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Bestuurlijk Jaarverslag 2020 
 
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- en Educatiecentrum 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. 
 

 
Belangrijkste activiteiten 2020 
- Voor de ‘Gemeentelijke Kadernota inzake Nieuw Beleid’ is samen met de Gemeente 

Hengelo, Vrienden van het Weusthag en andere partijen besproken hoe alle plannen 
voor het Weusthag te bundelen zijn. Dit heeft geresulteerd in het beschikbaar stellen 

door de gemeente van een subsidie van 25.000 euro t.b.v. de bouw van het Natuur- 
en Educatiecentrum. 

- Het ontwerp voor het Natuur- en Educatiecentrum is samen met architect Thijs 

Mulder van StudioDAT verder ontwikkeld. Tevens is het ontwerp doorgerekend op de 

constructie, en een reële kostenbegroting opgesteld, door Olde Hanter 
Bouwconstructies uit Enschede. 

- Gestart is met het leggen van contacten inzake fondsenwerving en praktische 
middelen inzake de bouw van het Natuur- en Educatiecentrum. 
- Afscheid is genomen van de bestuursleden mevr. P.M. Paalman-Hendrikson en mevr. 

E.A.K.van Kleef-Visser. Dhr J. van de Maat is welkom geheten als bestuurslid. 
- De website is door-ontwikkeld waardoor nu ook donaties via de website mogelijk 

zijn. 
 
 

Bestuursamenstelling 
Voorzitter  dhr. R. Wolthoff 

Secretaris c.q.  
Penningmeester dhr. A. Becker. 
Lid   dhr. K. van’t Hoff 

Lid   dhr J. van de Maat 
Lid   dhr. F.A.M. Siemerink 
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Financieel Jaarverslag 2020 

 
Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 

De Stichting beschikt over bankrekening IBAN NL 89 RABO 0118 0950 80.  
 
In 2020 had de Stichting inkomsten uit de beheervergoeding en subsidies. Vanuit de  

'Rabo Clubkas Campagne 2020' werd een bedrag van circa 500 euro ontvangen, van 
Stichting Commerciële Club Twente 300 euro. Deze inkomsten werden aangewend 

voor de aanschaf van beplanting 150 euro, gereedschap 1100 euro en eerste uitgaven 
voor het nieuw te bouwen Natuur- en Educatiecentrum 300 euro. De bestuurskosten 
bedroegen 495 euro, zijnde 120 euro bankkosten en 375 euro verzekeringen en 

hosting website. 
De resterende gelden zijn toegevoegd aan met name de reserveringen ten bate van 

de stichtingskosten van het Natuur- en Educatiecentrum. 
 
 

Balans 2020 

 
 

 
 

Activa 31/12/19 31/12/20 Passiva 31/12/19 31/12/20

Betaalrekening RABO 3.909,50 4.866,69 830,60 1.000,00

Kas 0,00 0,00   

 

Nog te ontvangen: 0,00 0,00 1.194,63 1.000,00

Nog te betalen: 0,00 0,00 123,26 1.804,06

213,09 213,97

1.164,46 315,20

Bebording 383,46 533,46

  

 3.909,50 4.866,69 3.909,50 4.866,69
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