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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 
 
Graag delen het bestuur en de directie van de Stichting Maatschappelijk Activiteiten Nuwenhuys 
(SMAN) het eerste uitgebreide verslag. Dit verslag bestrijkt de periode van 8 januari 2018 tot 31 
december 2019. 2018 is het eerste jaar waarin de doelstelling ‘het bevorderen van de 
ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking’ op verschillende manieren op 
Landgoed Nuwenhuys is gerealiseerd. In dit verslag vertellen we hoe dit is gebeurd, welke 
resultaten zijn geboekt en wat de plannen zijn voor 2020. 
 
Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys zit in de opbouw-fase. Er zijn nog geen 
betaalde medewerkers in dienst. Annina van Logtestijn is op dit moment de drijvende kracht van 
de stichting. SMAN prijst zich gelukkig met een groep enthousiaste vrijwilligers die de doelstelling 
van harte ondersteunen en op verschillende manieren hun steentje bijdragen. 
 
In deze eerste verslagperiode is ervaring opgedaan met verschillende soorten activiteiten. Die 
ervaring is nuttig bij het bepalen van welke activiteiten wel en niet passen bij Nuwenhuys. 
 
Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys heeft geen winstoogmerk. Wel vinden we 
het belangrijk dat de kosten van activiteiten zoveel mogelijk gedekt worden door inkomsten 
behorend bij de activiteiten. In de verslagperiode is dit goed gelukt. SMAN heeft daarnaast giften 
ontvangen waarmee de activiteiten die géén inkomsten genereren, gedekt zijn. 
 
SMAN is meerdere keren positief in het nieuws geweest. In combinatie met twee grote 
evenementen op het landgoed én deelname aan de collecteweek van de NSGK heeft dat 
bijgedragen aan de groeiende bekendheid van de stichting in de regio. 
 
 
 
Breda, maart 2020 
Annina van Logtestijn – Heimovaara 
Directeur Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys 
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1.1.1.1.        VerslagVerslagVerslagVerslag    vanvanvanvan    hethethethet    bestuurbestuurbestuurbestuur    
 
 
In de verslagperiode heeft SMAN de volgende activiteiten verzorgd (zie Bijlage 1 voor de 
specificatie): 
 

ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    8888    januarijanuarijanuarijanuari    ––––    31313131    decemberdecemberdecemberdecember    
2018201820182018    

2019201920192019    

Vergaderingen en 
bijeenkomsten  

13 8 

Eigen evenementen 4 7 
NSGK collecte 1 1 
Moestuyn dagen 2 4 
Bakhuys dagen 4 - 

 
 
De deelnemers aan de activiteiten zijn als volgt verdeeld: 
 

    MensenMensenMensenMensen    metmetmetmet    eeneeneeneen    
beperkingbeperkingbeperkingbeperking    

MensenMensenMensenMensen    zonderzonderzonderzonder    
beperkingbeperkingbeperkingbeperking    

VrijwilligersVrijwilligersVrijwilligersVrijwilligers    

8/1/188/1/188/1/188/1/18    ––––    31/1231/1231/1231/12----18181818    121 (*) 1442 (**) 121 (***) 
2019201920192019    272 (*) 1152 (**) 82 (***) 

 
(*) Waarvan een aantal meerdere keren op bezoek is geweest. De meesten zijn afkomstig 

van Visio onderwijs Breda en Visio De Blauwe Kamer wonen. Ook leerlingen van het 
Breda College. 

(**) Waarvan 860 in 2018 en 800 in 2019 tijdens de open monumentendag 
(***) Waarvan meerdere personen bij meerdere activiteiten geholpen hebben. 
 
De volgende typen activiteiten hebben plaatsgevonden. 

1 Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys – een ontmoetingsproject voor scholieren 
2 Kleinschalig bedrijfsuitje, -vergadering 
3 Bedrijfsdiner 
4 Familie/groepsuitje 
5 Klassenuitje voor kinderen van het speciaal onderwijs 
6 NSGK collecte 
7 Evenement op Nuwenhuys 
8 Moestuyn dag 
9 Bakhuys dag 
10 Ontvangsten van bewoners en logees van Visio de Blauwe Kamer 
11 Publicatie van 6 nieuwsbrieven: het Nuwenhuys nuws 

 
Op basis van de ervaringen opgedaan in deze eerste periode van het bestaan van SMAN, heeft 

het bestuur onderscheid gemaakt tussen activiteiten die ‘in grote mate �’, ‘in beperkte mate’ 

� of ‘niet ☹’ bijdragen aan de doelstelling: het bevorderen van de ontmoeting tussen mensen 
met en zonder een beperking. Op basis hiervan maakt het bestuur keuzes voor welke activiteiten 
wel en niet in de toekomst plaatsvinden. 
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1111    SamenSamenSamenSamen    opopopop    VerhaalVerhaalVerhaalVerhaal    KomenKomenKomenKomen    opopopop    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    ----    �    
 
Belang van de activiteit 
Deze activiteit draagt ‘in grote mate’ bij aan de doelstelling. In dit project ontmoeten leerlingen 
van het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs elkaar gedurende een periode van enkele 
weken drie keer – de laatste keer op Landgoed Nuwenhuys. Door samen activiteiten te 
ondernemen met als rode draad een ‘verhaal dat verteld wordt door een verhalenverteller’, 
overbruggen de leerlingen de kloof die bestaat tussen jongeren met en zonder een beperking. 
Zowel leerlingen als ouders en leerkrachten zijn enthousiast over dit project. SMAN is 
voornemens om jaarlijks in het voorjaar en in de kerstperiode dit project aan twee lagere 
school- en twee middelbare school groepen aan te bieden. 
 
 
 
Aandachtspunten 
In verband met de planning van activiteiten bij de verschillende scholen is een tijdige start van 
het project essentieel. Daarnaast is het hebben van actieve contactpersonen bij de 
deelnemende scholen van belang voor de organisatie van dit project. 
 
Financiering van de activiteit 
De kosten in 2019 voor de voorjaarsprojecten: 

• Paasverhaal (lagere school groepen. Totaal 20 leerlingen): € 890,- 
• Vossenjacht (middelbare school groepen. Totaal 34 leerlingen): € 1.130,- 

 
75% van de kosten betreft de gage van de verhalenverteller. Het overige betreft de inkoop van 
eten en drinken en materialen die benodigd zijn tijdens het verhaal. 
 
