JAARVERSLAG 2015
Doel van de Stichting
Het verlenen van financiële steun ten behoeve van de zorg voor het welzijn van jongeren,
waarbij speciaal aandacht zal worden besteed aan opvoeding en opleiding, een en ander in de
ruimste zin van het woord. De stichting behoeft haar werkterrein niet te beperken tot de
provincie Friesland.
De stichting, die is ingesteld door Vrouwe Kinsck van Ropta en haar echtgenoot Sjoerd van
Andla, bij fundatiebrief van 2 april 1541, duurt onbepaalde tijd voort.
Het Tjallinga Weeshuis steunt projecten die tot doel hebben het leven te verbeteren van
jongeren die het maatschappelijk en/of economisch moeilijk hebben. Bij voorkeur gaat het
hierbij om opvoeding, opleiding en studie.
Bestuur
Mr. B.W. Hopperus Buma
Dr. A.P.C.C. Hopperus Buma
Ir. A.W. Langhout

Dadelijk Administrator
Mede-Dadelijk Administrator
Toeziend Administrator

Uitkeringen
1.) Aan Youth for Christ uit Ede werd € 5009,85 geschonken ten behoeve van het project
“Talent Coaching”. Het betrof de aanschaf van een aanhanger en materiaal t.b.v. houthakken
2.) Aan het Pension Maaszicht te Rotterdam werd een bedrag van € 3700,- geschonken.
Maaszicht is een instituut dat zwerfjongeren in de leeftijd van 17-23 jaar opvangt.
3.) € 2000,- is ter beschikking gesteld aan de Stichting Shailoh, ten behoeve van project
Brazas Abiertos (open armen) te Lima in Peru. Het is bestemd voor “tienerwerk”. Het
project wordt uitgevoerd door de Nederlandse familie Bosch. Het project is in 2013
aangebracht door de oud-pachter S. Turkstra.
4.) Aan het Herman van Veen Art Centre werd € 1500,- geschonken ten behoeve van een
creatieve feestdag voor kinderen van Asielzoekers. Het betrof de ontwikkelings- en
uitvoeringskosten van het onderdeel “Zing, Speel en Dans”.
5.) Aan in de Alliantie Kind Gezin werd € 2500,- bijgedragen. De Alliantie is een brede en
groeiende coalitie van maatschappelijke organisaties die eraan werkt dat zo veel mogelijk
kinderen in de residentiële jeugdzorg (leefgroepen) een plek vinden binnen de veiligheid en
geborgenheid van een gezin.
6.) Dit jaar is voor € 2500,00 financieel bijgedragen aan het project Voorlees Express in
Utrecht. Vrijwilligers helpen d.m.v. voorlezen en kennismaken met boeken de taalachterstand
van basisschoolkinderen uit achterstandmilieus weg te werken.
7.) € 2000,- werd geschonken aan de Stichting Petje Af; dit is een weekendschool die zich
richt op ontwikkelingskansen voor kinderen van 10 t/m 14 jaar in achterstandsposities.
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8.) € 7000,- is gedoneerd aan Weeshuis Suwasetha te Sri Lanka. Dit betreft een
meerjarenproject dat is aangebracht door de Toeziend Administrator.
9.) €3500,- is bijgedragen aan een automatiseringsproject in bovengenoemd weeshuis
10.) Aan Pater van Balen te Brazilië werd dit jaar € 2500,00 uitgekeerd voor zijn activiteiten
om straatkinderen te Belo Horizonte in Brazilië op te vangen, onderwijs te geven en voor te
bereiden op het leven in de ingewikkelde Braziliaanse maatschappij.
11.) € 500,- is geschonken aan het kerkbestuur van de kerk te Weidum, ten behoeve van de
uitgave van een boekwerk over de geschiedenis van de kerk. De grafsteen van onze stichtster
bevindt zich in deze kerk.
12.) Aan de gemeente Littenseradiel is een bedrag geschonken van € 500,- als bijdrage in de
restauratie van een historisch wapenbord.
Onderhoud Tjallinga State
De onderhoudskosten t.b.v. de boerderij ‘Tjallinga State’ bleven beperkt tot enig
schilderwerk.
Pachters
De Staatssecretaris

