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

Jaarverslag/Verslag uitgeoefende activiteiten 2021
Het bestuur heeft vergaderd op 8 maart, 5 juli en 22 november 2021.

Ook in 2021 hebben de beperkende maatregelen, die het gevolg zijn van de Corona-crisis, invloed 
gehad op de structuur van de bestuursvergaderingen en de wijze, waarop deze hebben (kunnen) 
plaatsvinden. 
Zo heeft er geen enkele vergadering plaatsgevonden op de oorspronkelijk geplande datum en zijn 
de vergaderingen van 8 maart en 22 november digitaal (Teams) of via schriftelijke raadpleging 
gehouden.
 
De vergadering van 5 juli, die aanvankelijk gepland stond op 31 mei, kon gelukkig wel fysiek 
plaatsvinden. Deze vergadering stond niet alleen in het teken van de beoordeling van ingekomen 
aanvragen om een toelage, maar ook werd tijdens deze bijeenkomst officieel afscheid genomen 
van Mieke IJedema als bestuurslid van de stichting.
Mevrouw IJedema is vanaf januari 2015 bestuurslid/secretaris geweest. Zij is opgevolgd door 
mevrouw Emiek van Campen-van der Vijgh, die eind 2020 officieel door burgemeester en 
wethouders tot bestuurslid is benoemd. 

Naast de gebruikelijke onderwerpen zijn onder meer besluiten genomen over:
- de aanpassing van artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de stichting, met als doel om het
indienen van aanvragen om een toelage niet langer aan één bepaalde maand te binden, maar 
gedurende het hele jaar toe te staan. Voor de beoordeling van de aanvragen zijn er in principe 
twee beslismomenten (jan/febr. voor aanvragen die zijn ingekomen in de periode van 1 mei tot en 
met 30 november en in mei/juni voor aanvragen die zijn ingekomen tussen 1 december en 30 
april);
- de aanvulling van de website van het Rauwerda Westra Fonds met het oog op de voorwaarden 
(voor het behoud) van de ANBI-status;
- de vaststelling van het secretarieel - en financieel jaarverslag 2020
- de stappen, die gezet kunnen worden om te bewerkstelligen dat de website wordt geactualiseerd 
en gemoderniseerd, met betere mogelijkheden om het beheer van de content op eenvoudige wijze
zelf te doen.

Via de reguliere procedure zijn in mei en juli toelagen toegekend aan 5 studenten. Alle vijf zijn 
daadwerkelijk met de studie gestart en hebben een toelage van € 1.500,- ontvangen.
In november is via een schriftelijke behandeling een toelage toegekend aan een 6e student. Ook 
deze toelage bedroeg € 1.500,-.

 
 