De kosten in 2019 voor de kerstprojecten: 

• Gage verhalenverteller: € 805,- ex BTW  
• Kosten inkoop cadeautjes, materialen en eten/drinken voor kinderen, ouders en 

begeleiders: €415,76 ex BTW 
 
SMAN heeft voor de realisatie van dit project donaties ontvangen van het fonds familie 
Timmermans (€ 6.600,-), de Stichting Du Grez Mahie (€ 1.000,-) en de opbrengst van de 
Nuwenhuys NSGK collecte 2018 (€ 831,79). Met het totale bedrag van € 8.431,79 kan dit 
project gerealiseerd worden in 2019 en 2020 (twee groepen in het voorjaar en twee groepen in 
het najaar). 
 
Voor leerlingen, ouders en begeleiders is deelname gratis. 
 
Personele inzet 
Nuwenhuys vrijwilligers begeleiden de activiteit. 
 
    

2222    KleinschaligeKleinschaligeKleinschaligeKleinschalige    bbbbedrijfsuitjes,edrijfsuitjes,edrijfsuitjes,edrijfsuitjes,    ----vergaderingenvergaderingenvergaderingenvergaderingen    �    
 
Belang van de activiteit 
Deze activiteit draagt ‘in grote mate’ bij aan de doelstelling: 

1. Tijdens deze activiteit vindt de ontmoeting tussen mensen met een beperking en de 
mensen die aan het vergaderen zijn op Nuwenhuys plaats tijdens de lunch. De mensen 
met een beperking helpen eerst vanuit hun mogelijkheden mee met het bereiden van de 
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lunch. Wanneer mogelijk worden eerst ingrediënten geoogst in de Moestuyn en bloemen 
geplukt in de Pluktuyn. 

2. Deze activiteit genereert inkomsten voor SMAN, waarmee andere activiteiten 
gefinancierd kunnen worden. 

 
De vergaderaars ontvangen bij aankomst een uitleg van Annina over het doel en de werkwijze 
van SMAN. Tijdens die uitleg krijgen de vergaderaars tips over het aangaan van de ontmoeting 
met de mensen met een beperking. Annina nodigt hen uit zich allereerst open te stellen voor de 
ontmoeting door met aandacht en oprechte interesse bij de ander te zijn, af te wachten waar de 
ander mee komt en daar op voort te borduren. De meeste vergaderaars zijn na afloop diep 
onder de indruk van de ontmoeting en nemen zich voor om ‘in het gewone leven’ vaker op deze 
manier het contact met anderen – met en zonder beperking - aan te gaan. 
 
Aandachtspunten 

• De toelichting van Annina is een belangrijke voorwaarde om de ontmoetingen 
betekenisvol te laten zijn. 

• Tijdens de lunch moet een Nuwenhuys vrijwilliger de rol van tafelheer / tafeldame op zich 
nemen en de interactie tussen mensen met en zonder beperking faciliteren. 

• Omdat Nuwenhuys nog geen reguliere dagbesteding aanbiedt, doen mensen die bij Visio 
naar school gaan of daar hun dagbesteding hebben, met deze activiteit mee. Het tijdig 
aankondigen van de activiteit en bevestigen van de deelname van de Visio mensen is 
belangrijk. 

 
Financiering van de activiteit 
De kosten voor inkoop van eten en drinken bedragen ca. 40% van de omzet. 
Bedrijven betalen voor deze activiteit. De minimum prijs om te vergaderen op Nuwenhuys is € 
400,- (1 – 6 personen). Voor een groep van 7 – 10 personen bedraagt de prijs van het 
vergaderarrangement (twee dagdelen) € 60,- per persoon. In het arrangement zit het gebruik 
van de B&B zitkamer of het kantoor, de flipover, lunch, koffie, thee en versnaperingen. De lunch 
en de hapjes worden zoveel mogelijk met ingrediënten uit de eigen tuin en vers bereid. 
 
Personele inzet 
Nuwenhuys vrijwilligers begeleiden de activiteit. 
 
 

3333    BedrijfsdinerBedrijfsdinerBedrijfsdinerBedrijfsdiner    �    
 
Belang van de activiteit 
Deze activiteit draagt ‘in beperkte mate’ bij aan de doelstelling. 

• De ‘minpunten’ van deze activiteit zijn: 
o Er is geen ontmoeting met mensen met een beperking. 
o Het kost de organisatie veel tijd om de maaltijd in te kopen, te bereiden, uit te 

serveren en op te ruimen. 
• De ‘pluspunten’ van deze activiteit zijn: 

o De gasten krijgen door de inleiding van Annina een goed beeld van de doelstelling 
en aanpak van landgoed Nuwenhuys. 

o Omdat het werk gedaan wordt door vrijwilligers, levert het wat geld op waarmee 
SMAN activiteiten kan financieren. Wanneer het ‘personeel’ betaald zou worden, 
blijft er echter weinig geld over. 
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Aandachtspunten: 
• Uitgangspunt blijft dat SMAN een diner verzorgt voor minimaal € 60,- pp, exclusief drank 

(ex btw). 
• Mensen met een beperking uitnodigen om te helpen bij de ontvangst en de bediening. 

Deze mensen krijgen voor een inzet een vrijwilligersvergoeding. 
• Een cateraar inhuren die het complete diner verzorgt – met behoud van een financieel 

surplus voor SMAN. 
 
Personele inzet 
Nuwenhuys vrijwilligers begeleiden de activiteit. 
 
 

4444    FamilieFamilieFamilieFamilie----    ////    groepsuitjegroepsuitjegroepsuitjegroepsuitje    �    
    
Belang van de activiteit 
Afhankelijk van de opzet van het uitje draagt het in meer of mindere mate bij aan de doelstelling. 

�    Wat goed werkt, is wanneer er in het uitje een programma onderdeel van een paar uur is 
waarbij de bezoekers sámen met de mensen met een beperking een activiteit 
ondernemen – bijvoorbeeld samen koken, samen in de tuin werken, samen een spel 
spelen, samen borrelen of eten. 

☹ Wat niet goed werkt is wanneer er enerzijds geen ‘georganiseerde’ activiteit is waarbij de 
ontmoeting kan plaatsvinden en er anderzijds een grote groep bezoekers is waarbij veel 
aanwezigen geen contact maken met mensen met een beperking – bijvoorbeeld een 
trouwerij op Nuwenhuys. Dit soort activiteiten vraagt bovendien veel organisatietijd van 
de vrijwilligers, waardoor andere belangrijke werkzaamheden blijven liggen. 

 
De conclusie van het bestuur is: Landgoed Nuwenhuys is géén feest locatie of horeca 
uitspanning die afgehuurd kan worden voor ‘privé evenementen’. SMAN zal geen grote groepen 
ontvangen (> 40 personen) en alleen dan groepen ontvangen wanneer er een georganiseerde 
activiteit is met mensen met een beperking. 
 
Personele inzet 
Nuwenhuys vrijwilligers begeleiden de activiteit. 
 
