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Bestuurlijk Jaarverslag 2021 
 
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 2021 
- 2021 stond met name in het teken van het doorontwikkelen van de plannen voor het 

te bouwen Natuur- en Educatiecentrum (= NEC). Nadat een eerste ronde 
fondsenwerving teleurstellend was verlopen, ondanks gedane voorverkenningen, is 

het ontwerp afgeslankt. Voor dit afgeslankte ontwerp hebben lokale fondsen 
dusdanige toezeggingen gedaan dat het voorbereiden van de vergunningaanvraag is 
gestart. Met de Gemeente Hengelo is het voortraject voor de vergunningsaanvraag 

doorlopen. 
- Met VSO ’t Korhoen is een intentieverklaring overeengekomen voor toekomstig 

gebruik van het NEC. 
- Gezien de financiële onzekerheden en mogelijke andere risico’s, welke gemoeid 
kunnen zijn met het bouwen van het NEC, is het verzekeringspakket uitgebreid met 

een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. 
- Afscheid is genomen van bestuurslid dhr. F.A.M. Siemerink  

 
 
Bestuursamenstelling 

Voorzitter  dhr. R. Wolthoff 
Secretaris c.q.  

Penningmeester dhr. A. Becker. 
Lid   dhr. K. van’t Hoff 

Lid   dhr J. van de Maat 
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Financieel Jaarverslag 2021 

 
Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

De Stichting beschikt over bankrekening IBAN NL 89 RABO 0118 0950 80.  
 
In 2021 had de Stichting inkomsten uit de beheervergoeding en subsidies. Vanuit het 

Twents Noaberfonds werd een subsidie ontvangen van 1800 euro tbv communicatie 
mbt de bouw van het Natuur- en Educatiecentrum (= NEC). De beoogde ‘Dag van het 

Gebouw’ is wegens Corona verschoven naar 2022. Van Stichting Groener Hengelo is 
een donatie ontvangen van circa 8200 euro, deze is toegevoegd aan de reservering 
voor de bouw van het NEC. Ook is i.o.m. Project “Gezond eten uit de wijk’ én 

Provincie Overijssel een provinciale subsidie ontvangen en doorgegeven tbv het 
project. De inkomsten werden aangewend voor onder andere de aanschaf van 

beplanting 55 euro, gereedschap 460 euro en uitgaven voor het te bouwen Natuur-
Educatief Centrum 1100 euro. De bestuurskosten bedroegen 495 euro, zijnde 120 
euro bankkosten en 575 euro verzekeringen en hosting website. 

De resterende gelden zijn toegevoegd aan met name de reserveringen ten bate van 
de stichtingskosten van het Natuur-Educatief Centrum. 

 
 
Balans 2021 

 
 
 

 


