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Bestuurlijk- en Financieel Jaarverslag 2018 
Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo. 

 
 

Vastgesteld Augustus 2019 
 

 
Bestuurlijk Jaarverslag 2018 

 
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 van dichtbij 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 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 2018 
 
Activiteiten in resultaat 1: Natuureducatie en voorlichting voor jeugd en 

volwassenen 
Informatieve flyers over de heemtuin en de stichting geproduceerd en educatief 

materiaal is beschikbaar. 
De website is inmiddels gereed en online beschikbaar.  Dit gaat ook vergezeld van een 
agenda waarop alle activiteiten zijn aangegeven. 

 
 

Activiteiten in resultaat 2: Een druk bezochte en goed onderhouden 
Heemtuin en Beleefbos 
De Heemtuin is gedurende de zomermaanden minimaal 2 maal per week voor het 

publiek geopend (zondag en dinsdag) en heeft veel publiek getrokken.  
Na de forse regen aan het begin van de winter, bleek dat de ontwatering van de 

Heemtuin niet voldoende was. Hier werd aandacht aan besteed d.m.v. cultuur- en 
teeltechnische maatregelen. 
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Activiteiten in resultaat 3: Intensieve samenwerking tussen verschillende 
groene partijen 
Op 23 april 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd met te groene partijen op de 

Houtmaat.  Alle bekende groene organisaties waren hiervoor uitgenodigd inclusief 
vertegenwoordigers van de Groene Loper- een lokale samenwerkingsbeweging 

Mogelijkheden tot samenwerken zijn geïnventariseerd en genoteerd. 
Leden van het Stichtingsbestuur hebben ook bijeenkomsten van andere partners 
bijgewoond. 

 
 

Activiteiten in resultaat 4: Natuur- en Educatie Centrum bestaat en is 
zelfvoorzienend 
Gesprekken met de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) vorderen 

gestaag. De lijst van eisen voor het Natuur- en Educatie Centrum is geactualiseerd en 
oppervlaktes uitgewerkt.  

Verkennende gesprekken zijn gevoerd met o.a. het Waterschap Vechtstromen en 
Vitens. 
Een nieuw huisje biedt (tijdelijk) onderdak aan de vrijwilligers en materiaal.  

 
         

 
Activiteiten in resultaat 5: Bestuur SHNCH operationeel 
 

Bestuur SHNCH 
Het bestuur vergadert regelmatig en het beleidsplan 2018 is beschikbaar op de 

website. 
Financiering voor 2018 was ontvangen van o.a. het Groothuis fonds, het Houtmaat 
Fonds en de Willem Wilmink stichting 

 
 

Bestuurssamenstelling 
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 2018 

 
Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 

De Stichting beschikt over bankrekening IBAN NL 89 RABO 0118 0950 80.  
 
In 2018 had de Stichting inkomsten uit de beheervergoeding en subsidies.  

Deze inkomsten werden aangewend voor de aanschaf van beplanting 170 euro, 
gereedschap 1360 euro én plaatsing van een nieuwe gereedschapschuur 2820 euro. 

Een deel van de aanschaf van het gereedschap wordt gedekt door een in 2019 nog te 
krijgen subsidie (reeds toegezegd). De bestuurskosten bedroegen 780 euro, zijnde 
120 euro bankkosten, 130 euro bouw en hosting website en 530 euro verzekeringen. 

 
Balans 2018 

  

Activa 31/12/17 31/12/18 Passiva 31/12/17 31/12/18

Betaalrekening RABO 1.091,23 1.828,96 321,12 379,78

Kas 0,00 0,00   

 

Nog te ontvangen: 0,00 0,00 488,13 468,53

Nog te betalen: 0,00 0,00 -20,80 -151,32

59,32 738,51

Bebording 243,46 393,46

  

 1.091,23 1.828,96 1.091,23 1.828,96

 

Eigen vermogen

 

Reserveringen

Zaden en planten

Gereedschap

Gebouw en hekwerk


