsten in 2020 bedragen € 10.000 (begroting 2019: € 10.000).  
 
Uitkeringen 
De uitkeringen voor 2020 zijn begroot op tenminste € 15.000 (begroting 2019: 
€ 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 
besluit hierover van het bestuur. 
 
Administratiekosten 
De begrote kosten voor 2020 bedragen € 600 (2019: € 600). 

Categorie aantal 2019 2018

Vakantiekamp 18 5.799,70 1.720,00
Sport 7 2.960,00 1.412,50
Kleding / schoenen 7 1.375,00 3.312,00
Kamerinrichting 7 1.700,00 5.330,00
Overig 17 5.237,46 3.408,87

56 17.072,16 15.183,37


