STICHTING A.J. VAN RUMPT

Jaarverslag 2020
Bestuur
Het bestuur kwam in vergadering bijeen op 6 april en 2 november 2020. Als gevolg van covid-19
werden beide vergaderingen online gehouden. Alleen de najaarsvergadering bevatte een toelichting
van de vermogensbeheerder. Als gevolg van de opgelegde beperkingen werd de ondertekening van
de gewijzigde statuten uitgesteld tot 2021.
In de zomermaanden lieten de covid-19 maatregelen het toe om op informele wijze bij te praten
over het wel en wee van de Stichting. Het informele overleg vond plaats op 11 augustus in Rhenen.
Tijdens najaarsvergadering werd in overweging genomen om voor een bepaalde periode donateur te
worden van de Anne van den Ban Foundation (ABF), opererende onder het Universiteitsfonds
Wageningen (UFW). Het voltallige bestuur oordeelde positief waarna de voorzitter aan Hoogmoed
verzocht om de relatie concreet vorm te geven, ter goedkeuring door het VRF-bestuur tijdens de
voorjaarsvergadering 2021.
De voorgenomen upgrade van de VRF-website heeft in 202 geresulteerd in een nieuwe, functionele
website met een eigentijdse opmaak en die zich ook leent voor smartphones.
1
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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STICHTING A.J. VAN RUMPT
Subsidieverzoeken en -uitkeringen
In 2020 werden 29 verzoeken om ondersteuning van projecten ontvangen, waarvan 14 verzoeken
werden gehonoreerd met een bedrag van in totaal € 46.000.

Land
Kenia
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Zuid Mozambique
Ghana
Kenya
Bolivia
Noord-Ghana
India (Maharashtra)
Nepal Gorkhadistrict
Mozambique
Uganda
Noord Ghana

Project
Composting Lab
Voorbeeld Boerderij in Jukwa Krobo
Groenten en Fruittuinproject
Drinkwater 'De gevulde waterkruik'
Groentetuin
School met moestuin en visvijver
Veevoer met hydrocultuur
Stadslandbouwproject
Irrigatie
Een miljoen bomen
Agrarisch project
Agrarisch project
Ag training en middelen
Stoekdroadproject
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