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Bestuurlijk en Financieel Jaarverslag 2016 
Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo. 
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Bestuurlijk Jaarverslag 2016 
 
Doelstelling en verwachte resultaten van de Stichting 

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 bereiken van de de volgende resultaten: 

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

milieu en duurzaamheid; 
- Het ontwikkelen, realiseren en financieel beheren van de Heemtuin en het 

Natuur-Centrum in het Weusthag te Hengelo; 
- Het stimuleren van samenwerking op het gebied van natuur, milieu en 

duurzaamheid, met belangengroepen en geïnteresseerden; met een speciale rol 

voor de IVN. 
 

Samenvatting activiteiten 2016 
 

- Opening Heemtuin 

Op 23 april 2016 werd  de nieuwe lokatie van Heemtuin- en het Beleefbos Weusthag 
officieel geopened door wethouder Elferink van de gemeente Hengelo in het bijzijn 

van een groot aantal genodigden.  De feestelijke opening werd ook breeduit vermeld 
in lokale media.  Aanwezigen ontvingen een zakje bloemzaadjes als herinnering. 
 

- Educatieve en informatieve borden zijn ontworpen en geplaatst 
 

- Gereedschap en beplanting aangeschaft en in gebruik genomen/geplant. 
 

- Voorbereidingen voor het aansluiten van de nutsvoorzieningen (water en 

electriciteit) 
 

- Subsidies zijn aangevraagd en verkregen van verschillende partijen.  Er is geld 

ontvangen van o.a. de Fulldauer Stichting, de Rabobank, het IVN, het 
Oranjefonds en de gemeente Hengelo (buurtbon). 

 

- Ontwikkelen visie en beleid 

In 2016 heeft het bestuur de visie en het beleid verder doorontwikkeld.  Enkele 
bestuursvergaderingen (e.g. januari 2016) werden speciaal aan een brainstorm 

sessie over dit onderwerp gewijd.    
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Bestuursamenstelling 
Voorzitter  dhr. R. Wolthoff 

Secretaris  mevr. E.A.K.van Kleef-Visser. 
Penningmeester 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 2016 
 
Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. 

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

In 2016 had de Stichting inkomsten uit de beheervergoeding en subsidies. Van Kern 
met Pit werd 1000 euro ontvangen, Rabofonds 3000 euro, Prins Bernhard 
Cultuurfonds 2500 euro, Fulldauerstichting 5000 euro en IVN Hengelo 5000 euro. 

Deze subsidies werden aangewend voor de aanschaf van beplanting 700 euro, 
gereedschap 1000 euro, gebouw en hekwerk 700 euro en educatieve borden 9200 

euro. Voor de aanleg van de nutsvoorzieningen in 2017 is 5000 euro gereserveerd. De 
kosten van het officiële openingsfeest bedroegen 400 euro. 
 

 
Balans 2016 

Activa 31/12/15 31/12/16 Passiva   31/12/15 31/12/16 

Betaalrekening 
RABO 6.039,55 7.432,51 Eigen vermogen 566,70 1.056,75 

Kas 0,00 0,00       

      Reserveringen     

Nog te ontvangen: 0,00 0,00 Zaden en planten 455,22 548,96 

Nog te betalen: 0,00 0,00 Gereedschap -511,80 294,76 

      Gebouw en hekwerk 427,40 5.458,58 

     Bebording -297,97 73,46 

             

     Openingsfeest 2016 400,00 0,00 

    Subsidie Fuldauer 5.000,00 0,00 

            

  6.039,55 7.432,51     6.039,55 7.432,51 

 