 

5555    KlassenuitjeKlassenuitjeKlassenuitjeKlassenuitje    voorvoorvoorvoor    kinderenkinderenkinderenkinderen    vanvanvanvan    hethethethet    speciaalspeciaalspeciaalspeciaal    onderwijsonderwijsonderwijsonderwijs    �    
 
Belang van de activiteit 
Deze activiteit draagt ‘in beperkte mate’ bij aan de doelstelling. 

�    Wat goed werkt is dat de kinderen in een andere omgeving komen en een leuke activiteit 
ervaren (bijvoorbeeld appels plukken, of groenten oogsten). Wanneer daarbij Nuwenhuys 
vrijwilligers aanwezig zijn, is er ook sprake van een ontmoeting. 

☹ Wat niet goed werkt is wanneer er geen andere bezoekers aanwezig zijn op Nuwenhuys 
omdat er dan ook geen ontmoeting is. 

 
De conclusie van het bestuur is: Klassenuitjes voor kinderen van het speciaal onderwijs zijn 
mogelijk, mits de ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking plaatsvindt. Dat betekent 
dat de activiteit vermeld moet worden in de relevante (social) media en bezoekers geworven 
worden – bijvoorbeeld door er een workshop aan te koppelen of een ‘pop-up-thee-tuin’ te 
openen. 
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Personele inzet 
Nuwenhuys vrijwilligers begeleiden de activiteit. 
 
 

6666    NSGKNSGKNSGKNSGK    collectecollectecollectecollecte    �    
 
Belang van de activiteit 
Deze activiteit draagt ‘in beperkte mate’ bij aan de doelstelling. 

�    Wat goed werkt is dat de helft van het bedrag dat alle Nuwenhuys collectanten ophalen, 
voor Nuwenhuys is. 
Wat goed werkt is dat vrijwilligers de boodschap van Nuwenhuys uitdragen tijdens de 
huis-aan-huis collecte en de naamsbekendheid vergroten. 

☹ De hoeveelheid inspanning weegt niet op tegen de financiële opbrengst. Andere manieren 
van fondsenwerving leveren meer op. 

 
De conclusie van het bestuur is: Gegeven de beperkte capaciteit van Nuwenhuys vrijwilligers 
doet Nuwenhuys alleen mee met de on-line collectebus waarvoor via een facebook campagne 
reclame gemaakt gaat worden. Nuwenhuys vindt het belangrijk om jaarlijks met de NSGK 
collecte mee te blijven doen, omdat de NSGK projecten op Nuwenhuys mogelijk maakt met 
donaties. 
 
Personele inzet 
Nuwenhuys vrijwilligers. 
 
 

7777    EvenementEvenementEvenementEvenement    opopopop    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    �    
 
Belang van de activiteit 
Deze activiteit draagt ‘in beperkte mate’ bij aan de doelstelling. In de verslagperiode zijn er drie 
grote evenementen op Nuwenhuys georganiseerd: De Zonnewende op 21 juni 2018 - het 
openingsfeest van Landgoed Nuwenhuys - en de Open Monumentendag op 9 september. 2018 
en 15 september 2019. Alle evenementen zijn gerealiseerd met de inzet van vele vrijwilligers en 
zijn door de bezoekers goed gewaardeerd. 
 

�    Wat goed werkt is dat een evenement op Nuwenhuys bekendheid genereert voor de 
doelstelling en de activiteiten van Nuwenhuys. 

 Wat goed werkt is dat er door verkoop van entreekaarten (in het geval van de 
Zonnewende) en producten tijdens het evenement fondsen voor Nuwenhuys geworven 
worden. 

 Wat goed werkt is een evenement te combineren met een ander bestaand evenement, 
zoals de Open Monumentendagen in Breda. Nuwenhuys lift dan mee op de publiciteit van 
het andere evenement. 

 Wat goed werkt is het hebben van activiteiten die in het bijzonder bedoeld zijn voor 
mensen met een beperking – zoals het optreden van DOT belevingstheater en het 
huifbedrijden van Visio. 

 

☹ Wat minder goed werkt is het werven van bezoekers met een beperking. Door het 
geringe aantal bezoekers met een beperking, hebben niet alle bezoekers een ontmoeting 
met iemand met een beperking. 
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De conclusie van het bestuur is: Voorlopig beperkt Nuwenhuys zich tot 1 evenement per jaar: 
Open Monumentendag Breda. Bij de opening van de Vlaamse Schuur, organiseert Nuwenhuys 
weer een openingsfestival. Bij de organisatie van het evenement is speciale aandacht nodig voor 
het werven van bezoekers met een beperking. 
 
Financiering van de activiteit 
Met de opbrengst van de verkoop van entree kaarten (voor de Zonnewende in 2018), 
versnaperingen, van ‘polsbandjes’ en de ‘fooienpot’ worden de uitgaven (bijna) goedgemaakt. 
 
 

8888    MoestuynMoestuynMoestuynMoestuyn    dagdagdagdag    �    
 
Belang van de activiteit 
Er zijn twee soorten moestuyndagen geweest: 

1. Nuwenhuys vrijwilligers verrichten activiteiten in de moestuyn en hebben samen een 
fijne dag. Mensen met een beperking zijn aanwezig en verrichten waar mogelijk ook 
werkzaamheden. 

2. De moestuyndag is gecombineerd met een ‘bedrijfsuitje’. De Nuwenhuys vrijwilligers 
werken in de tuin en bereiden de lunch terwijl de mensen van het bedrijfsuitje zich 
bekommeren om de mensen met een beperking en daarbij ook helpen in de tuin of de 
keuken. Tijdens de lunch zit iedereen samen aan tafel. Het bezoek van de NSGK collecte 
coördinatoren op 8 juni 2019, in combinatie met de vrijwillige inzet van de Bredames en 
de Nuwenhuys moestuyn vrijwilligers is een mooi voorbeeld. 

 

�    Beide type dagen werken goed – in het tweede geval zijn er natuurlijk meer 
ontmoetingen. 
 
Conclusie van het bestuur: Tijdig data voor de moestuyndagen vastleggen en actief bedrijven of 
groepen (bijvoorbeeld serviceclubs, andere groepjes) werven om eraan mee te doen (= activiteit 
waar het bedrijf of de groep voor betaalt). 
 
Financiering van de activiteit 
De familie Van Logtestijn betaalt de versnaperingen. 
 
Personele inzet 
Nuwenhuys vrijwilligers begeleiden de activiteit. 
 
 

9999    BakhuysBakhuysBakhuysBakhuys    dagdagdagdag    �    
 
Belang van de activiteit 
De bakhuysdagen waren bedoeld om ervaring op te doen met het bakken van brood en vlaaien. 
Pas wanneer de Nuwenhuys vrijwilligers ‘het bakken’ goed onder de knie hebben, gaan we 
deelnemers werven voor de bakhuys dagen.    De verwachting is dat deze activiteit in grote mate 
bijdraagt aan de doelstelling. 
 
