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ANBI-gegevens 
 

Kamer van Koophandel: 41000686 
Fiscaal nummer / RSIN: 002897489 
 
Adres: 
Stichting Het Old Burger Weeshuis 
Kleine Kerkstraat 8 
8601 CN  SNEEK 
0515-412625 

Bestuur: 
De heer H.G. van der Zwaag, Sneek (voorzitter) 
Mevrouw J.E.M. Gerretzen, Sneek 
(penningmeester) 
De heer B.J.W. Harding, Sneek 
De heer W. Sinnema, Sneek 
Mevrouw H. Reinstra, Sneek 
Mevrouw M.S. Taselaar, Sneek 
De heer A.C.L. Nauta, Sneek 

 
 
Beloningsbeleid: 
Statu ten ar t ik e l  4 ,  l id  6:  
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het salaris en de overige 
arbeidsvoorwaarden van de eventueel buiten het bestuur te benoemen secretarisadministrateur, wordt 
vastgesteld door het bestuur. De salariëring vindt plaats conform de gemeentelijke CAO. 
 
Doelstelling:  
Statu ten ar t ik e l  2 :  
1. De stichting heeft als werkgebied de stad Sneek met de dorpen Ysbrechtum, Loënga en Offingawier, 

zijnde het grondgebied van de voormalige gemeente Sneek als ontstaan ten gevolge van de 
gemeentelijke herin- deling per één januari 1984. 

2. De stichting heeft ten doel: het behartigen van het algemeen belang in het werkgebied op sociaal, 
maat- schappelijk, cultureel en/of recreatief gebied, met name door middel van het verlenen van 
(eenmalige) financiële steun aan instellingen en/of rechtspersonen en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
van het woord. 

3. De stichting kan slechts in zeer bijzondere gevallen ter realisering van haar doel financiële 
ondersteuning 

4. verlenen in de vorm van een jaarlijkse subsidie. 
5. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
Beleidsplan: 
In het jaar 1581, na de kerkelijke Reformatie in Friesland, nam de gemeente Sneek kloosterbezittingen in 
beslag en bestemde de opbrengst daarvan voor het onderhoud van ‘arme wezen, geboren van burgeren 
van voorschreven stede’, hiermee was in feite de stichting van het Burger Weeshuis ontstaan. Doordat de 
‘toelatingseisen’ voor het Burger Weeshuis streng waren, werden in die tijd vele nieuwe weeshuizen 
gesticht. Eén daarvan was in 1675 het Diaconie- of Nieuw Weeshuis. Sneek moest onderscheid maken 
tussen de verschillende weeshuizen en dan krijgt de oudste al snel de naam Old. De naam Old Burger 
Weeshuis was geboren, formeel werd het begrip Old voor het eerst in het jaar 1702 gebruikt. Trouwens in 
1773 werd het Stads- en Diaconieweeshuis opgeheven en werden de Diaconiewezen overgebracht naar 
het OBW. In 1796 was het OBW gedwongen een lening aan de overheid te verstrekken. Dit geld was nodig 
om de kosten van de oorlog met Engelsen en de Franse bezetting te betalen.  
In 1881 waren in het Old Burger Weeshuis 19 jongens en 35 meisjes woonachtig, daarbuiten waren 13 
jongens en 15 meisjes in pleeggezinnen geplaatst. Na 1900 liep dit aantal aanzienlijk terug. Begin 1900 
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besloot het OBW ook half-wezen op te nemen. Tussen 1931 en 1980 werd de wezenzorg afgebouwd. 
Tijdens en na de oorlog heeft het OBW zijn taak ruim opgevat door bijdragen te geven aan door 
oorlogsgeweld geteisterde gebieden en verzorging van getroffen kinderen. 
Na 1964 werden geen wezen meer aangenomen en in 1980 verdween de doelstelling ‘wezenzorg’ uit de 
statuten. Na het wegvallen van de wezenzorg brak de huidige periode aan; het verhuren van het land en 
het geven van subsidies. 
 
Thans verpacht het OBW haar landerijen bij negen boerderijen. Deze zijn gelegen in Wolsum, Goënga, 
Loënga, Nijland, Poppenwier, Reahûs, Scharnegoutum, Tersoal en Wommels. 
 
Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek steunt algemene Sneker belangen/initiatieven, welke liggen op 
sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied. De ondersteuning van het OBW gebeurt middels 
het verstrekken van éénmalige subsidies. 
Als werkgebied gelden de gemeentelijke grenzen van de gemeente Sneek (gemeentewet uit 1984). Dit is 
inclusief de dorpen Loënga, Offingawier en Ysbrechtum. 
 
Het bestuur beslist in haar vergaderingen of de aanvragen van subsidies daadwerkelijk kunnen worden 
verleend. Dit gebeurt zoveel als mogelijk is op grond van vooraf vastgestelde criteria. 
 
De subsidies die de Stichting verleent, worden betaald uit eigen middelen. 
- Deze middelen zijn: 
- Opbrengsten uit verpachting van landerijen 
- Opbrengsten uit verhuur kantoorruimten 
- Opbrengsten uit beleggingen 
- Donaties en schenkingen 
- Erfstellingen en legaten 
- Overige wettige verkrijgingen en baten 
 
De Stichting opereert niet actief op het terrein van fondsenwerving. Evenmin adverteert de Stichting met 
haar activiteiten. 
 
Het bestuur van de Stichting beheert haar vermogen op een zodanige wijze dat de jaarlijkse begroting 
sluitend kan worden afgesloten. Dat houdt in dat geen financiële risico’s worden genomen. Beleggingen 
zijn uitsluitend in waardepapieren die een gegarandeerde opbrengst opleveren. Er wordt gestreefd naar 
een duurzaam defensief beleggingsportefeuille. 
 
De Stichting heeft verder geen winstoogmerk. 
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Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 2021 
 
De recente activiteiten bestaan uit steunverlening aan projecten van verenigingen en stichtingen op 
sociaal, cultureel en/of recreatief gebied. Er wordt allen bijdragen verstrekt aan projecten binnen het 
werkgebied, te weten Sneek, Offingawier, Loënga en Ysbrechtum. De toegezegde bijdragen worden alleen 
toegekend aan projecten die allen dankzij de financiële ondersteuning niet haalbaar zouden zijn.  
Sinds dit jaar worden naast eenmalige subsidies ook diverse projecten aangegaan voor een termijn van 
maximaal vier jaar. Er zijn in 2021 twee projecten gefinancieerd met het Fries Scheepvaart Museum en 
Cultuur Kwartier Sneek met een jaarlijkse fototentoonstelling en een jongerenproject Cool Súdwest.  
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Stichting Het Old Burger Weeshuis 
 
JAARREKENING 2021 
 
Activa 

  31-12-2021   31-12-2020 
Materiële vaste activa 3.668.570   3.672.461  
Financiële vaste activa 324.214 3.972.784  307.664 3.980.125 
      
Vorderingen 33.158   38.442  
Liquide middelen 933.605 966.763  802.914 841.356 
  4.959.546   4.821.481 

 
Passiva 

  31-12-2021   31-12-2020 
Kapitaal 3.555.530   3.555.530  
Bestemmingsreserves 300.000   225.000  
Overige reserves  1.015.955 4.871.485  975.077 4.755.607 
      
Kortlopende schulden  88.961   65.774 
  4.959.546   4.821.481 

 
Toelichting op de jaarrekening 
  
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 “Kleine 
Organisaties-zonder-winststreven”. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld worden de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 
als financiële derivaten verstaan. De stichting beschikt alleen over primaire financiële instrumenten. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 

 2021  2020  
a.  BATEN  €  €  

 
Pachten 285.247  295.192  
Financiële baten 17.967  12.537  
Overige baten 155  155  
     

 303.369  307.884  

 
 
 

 2021  2020  
b.  LASTEN  €  €  

 
Personeelskosten 26.524  26.278  
Huisvestingskosten 52.160  63.231  
Afschrijvingen 3.891  3.790  
Financiële lasten 161  175  
Overige kosten 25.261  26.385  
Verleende subsidies 79.494  59.060  
     

 187.491  178.919  

 
Saldo van de Staat van baten en 
lasten (a-b) 115.878  128.965  

 
Resultaat 
 
Bepaling van het resultaat 
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend 
aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Het resultaat op de effecten worden eerst meegenomen indien van 
een bepaalde portefeuille alle stukken (aandelen/obligaties) zijn verkocht. 
 


