
Jaarverslag/Verslag uitgeoefende activiteiten 2022
Het bestuur heeft vergaderd op 7 februari, 30 mei en 26 augustus 2022.

Geen toelagen
Het meest opvallende is toch wel dat in dit verslagjaar geen toelagen uit het fonds zijn toegekend.
In de vergadering van februari is een (afwijzende) beslissing genomen op een aanvraag om een 
toelage uit het fonds, die in december 2021 was ingediend. Maar verder zijn er gedurende het hele
jaar geen aanvragen ingediend!
Er ligt een taak voor het bestuur om uit te zoeken of hier specifieke redenen voor zijn aan te wijzen
en om te bepalen wat er gedaan moet worden om er voor te zorgen dat meer studenten een 
beroep doen op ondersteuning van het fonds. 

Bestuurswisseling
Wederom was het een jaar met een wisseling in het bestuur: voorzitter Andries Bouwman is 
afgetreden, nadat hij als gevolg van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen niet opnieuw tot
wethouder van de gemeente Tytsjerksteradiel is gekozen. De heer Bouwman was bestuurslid 
vanaf mei 2019.
In september is mevrouw (wethouder) Caroline de Pee door burgemeester en wethouders officieel 
tot nieuw bestuurslid van de stichting benoemd. Zij heeft al in augustus voor het eerst een 
vergadering bijgewoond en is binnen het bestuur tot voorzitter aangewezen.

Beleidsplan
In de vergadering van mei is niet alleen een beslissing genomen over de vaststelling van het 
financieel - en secretarieel jaarverslag over 2021, maar ook is er voor het eerst een Beleidsplan 
voor de stichting vastgesteld. 
Via een brief van de Belastingdienst ANBI is er op gewezen, dat het hebben van een beleidsplan 
een verplichting is volgens de richtlijnen voor ANBI-instellingen. Het plan moet ook op de website 
van de betreffende instelling worden gepubliceerd. Omdat onze stichting een (heel) kleine stichting
met beperkte activiteiten is, mag het beleidsplan beknopt van inhoud zijn.

Nieuwe website
Eerder in 2022 is een beslissing genomen om een geheel nieuwe website te laten bouwen. De 
oude website werd zo langzamerhand als gedateerd ervaren. Voor het bijhouden van de content 
was er sprake van afhankelijkheid van anderen.
Er is opdracht gegeven om een nieuwe, functionele website te ontwerpen, welke bovendien 
makkelijk vanuit het bestuur zelf kan worden onderhouden. Deze nieuwe site is aan het eind van 
het jaar in de lucht gekomen, met dien verstande dat op een aantal onderdelen de puntjes nog op 
de ‘ i ‘ moeten worden gezet.

12 ½ jaar jubileum
Op 25 juli 2022 heeft de stichting Rauwerda Westra Fonds officieel 12 ½ jaar bestaan. Uiteindelijk 
is dit op gepaste en niet uitbundige wijze gevierd op 7 oktober met een buffet in café Moarkswâl te 
Aldtsjerk, het dorp waar de naamgever van het fonds, de heer Pieter Edzo Rauwerda, begraven is.
Voor het buffet waren uitgenodigd 1) alle personen, die in de afgelopen jaren een toelage uit het 
fonds hebben ontvangen en 2) alle bestuursleden en oud-bestuursleden.
Helaas was er uit de eerste groep niemand persoonlijk aanwezig. Naast diverse afmeldingen heeft 
een moeder gevraagd of zij namens haar dochter aanwezig mocht zijn en zij is van harte welom 
geheten. Naast het huidige bestuur waren de meeste oud-bestuursleden wel aanwezig.
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