Aandachtspunten 

1. De beperkte ruimte in het bakhuys maakt dat - afhankelijk van de groepsgrootte - de 
voorbereidingen in het bakhuys of in de grote keuken plaatsvinden. In het bakhuys is 
plaats voor maximaal 5 personen: 1 stoker en vier bakkers. In de grote keuken is plaats 
voor 12 personen. 
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2. De verschillende stappen bij het broodbakken of vlaaien bakken moeten duidelijk op een 
rijtje staan. Hiervoor zullen ‘pictogram-werkbladen’ ontwikkeld worden, zodat ook 
mensen met een verstandelijke beperking ermee kunnen werken. 

3. Er is een draaiboek nodig, zodat duidelijk is wat er wanneer moet gebeuren. In het 
draaiboek is ook de ‘wachttijd’ (= het rijzen van het deeg) ingevuld met een leuke 
activiteit – bijvoorbeeld het verzamelen van takken en samenbinden van de takken met 
behulp van het ‘bindpaard’. 

4. Het stoken van de oven vraagt om een ervaren stoker. 
5. Het bakken van het brood en de vlaaien vraagt om ervaren bakbegeleiders. 

 
Financiering van de activiteit 
De familie Van Logtestijn betaalt de versnaperingen. 
 
Personele inzet 
Nuwenhuys vrijwilligers begeleiden de activiteit. 
 

10101010    OntvangstenOntvangstenOntvangstenOntvangsten    vanvanvanvan    bewonersbewonersbewonersbewoners    enenenen    logeeslogeeslogeeslogees    vanvanvanvan    VisioVisioVisioVisio    dededede    BlauweBlauweBlauweBlauwe    KamerKamerKamerKamer    �    
 
Belang van de activiteit 
Deze activiteit draagt in de huidige vorm in beperkte mate bij aan de doelstelling. 
 

�    Wat goed werkt is dat een uitstapje naar Nuwenhuys door de bewoners en logees (en 
hun begeleiders) van Visio de Blauwe Kamer enorm gewaardeerd wordt. Het is op 
loopafstand, waardoor er geen vervoer nodig is. De mensen komen eens ergens anders, 
ervaren een andere omgeving, worden lekker verwend. Het is echt een uitje. 

 

☹ Wat minder goed werkt is dat er geen mensen zonder beperking bij aanwezig zijn 
waardoor er geen nieuwe ontmoetingen ontstaan. 

 
De conclusie van het bestuur is dat deze ontvangsten blijven plaatsvinden en dat Nuwenhuys 
dan open is voor passanten. Ook zal er een aanbod zijn van ‘interactieve’ activiteiten waardoor 
mensen uitgenodigd worden om met elkaar iets te ondernemen. Via de communicatiekanalen 
wordt de activiteit aangekondigd. Op deze manier kunnen ontmoetingen tussen mensen met en 
zonder beperking ontstaan. 
 
Financiering van de activiteit 
Koninklijke Visie betaalt een kleine vergoeding voor de versnaperingen die door Landgoed 
Nuwenhuys verzorgd worden. Passanten betalen voor wat zij drinken en eten. 
 
Personele inzet 
Nuwenhuys vrijwilligers begeleiden de activiteit. 
 

11111111    PublicatiePublicatiePublicatiePublicatie    vanvanvanvan    nieuwsbrieven:nieuwsbrieven:nieuwsbrieven:nieuwsbrieven:    hethethethet    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    nuwsnuwsnuwsnuws    
 
In de verslagperiode is vijf keer het Nuwenhuys Nuws verschenen. Met foto’s en tekst wordt 
verslag gedaan van wat er is gebeurd en wordt aangekondigd wat er gaat gebeuren. Het 
nuwenhuys nuws staat op de website: http://www.nuwenhuys.nl/nuwsbrieven/ en wordt 
verstuurd naar de Nuwenhuys volgers die aangegeven hebben hier prijs op te stellen. 
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2.2.2.2.        PlannenPlannenPlannenPlannen    2020202020202020    
 
In dit deel van het verslag lees je wat Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys in 
2020 wil realiseren. Wat er vanaf 2021 gaat gebeuren staat in het Nuwenhuys bedrijfsplan dat 
in 2020 gepubliceerd wordt. 
 
De volgende activiteiten gaan plaatsvinden. 

1 Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys – een ontmoetingsproject voor scholieren 
2 Kleinschalige (groeps/bedrijfs/klassen) bijeenkomsten 
3 NSGK collecte 
4 Open Monumentendag op Nuwenhuys 
5 Moestuyn dagen 
6 Dagverrijking op woensdag in combinatie met Bakhuys dag 
7 Ontvangsten van bewoners en logees van Visio de Blauwe Kamer 
8 Fondswerving voor de inrichting van de Vlaamse Schuur 
9 Bouw van de Vlaamse Schuur 
10 Communicatie 

 
 
1111....    SamenSamenSamenSamen    opopopop    VerhaalVerhaalVerhaalVerhaal    KomenKomenKomenKomen    opopopop    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    ––––    eeneeneeneen    ontmoetingsprojectontmoetingsprojectontmoetingsprojectontmoetingsproject    voorvoorvoorvoor    scholierenscholierenscholierenscholieren    
 
Gewenste resultaat 

1 Ontmoetingen tussen leerlingen met en zonder beperking. 
2 Bekendheid voor Nuwenhuys. 

 
Planning 
 
Juni 2020: 
Interactief theater en speurtocht voor middelbare en lagere school kinderen van het regulier en 
het speciaal onderwijs. 
 
Kerst 2020: 
Lagere school: Twee ontmoetingen bij Visio onderwijs afgesloten met een kersttheater met 
leerlingen van de Dr. De Visserschool en Visio 
Middelbare school: Twee ontmoetingen bij Visio onderwijs afgesloten met een Kersttheater met 
leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Breda en Visio 
 
Dekking van de kosten 
De kosten van deze activiteiten in 2020 (gage artiesten, inkoop materialen, drinken en eten) 
worden gedekt door de giften die al voor dit project zijn ontvangen. 
 
Inzet van vrijwilligers 
Voor zowel het lagere school- als het middelbare school project verzorgen vrijwilligers de 
begeleiding. 
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2222....    KleinschaligeKleinschaligeKleinschaligeKleinschalige    (groeps/bedrijfs/klassen)(groeps/bedrijfs/klassen)(groeps/bedrijfs/klassen)(groeps/bedrijfs/klassen)    bijeenkomstbijeenkomstbijeenkomstbijeenkomst    
 
In 2020 zijn groepen welkom om hun bijeenkomst te organiseren op Landgoed Nuwenhuys, 
onder de voorwaarde dat er ergens in het programma ruimte is voor een ontmoeting met 
mensen met een beperking. Dit kan een gezamenlijke activiteit zijn, of tijdens de lunch. 
 
