
 

  
 
Jaaroverzicht 2021 
 
Algemeen 
Het bestuur van de Stichting Mr. W.J. Engels van Beverfordefonds vergaderde in 2021 drie keer. Op 6 
maart waren we te gast bij de biocentrale van de firma Brouwer in Balkbrug, waarvoor bestuurslid 
Lambert Schuldink werkt. Na afloop deed het bestuur een rondgang door de biocentrale. 
 
Het bestuur hield zich in 2021 bezig met de aanvraag van de ANBI-status. Voor deze aanvraag 
moesten de statuten worden aangepast. Op 26 maart stelde het bestuur de nieuwe statuten vast en 
op 23 november zijn ze gepasseerd bij de notaris. Ook sprak het bestuur over de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel 
beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 
1 juli 2021 geldt de WBTR. Onze nieuwe statuten voldoen aan de WBTR. Ook besloot het bestuur tot 
herinrichting van de effectenportefeuille via Rabo Beheerd Beleggen.  
 
Johan Stokkers en Rina Scharpert werden herbenoemd voor een periode van vijf jaar. In 2021 had 
het bestuur een omvang van negen personen. 
Helaas hebben we dit jaar alweer afscheid moeten nemen van 
ons nieuwe bestuurslid Hans Jacobs. De combinatie van zijn 
jonge gezin, zijn werk en de bestuursfunctie viel hem toch te 
zwaar.  
Vanwege corona konden we in 2020 niet op gepaste wijze 
afscheid nemen van vicevoorzitter Klaas van der Wal. Daarom 
namen we samen met onze partners op vrijdag 19 november na 
afloop van de vergadering Bij Ripperda in Den Nul afscheid van 
Klaas met een etentje van de Proeftuin van Salland.  
 
Beheer bezittingen 
In verband met de herinrichting van het kantoor van Countus in Zwolle hebben we voor onze twee 
schilderijen van Stien Eelsingh een nieuw onderkomen moeten zoeken. Ze waren in bruikleen bij Countus 
met een bruikleenovereenkomst. Onze keus is gevallen op het Stedelijk Museum in Meppel. Zij hebben een 
behoorlijke collectie met schilderijen van Stien Eelsingh. Met het museum is 
een nieuwe bruikleenovereenkomst afgesloten voor vijf jaar.  
 
 



De goederen in het Openluchtmuseum in Ootmarsum moeten om de vijf jaar gehertaxeerd worden. 
In 2021 vond een hertaxatie plaats. Alle spullen zijn bezichtigd samen met Rob Meijer van het 
Openluchtmuseum Ootmarsum. 
 
Het jaar was verder relatief rustig met betrekking tot het bezit van de stichting; er waren geen 
bijzondere zaken die extra aandacht vroegen. Op 8 juni vond de rondgang langs de pachters plaats. 
Er waren geen bijzonderheden bij Veneklaas. Bij Veneklaas is een deel van de beuken langs de 
oprijlaan gekapt en verwijderd. Er zijn nieuwe eiken aangeplant. Ook investeert de stichting in een 
nieuwe toegangsweg. De familie Geerdink heeft geen opvolger en bezint zich op haar toekomst.  
 
Het grondbezit van de stichting bestaat per 31 december 2021 uit 102 ha 18 are en 03 ca. 
 
Donateurs 
Vorig jaar moesten we vanwege corona de 
donateursdag afgelasten. Dit jaar hield de 
stichting wel weer een donateursdag. Op 
18 september waren we te gast bij Erve 
Broam in Ootmarsum. 
Na de ontvangst vertelde Kristel Scholten 
Linde over de historie en de activiteiten 
van Erve Broam. Daarna hield Stien 
Meijerink-Hannink, secretaris bij de 
stichting Twentse Erven, een boeiende 
inleiding over Twentse erven en oude 
Twentse gebruiken. Vervolgens was er 
ruimte voor ontmoeting en gelegenheid 
om rond te kijken op het erf en in de stal. De donateurs genoten ter afsluiting van een lunchplank 
met boerenlunch aan lange tafels buiten. 
 
Per 31 december 2021 waren er 112 donateurs. 
 
Samenstelling bestuur per 31 december 2021 
J.H.M. (Henk) Robben   voorzitter 
W.J. (Walter) Truitman   vicevoorzitter 
H.A. (Rina) Scharpert   secretaris 
D.J. (Dick) Dijkman   penningmeester 
L.J. (Lambert) Schuldink   rentmeester 
J. (Jannie) Lamberts-Grotenhuis  lid 
J.B. (Johan) Stokkers   lid 
R.J. (Ruud) Pol    lid 
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