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Bestuurlijk Jaarverslag 2015 
 
De Stichting is op 23 augustus 2013 opgericht met als doel mensen van alle leeftijden 

in en om Hengelo de natuur dichtbij hen te laten beleven, teneinde de betrokkenheid 
bij de natuur en het duurzaam handelen te stimuleren. De Stichting tracht haar doel 

onder meer te verwezenlijken door: 
- Het ontwikkelen, realiseren en financieel beheren van de Heemtuin en het 

Natuur-Centrum in het Weusthag te Hengelo; 

- Het stimuleren van educatie en kennisverwerving op het gebied van natuur, 
milieu en duurzaamheid; 

- Het stimuleren van samenwerking op het gebied van natuur, milieu en 
duurzaamheid, met belangengroepen en geïnteresseerden; 

- Het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met het IVN Hengelo. 

 
Het jaar 2015 stond grotendeels in het teken van de ingebruikname van de Heemtuin- 

en het Speelbos Weusthag. Om een aantal zaken te benoemen: 
- Een omgevingsvergunning is aangevraagd en verkregen op basis waarvan een 

gereedschap-container en een tuinhuisje voor de vrijwilligers geplaatst zijn. 

- Er zijn subsidies aangevraagd en verkregen voor het plaatsen van educatieve 
borden, gereedschap en beplanting. 

- Met het IVN Hengelo is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 

Ook is gestart is met het beschrijven van een visie op het nog te ontwikkelen 
Natuur-Centrum. 

 
 
Bestuursamenstelling 

Voorzitter  dhr. R. Wolthoff 
Secretaris  dhr. A. Becker tot 1 nov, daarna opgevolgd door mevr. Van Kleef- 

Visser. 
Penningmeester mevr. G.J. Siemeling-Centen (i.v.m. ziekte waargenomen door de 

Secretaris tot 1 nov), daarna opgevolgd door dhr. A. Becker. 

Lid   dhr. K. van’t Hoff 
Lid   mevr. P.M. Paalman-Hendrikson 

Lid   dhr. F.A.M. Siemerink 
-  
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Financieel Jaarverslag 2015 
 
Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. 

De Stichting beschikt over bankrekening IBAN NL 89 RABO 0118 0950 80.  
 

In 2015 had de Stichting inkomsten uit de beheervergoeding en subsidies. Aan de 
afronding van de Heemtuin Weusthag is 1100 euro besteed, aanschaf planten 2100 
euro, gereedschap 900 euro en gebouwen en vergunning 300 euro. De besteding van 

een deel van de verkregen subsidie zal in 2016 plaatsvinden. Voor de officiële opening 
in 2016, van de Heemtuin en het Beleefbos Weusthag, is een bedrag van 400 euro 

gereserveerd. 
 
 

Balans 2015 

Activa 31/12/14 31/12/15 Passiva   31/12/14 31/12/15 

Betaalrekening RABO 88,21 6.039,55 Eigen vermogen 222,16 566,70 
Kas 0,00 0,00       
      Reserveringen     
Nog te ontvangen: 0,00 0,00 Zaden en planten -133,95 455,22 
Nog te betalen: 0,00 0,00 Gereedschap 0,00 -511,80 

      
Gebouw en 
hekwerk 0,00 427,40 

     Bebording   0,00 -297,97 
             
     Openingsfeest 2016 0,00 400,00 
     Subsidie Fuldauer 0,00 5.000,00 
            

  88,21 6.039,55     88,21 6.039,55 

 