Gewenste resultaat 

1 Ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking. 
2 Aanmelding van nieuwe donateurs. 

 
 
Werving van deelnemers 
Werving ‘betalende groepen’ 
Een marketingcampagne moet zorgen voor bekendheid van deze activiteit bij organisaties in 
Breda en omgeving. In de campagne worden vooral de maandag en woensdag onder de aandacht 
gebracht, aangezien dat de dagen zijn waarop op kleine schaal al dagverrijking op Nuwenhuys 
plaatsvindt en er dus mensen met een beperking aanwezig zijn op Nuwenhuys. 
 
Werving ‘deelnemers met een beperking’ 

• Het ‘Dag activiteiten centrum’ van Koninklijke Visio is bereid om mensen met een 
beperking in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan deze activiteiten. 

• Koninklijke Visio onderwijs is bereid om leerlingen die deelnemen aan het 
praktijkonderwijs in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan deze activiteiten. 

 
Dekking van de kosten 
De groepen betalen voor het houden van hun bijeenkomst op Landgoed Nuwenhuys. Deze 
inkomsten dekken de kosten voor het eten, drinken en eventuele materialen en extra 
begeleiding. 
 
    
3333....    NSGKNSGKNSGKNSGK    collectecollectecollectecollecte    
 
Nuwenhuys collecteert in 2020 tijdens de NSGK collecte week met de digitale collectebus. Via 
social media wordt hier bekendheid voor gegenereerd en de inzet van de Nuwenhuys vrijwilligers 
is hierbij cruciaal. In 2019 is via de digitale collectebus een bedrag van € 920,-o pgehaald, 
waarvan de helft voor de NSGK is bestemd. 
 
Gewenste resultaat 

1 Een collecteopbrengst voor Landgoed Nuwenhuys van € 1.000,-, waarvan de helft voor 
NSGK is. 

2 Bekendheid voor Nuwenhuys. 
 
 
4444....    OpenOpenOpenOpen    MonumentendagMonumentendagMonumentendagMonumentendag    opopopop    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    
 
Op 13 september 2020 doet Landgoed Nuwenhuys mee aan de nationale Open 
Monumentendag.  
 
Activiteiten 
Tijdens die dag is er het volgende te doen op het landgoed: 

• 4 optredens van DOT belevingstheater 
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• Interactief theater van theaterwerkplaats Tiuri (door mensen met een beperking) 
• Rondleidingen in de boerderij verzorgd door leerlingen van de Rooi Pannen 
• Pizza bakken in het Bakhuys 
• Versnaperingen nuttigen in de Lunchtuyn 
• Rondleidingen in de Moes- en Pluktuyn 
• Takkenbossen binden 
• Hout klieven 
• Huifbed rijden met de paardjes van Visio 

 
Gewenste resultaat 

1 Tijdens het DOT belevingstheater, het interactieve theater van Tiuri, in de lunchtuyn en 
tijdens de rondleiding in de Moes- en Pluktuyn ontstaan er ontmoetingen tussen mensen 
met en zonder beperking. 

2 Aanmelding van nieuwe vrijwilligers. 
3 Aanmelding van nieuwe donateurs. 

 
Werving van deelnemers 

• Via de communicatie uitingen van de Bredase organisatie van de open monumentendag 
en de eigen communicatiekanalen van Nuwenhuys wordt publiciteit gegenereerd. 

• Mensen met een beperking worden benaderd via Koninklijke Visio (school en bewoners 
van Visio De Blauwe Kamer), het Breda College en andere instellingen voor mensen met 
een beperking. 

• De Bredase service clubs die Nuwenhuys steunen, ontvangen een uitnodiging. 
 
Inzet van vrijwilligers 
Tijdens de OMD zijn minimaal 15 vrijwilligers actief. 
 
Dekking van de kosten 
De verkoop van Pizza’s en versnaperingen in de Lunchtuyn, verkoop van polsbandjes en 
eventuele donaties aangevuld met giften die Nuwenhuys al ontvangen heeft, dekken de kosten 
voor het belevingstheater en de inkoop van drank en eten. 
 
 
5.5.5.5.    MoestuynMoestuynMoestuynMoestuyn    dagendagendagendagen    
 
Tijdens de Moestuyn dagen werken de moestuyn vrijwilligers van Nuwenhuys samen om een 
‘grote klus’ te klaren in de tuyn: 

• Kasbouwen (bij goed weer): 7 maart 2020 

• Compostbakken bouwen: zondag 22 maart 2020 

• Moestuyn klaarmaken voor groeiseizoen: 4 april 2020 

• Nog te bepalen data voor de moestuyndgen. 

Naast deze geplande data, geven de moestuyn vrijwilligers via de whatsapp groep aan elkaar 
door wanneer zij in de tuyn gaan werken. 
 
Deze activiteit is interessant voor bedrijven om aan deel te nemen. In de ‘bedrijven campagne’ 
zal hieraan aandacht besteed worden. 
 
Inzet van vrijwilligers 
Tijdens de moestuyndagen zijn de vrijwilligers actief. 
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Dekking van de kosten 
De benodigde investeringen voor de moestuyn, zijn in 2020 privé uitgaven van de familie Van 
Logtestijn. 
 
 
6.6.6.6.    DagverrijkingDagverrijkingDagverrijkingDagverrijking    opopopop    woensdagwoensdagwoensdagwoensdag    inininin    combinatiecombinatiecombinatiecombinatie    metmetmetmet    BBBBakhuysakhuysakhuysakhuys    dagdagdagdag    
 
In 2020 wordt er maandelijks brood gebakken in het bakhuys. Dit gebeurt in combinatie met 
drie mensen met een beperking, voor wie deze activiteit ‘dagbesteding’ is. Een ‘bakker’ is 
verantwoordelijk voor het brood bakken, twee zorgbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de 
begeleiding van mensen met een beperking. Vrijwilligers kunnen ook meehelpen. 
Het brood wordt verkocht, enerzijds aan mensen die hebben aangegeven ‘vaste klant’ te willen 
zijn, anderzijds aan passanten. De vaste klanten worden met een whatsapp bericht geïnformeerd 
over het brood bakken. De passanten via een bord bij de poort. 
 
Het broodbakken dient twee doelen: 

• Bieden van een interessante activiteit aan mensen met een beperking 

• In stand houden en zichtbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed 

Tijdens de bakdagen zijn mensen (individueel / groep) welkom om een kijkje te komen nemen. Ze 
kunnen een versnapering nuttigen (tegen betaling). 
 
