STICHTING A.J. VAN RUMPT
Jaarverslag 2019
Bestuur
Het bestuur kwam bijeen op 14 april en 28 oktober 2019.
Tijdens de bestuursvergadering op 14 april trad Annejoke Pons-Buth toe als nieuw bestuurslid. In de
voorgenomen statutenwijziging in 2020 zal de beperkende voorwaarde voor het aantal
bestuursleden verwijderd worden.
Met de verkoop van twee resterende schilderijen is de afhandeling van de nalatenschap van
Beschermvrouwe Rida van Rumpt-Mulder door de executeurs testamentair Beunke en Gille formeel
afgerond. De financiën die betrekking hebben op de afhandeling werden verantwoord in het
Financiële Jaarverslag 2018 van de Stichting.
In het licht van de aanvragen in de afgelopen decennia voor ondersteuning door de Stichting heeft
het bestuur de doelstellingen van de Stichting nader geformuleerd, inclusief de wijze hoe de Stichting
tracht haar doelstellingen te verwezenlijken. De aangepaste doelstellingen werden tijdens de
bestuursvergadering op 28 oktober vastgesteld. Een hiermee samenhangende statutenwijziging
wordt in 2020 voorgenomen.
Om te voldoen aan de ANBI-voorwaarden van de Belastingdienst is de informatievoorziening op de
website van de Stichting geactualiseerd met o.a. de publicatie van een beleidsplan. Een VRFBeleidsplan is daartoe opgesteld en vastgesteld op de bestuursvergadering op 28 oktober.
Op de bestuursvergadering op 28 oktober is besloten tot een upgrade van de VRF-website met het
oog op veiligheid, privacy en vindbaarheid.
Vermogensbeheer
Gedurende het verslagjaar werd het vermogensbeheer van de stichting A.J. van Rumpt bij de
RABObank uitgevoerd door de heren drs. M. van Leijsen en ing. A. van Oosten. Het resultaat van het
vermogensbeheer is vastgelegd in de Jaarrekening 2019 van de stichting.
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Subsidieverzoeken en -uitkeringen
In 2019 werden 17 verzoeken om ondersteuning van projecten ontvangen. Negen verzoeken werden
gehonoreerd met een bedrag van in totaal € 40.536, almede € 5.000 Zimbabwe, Waterkering voor
voedsel, op grond van het besluit in 2018.

Land
Kenia
Noord-Ghana
Liberia
Bolivia
West Kenia
Ghana
India (Maharashtra)
Honduras
Senegal

Project
Aanleg irrigatiesysteem moestuin
Irrigatie
Scholing boerinnen; kippenfarm
Stadslandbouwproject
Permacultuur youth&women
Waterput en schooltuin
Een miljoen bomen
Opvang en landbouweducatie kinderen
Project "Voeding Centraal"
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