van Economische Zaken heeft per 1 juli 2015 de nieuwe regionale
veranderpercentages en regionormen conform het Pachtprijzenbesluit 2007 en de
Uitvoeringsregeling Pacht vastgesteld.
De nieuwe pachtbedragen zijn per 1 november voor het eerst ontvangen.
Op 19 en 20 september is er een zeer geslaagd bestuursweekeinde gehouden, waarbij alle
pachters zijn bezocht. Alle bestuursleden en beoogd bestuursleden waren hier – m.u.v.
dhr. A.P.C.C. Hopperus Buma – bij aanwezig. De Toeziend Administrator en zijn echtgenote
boden zeer gastvrij overnachting aan in hun huis te Makkinga.

Bestuursvergadering
De Dadelijk Administrator, Toeziend Administrator en mede-Dadelijk Administrator hebben,
te samen met de beoogde opvolgers mevrouw C.M. de Bruin en de heer J.C. Hopperus Buma,
op 14 juli 2015 te Amersfoort vergaderd en de jaarrekening 2014 goedgekeurd.

Lustrum 2016
Het bestuur heeft besloten ter gelegenheid van het 475 jarig bestaan van het Tjallinga
Weeshuis in 2016 een boekwerk te laten schrijven waarin de nadruk ligt op het leven en de
intenties van onze stichtster Kinsck van Ropta, op de wezenzorg door de eeuwen heen en op
de ontwikkelingen in de laatste 50 jaar. Ook de pachters komen aan het woord en er zal
aandacht worden besteed aan recent gesteunde projecten. Het boek zal worden geschreven en
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samengesteld door Christine Sinninghe Damsté – Hopperus Buma en in april 2016
verschijnen.
Op 2 april 2016 zal te Weidum een diner worden gehouden met het betuur en de
pachtersfamilies ter gelegenheid van dit lustrum.
Dadelijk Administrator
Op 2 september hebben de Dadelijk Administrator en de schrijfster van het gedenkboek een
bezoek gebracht aan het archief (Tresoar) te Leeuwarden.
Op 5 september hebben de Dadelijk Administrator en beoogd Toeziend Administrator mevr.
C.M. de Bruin op het Landgoed ‘De Paltz’ te Soest de door het weeshuis gesponsorde dag
voor asielzoekerskinderen bezocht.
Op 17 oktober heeft de Dadelijk Administrator in Weidum de presentatie bijgewoond van het
boek “De Johanneskerk van Weidum”, waarvan de uitgave mede door een bijdrage van het
weeshuis is mogelijk gemaakt.

Publicatieplicht ANBI
De belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 als eis dat Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI’s) over een website beschikken waarop een aantal gegevens worden
geplaatst zoals het (financiële) jaarverslag, de balans, de samenstelling van het bestuur en een
beleidsplan.
Het Tjallinga Weeshuis is aangesloten bij de FIN-portal en voldoet daarmee aan de
verplichtingen.
Rapport Boekjaar 2015
In het rapport ‘Toekomst Stichting Tjallinga Weeshuis’ is vastgelegd dat de financiële
administratie jaarlijks wordt gecontroleerd door een accountant.
Het netto resultaat van inkomsten en uitgaven bedraagt in 2015 € 17.769,- (2014 €30.150,- )
Het verschil wordt veroorzaakt doordat er ruim € 12.000,- meer is uitgekeerd aan projecten.
De koersresultaten waren in 2015 minder dan het jaar er voor, € 33. 441,- (2014 € 48.179,-)
Het uiteindelijke resultaat bedraagt € 51.210 (2014 € 78.329,-)
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