Bakhuysdagen (10.00 – 16.00) 
1. Woensdag 29 januari 
2. Woensdag 26 februari 
3. Woensdag 25 maart 
4. Woensdag 22 april 
5. Woensdag 27 mei 
6. Woensdag 24 juni 
7. Woensdag 26 augustus 
8. Woensdag 30 september 
9. Woensdag 28 oktober 
10. Woensdag 25 november 
 
Gewenste resultaat 

• Leuke ontmoetingen rondom het Bakhuys 
• 25 vaste klanten 
• Prijs van een brood: € 3,- 

 
Aanpak 

1 Om het ‘vak’ te leren, gaan we 4 workshops volgen bij. O.a. bij http://bakhuis-
boco.be/workshops.html 

2 Om klanten te werven gaan we 
a. een flyer maken en bij bewoners van de Klokkenberg, de omgeving van Reeptiend 

en Ulvenhout in de brievenbus stoppen; 
b. een social media campagne starten. 

3 Om deelnemers met een beperking te werven, informeren we bewoners van Visio De 
Blauwe Kamer en zetten we de vraag uit in ons netwerk. 
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7.7.7.7.    OntvangstenOntvangstenOntvangstenOntvangsten    vanvanvanvan    bewonersbewonersbewonersbewoners    enenenen    logeeslogeeslogeeslogees    vanvanvanvan    VisioVisioVisioVisio    dededede    BlauweBlauweBlauweBlauwe    KamerKamerKamerKamer    
 
In de zomer- eh herfstvakantie kunnen bewoners en logees van Visio de Blauwe Kamer weer bij 
Nuwenhuys op bezoek komen. Zodra de data bekend zijn, delen we die in de social media om er 
voor te zorgen dat mensen zonder beperking ook op bezoek komen. Bezoekers kunnen meedoen 
aan leuke spelactiviteiten die de ontmoeting tussen mensen bevorderen. 
 
Gewenste resultaat 

• Leuke ontmoetingen op Nuwenhuys 
 
Aanpak 

1 Overleg over data met de vrijetijd coördinator van Visio en het vakantieproject. 
2 Publiceren van de data bij de Nuwenhuys volgers. 
3 Uitwerken van een activiteiten aanbod waarbij mensen met en zonder beperking met 

elkaar kunnen spelen. 
4 Vrijwilligers inzetten voor de begeleiding. 

 
Dekking van de kosten 
Visio betaalt een vergoeding. Niet beperkte bezoekers betalen voor hun eigen versnaperingen. 
 
    
8.8.8.8.    FondsenwervingFondsenwervingFondsenwervingFondsenwerving    voorvoorvoorvoor    dededede    inrichtinginrichtinginrichtinginrichting    vanvanvanvan    dededede    VlaamseVlaamseVlaamseVlaamse    SchuurSchuurSchuurSchuur    
 
Begin 2020 start de fondswerving voor de financiering van de inrichting van de te bouwen 
Vlaamse Schuur. Onderdeel daarvan is de benadering van bedrijven met de vraag in natura te 
sponsoren / te doneren. Het businessplan ‘Vlaamse Schuur’ beschrijft uitgebreid wat het doel en 
de aanpak van de fondswerving is. 
 
    
9.9.9.9.    BouwBouwBouwBouw    vanvanvanvan    dededede    VlaamseVlaamseVlaamseVlaamse    SchuurSchuurSchuurSchuur    
 
Het indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning is afhankelijk van het tijdstip waarop 
het nieuwe bestemmingsplan Markdal onherroepelijk wordt. Waarschijnlijk gebeurt dit voorjaar 
2020 en zal de bouw van de Vlaamse Schuur na de zomer van 2020 van start gaan.  
 
    
10.10.10.10.    CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    
 
In het tweede kwartaal van 2020 gaat de nieuwe website van Nuwenhuys on-line. De nieuwe 
website wordt ingericht rekening houdend met de activiteiten die in de toekomst gaan 
plaatsvinden vanuit de Vlaamse Schuur. Door de koppeling van de website aan de ‘relatie 
database’, kan Nuwenhuys ‘op maat’ nieuwsbrieven versturen.  
 
Op de Nuwenhuys website en op de facebook pagina is te volgen wat er plaats vindt op 
Nuwenhuys. Daarnaast brengt SMAN elk kwartaal het Nuwenhuys Nuws uit, waarin verslag 
wordt gedaan van de activiteiten en de plannen en oproepen worden gedaan om als vrijwilliger 
mee te doen met activiteiten. Het Nuws gaat digitaal naar alle vrijwilligers en andere mensen die 
hebben aangegeven deze graag te ontvangen.  
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3.3.3.3.        OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    
 

3.13.13.13.1        GegevensGegevensGegevensGegevens    vanvanvanvan    dededede    StichtingStichtingStichtingStichting    MaatschappelijkeMaatschappelijkeMaatschappelijkeMaatschappelijke    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    (ANBI)(ANBI)(ANBI)(ANBI)    
    
Fiscaal nummer 
8583.82.337 
 
Post- en vestigingsadres 
Reeptiend 50 
4836 AV  BREDA 
 
Telefoonnummer 
06 5115 5215 
 
e-mail adres 
info@nuwenhuys.nl 
 
Kamer van Koophandel nummer 
70580731 
 
Bankrekening nummer 
NL40 TRIO 0338 8230 34 
 

3.3.3.3.2222        BestuurBestuurBestuurBestuur    enenenen    directiedirectiedirectiedirectie    (samenstelling(samenstelling(samenstelling(samenstelling    perperperper    1111    maartmaartmaartmaart    2020)2020)2020)2020)    
 

Bestuursleden 
Het bestuur bestaat uit drie leden: 

• Voorzitter / Penningmeester: Wijnand A.M. Tigchelaar 
• Secretaris: Bernardus Janmaat 
• Algemeen bestuurslid: Gerrina L. Leusink 

Directie 
De directie van de stichting wordt gevoerd door: 

• Annina M.H. van Logtestijn - Heimovaara 

Beloningsbeleid 
De bestuurders en de directie ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
Handelingsbevoegdheden 
In de statuten van de stichting is vastgelegd dat bestuursleden niet afzonderlijk kunnen 
beschikken over het vermogen van de stichting: 

1 Artikel 4, lid 2: Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij 
het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde 
bestuurders. 

2 Artikel 4, lid 3: Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
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van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van 
alle in functie zijnde bestuurders. 

3 Artikel 8, lid 2: De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee 
gezamenlijk handelende bestuurders. 

Gevolmachtigde 
In de statuten is vastgelegd dat het bestuur volmacht kan verlenen: 

1 Artikel 8, lid 4: Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook 
aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

 
Het bestuur heeft aan Annina M.H. van Logtestijn als directeur van de stichting een volledige 
volmacht afgegeven en deze volmacht ingeschreven bij de KvK. 
 
Samenwerking tussen bestuur en directie 
Bestuur en directie komen na afloop van elk kwartaal bij elkaar. Tijdens dit overleg legt de 
directie rekening en verantwoording af over het afgelopen kwartaal en worden de plannen en 
bijbehorende uitgaven voor de volgende kwartalen besproken. Indien de uitvoering afwijkt van de 
plannen, licht de directie het bestuur daarover tussentijds in. 
 
Bestuurs- en directiereglement 
Per 1 januari 2021 zal Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys werken volgens een 
bestuurs- en directiereglement. 
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3.3  Structuur 
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3.3.3.3.4444        WerknemersWerknemersWerknemersWerknemers    enenenen    vrijwilligersvrijwilligersvrijwilligersvrijwilligers    
 
Werknemers 
Er zijn geen werknemers in dienst van de SMAN. 
 
Vrijwilligers 
Tijdens activiteiten zijn er vrijwilligers die meehelpen. In de Moestuyn en Pluktuyn is een vaste 
groep van 12 vrijwilligers actief. 
Op de vrijwilligersmailinglijst staan 96 namen. Ca. 20% daarvan zet zich actief in voor 
activiteiten op Nuwenhuys. 

Vrijwilligers ontvangen email berichten waarin opgeroepen wordt deel te nemen aan activiteiten. 
In het eerste kwartaal van het jaar wordt de vrijwilligersborrel georganiseerd. In 2020 is dat op 
zaterdag 7 maart. 
 
 

3.3.3.3.5555        FinanciëleFinanciëleFinanciëleFinanciële    administratieadministratieadministratieadministratie    
 

Met ingang van 2020 gaat de financiële administratie verricht worden door PTFS. Mede met het 

oog op de toekomstige dagbesteding op Nuwenhuys is het belangrijk dat de loon- en financiële 

administratie goed wordt opgezet en uitgevoerd.  
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4444....        JaarrekeningJaarrekeningJaarrekeningJaarrekeningenenenen    StichtingStichtingStichtingStichting    MaatschappelijkeMaatschappelijkeMaatschappelijkeMaatschappelijke    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    
 
 

 
ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    
In 2018 bestonden de inkomsten van de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys uit: 

1. Donaties. In 2018 heeft SMAN 5 donaties ontvangen, waarvan er één van Stichting 
Steunfonds Landgoed Nuwenhuys was (€ 700,-). € 6.600,-  werd gedoneerd door de 
familie Timmermans foundation en een deel van dit bedrag is afkomstig van de NSGK 
plus regeling. Stichting De Grez Mahie heeft € 1.000,- gedoneerd. Deze beide donaties 
zijn geoormerkt voor de projecten ‘Samen op Verhaal Komen op Landgoed Nuwenhuys’, 
waarbij kinderen van het gewone onderwijs samen met kinderen van het speciaal 
onderwijs elkaar ontmoeten rondom het maken en vertellen van een verhaal. Elk jaar 
organiseert SMAN 4 keer een ‘Samen op Verhaal Komen’ project. 

2. Inkomsten activiteiten: 
a. Vergoedingen voor activiteiten van derden op Nuwenhuys (€ 5.456,50). In 2018 

heeft SMAN voor 10 groepen een bijeenkomst georganiseerd op Landgoed 
Nuwenhuys waarbij ontmoetingen waren met mensen met een beperking.  

b. Verkoop van drank, eten en polsbandjes tijdens de Open Monumentendag op 9 
september (€ 2.091,30). Er waren 900 bezoekers tijdens de Open 
Monumentendag. 

3. De verkoop van 129 entreekaarten á € 30,- voor het evenement ‘de Zonnewende’. Het 
evenement ‘Zonnewende’ markeerde de opening van Landgoed Nuwenhuys en is als 
zodanig een éénmalig evenement. Daarom is deze apart op de winst- en verliesrekening 
opgenomen. 

 

WINSTWINSTWINSTWINST----    ENENENEN    VERLIESREKENINGVERLIESREKENINGVERLIESREKENINGVERLIESREKENING          2018201820182018    

       

InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten          

Inkomsten uit donaties    €       9.180,00  

Kaartverkoop zonnewende    €       3.870,00  

Inkomsten activiteiten    €       7.547,80  

TotaleTotaleTotaleTotale    inkomsteninkomsteninkomsteninkomsten           €     20.597,80  

    

BestedingenBestedingenBestedingenBestedingen          

Kosten zonnewende    €       3.425,52  

Kosten overige activiteiten    €       5.687,97  

Kosten scholing horeca    €          472,33  

Kosten verzekering    €          410,34  

Bankkosten    €            84,95  

    

Toevoeging aan reserves    €     10.516,69  

TotaleTotaleTotaleTotale    kosten/bestedingenkosten/bestedingenkosten/bestedingenkosten/bestedingen           €     20.597,80  



21 

 

 

Onder de kop ‘bestedingen’ zijn de kosten voor het evenement ‘de Zonnewende’ eveneens apart 
opgenomen. Deze betreffen de inkoop van drank, eten, huur van materiaal, aankleding, 
vergoeding van artiesten en geluidstechnicus. 
Kosten voor overige activiteiten betreffen drank- en voedselinkoop, huur en aanschaf van 
benodigde materialen. 
 
Aan het einde van het boekjaar is €10.516,69 toegevoegd aan de reserves, waarvan €7.600,- 
bestemd is voor het project ‘Samen op Verhaal Komen’. 
 

BALANSBALANSBALANSBALANS          2018201820182018    

       

ActivaActivaActivaActiva          

Immateriële vaste activa    €           868,57  

Materiele vaste activa    €                   -    

Vorderingen en overlopende activa    €                   -    

Liquide middelen    €      10.516,69  

TotaleTotaleTotaleTotale    activaactivaactivaactiva           €      11.385,26  

    

PassivaPassivaPassivaPassiva          

Reserves    €      10.432,41  

Langlopende schulden    €           868,57  

Kortlopende schulden    €                   -    

Overlopende passiva    €             84,28  

    

TotaleTotaleTotaleTotale    passivapassivapassivapassiva           €      11.385,26  
 
 
ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    
Op de balans van de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys zijn de 
oprichtingskosten opgenomen in de post immateriële vaste activa. De oprichtingskosten zijn 
bekostigd met een langlopende lening. De reserve bestaat uit de rekening courant, met daarvan 
afgetrokken de overlopende passiva. De overlopende passiva bestaat uit een nog onbetaalde 
factuur, waarvan de diensten al wel geleverd zijn. 
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ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    
In 2019 bestonden de inkomsten van de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys uit: 

4. Donaties: 
a. In 2019 heeft SMAN twee grote donaties ontvangen: € 8.500,- van de familie 

Timmermans foundation en de NSGK en € 11.250,- van Lions de Zuidelijke 
Baronie en de NSGK. Deze donaties reserveert SMAN voor de aanleg van een 
interactief wandelparcours op het landgoed. Een parcours dat mensen met en 
zonder beperking uitnodigt om met elkaar een interessante wandeling te beleven 
en tegelijkertijd actief bezig te zijn. 

b. Ook ontving SMAN nog donaties van € 30,- en € 25,-. 
5. Vergoedingen voor activiteiten van derden op Nuwenhuys (€ 8.353,77). In 2019 heeft 

SMAN voor 9 groepen een bijeenkomst georganiseerd op Landgoed Nuwenhuys waarbij 
ontmoetingen waren met mensen met een beperking.  

6. Verkoop van drank, eten en polsbandjes tijdens de Open Monumentendag op 15 
september (€ 1.101, 01). Er waren ca. 800 bezoekers tijdens de Open Monumentendag. 

 
Onder de kop ‘bestedingen’ betreffen de kosten Open Monumentendag de inkoop van drank, 
eten, huur van materiaal, aankleding en de vergoeding van artiesten. 
Kosten voor de bijeenkomsten derden betreffen drank- en voedselinkoop, huur en aanschaf van 
benodigde materialen. 

WINSTWINSTWINSTWINST----    ENENENEN    VERLIESREKENINGVERLIESREKENINGVERLIESREKENINGVERLIESREKENING          2019201920192019    

       

InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten          

Inkomsten uit donaties    €     19.805,00  

Inkomsten Open Monumentendag    €       1.101,01  

Inkomsten bijeenkomsten derden    €       8.353,77  

TotaleTotaleTotaleTotale    inkomsteninkomsteninkomsteninkomsten           €     29.259,78  

    

BestedingenBestedingenBestedingenBestedingen          

Kosten Open Monumentendag    €       2.016,11  

Kosten bijeenkomsten derden    €       2.691,62  

Kosten project ‘Samen op Verhaal Komen;’    €       3.006,35 

Kosten scholing    €            41,32 

Kosten verzekering    €          574,60  

Afschrijving geactiveerde oprichtingskosten    €          173,71 

Overige algemene kosten    €          377,69 

Bankkosten    €          117,30  

    

Toevoeging aan reserves    €     20.261,08  

TotaleTotaleTotaleTotale    kosten/bestedingenkosten/bestedingenkosten/bestedingenkosten/bestedingen           €     29.259,78  
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Kosten voor het project ‘Samen op Verhaal Komen’ betreffen de kosten voor de 
‘Verhalenverteller’, aanschaf van benodigde materialen, cadeautjes voor de deelnemers en 
drank- en voedselinkoop. 
Kosten scholing betreft een workshop ‘Zie Zo Zintuigen’ die door een vrijwilliger is gevolgd. 
De post ‘overige algemene kosten’ bevat de kosten voor de vrijwilligersborrel. 
 
Aan het einde van het boekjaar is € 20.261,08 toegevoegd aan de reserves. 
Geoormerkte reserveringen: 

• € 19.750,- is gereserveerd voor de aanleg van het interactief wandelparcours in 2020. 

• € 4.594,- is gereserveerd voor het project Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys in 

2020. 

BALANSBALANSBALANSBALANS          2019201920192019    

       

ActivaActivaActivaActiva          

Immateriële vaste activa    €           694,86  

Materiele vaste activa    €                   -    

Vorderingen en overlopende activa    €                   -    

Liquide middelen    €      31.777,02  

TotaleTotaleTotaleTotale    activaactivaactivaactiva           €      32.471,88  

    

PassivaPassivaPassivaPassiva          

Reserves    €      30.703,89  

Langlopende schulden    €           868,57  

Kortlopende schulden    €           815,14    

Overlopende passiva    €             84,28  

    

TotaleTotaleTotaleTotale    passivapassivapassivapassiva           €      32.471,88  
 
 
ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    
Op de balans van de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys zijn de 
oprichtingskosten opgenomen in de post immateriële vaste activa. De oprichtingskosten zijn 
bekostigd met een langlopende lening. De reserve bestaat uit de rekening courant, met daarvan 
afgetrokken de overlopende passiva. De overlopende passiva bestaat uit een nog onbetaalde 
factuur, waarvan de diensten al wel geleverd zijn. 
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BijlageBijlageBijlageBijlage    
    
    
TabelTabelTabelTabel    1:1:1:1:    activiteitenactiviteitenactiviteitenactiviteiten    inininin    2018201820182018    ––––    1111eeee    helfthelfthelfthelft    2019201920192019    
 

DataDataDataData    2018201820182018    ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    ####    bezoekersbezoekersbezoekersbezoekers    ####    vrijwilligersvrijwilligersvrijwilligersvrijwilligers    ####    mensenmensenmensenmensen    metmetmetmet    
eeneeneeneen    beperkingbeperkingbeperkingbeperking    

7 april + 21 
april 

Moestuyn dag  16 1 

20 april Bakhuys 30 6 8 
31 mei Bedrijfsuitje Smaakspecialist 34 3 6 
5 juni Bedrijfsuitje 

Welstandscommissie 
10 1 1 

21 juni Zonnewende 135 15 8 

1 juli Ulvenhout Urban Golf Toernooi 90 3 1 
11 juli Bedrijfsvergadering Friesland 

Campina 
8 3 4 

12 augustus Dwars door Breda fietstocht De 
Keyzer 

100 3 1 

18 augustus Verjaardag uitje Y. Raaymaekers 15 1 1 
30 augustus Appels plukken leerlingen Visio 

onderwijs 
 3 8 

30-8, 2 en 8 
sept 

Vlaaien bakken  4  

1 september Familie uitje fam. Van Rijsewijk 56 3 7 
9 september Open monumenten dag 860 32 40 
16 september Start fietstocht boeren sociëteit 

Ginneken 
38 3 1 

15 oktober Bedrijfsvergadering GGZ Breburg 7 3 + 2 met een 
beperking 

8 

12-17 
november 

Collecte NSGK  10  

29 november Bedrijfsvergadering BUAS 9 2 4 

12 december Kerstdiner TCR 8 3 1 
15 december Foto shoot Prins Carnaval van 

Bosuilendorp 
12 1 1 

17 en 20 
december 

Op verhaal komen op 
Nuwenhuys 

20 leerlingen 
regulier 

onderwijs (Dr. 
De Visser en 
Stedelijke 

Gymnasium) 
10 ouders 

4 20 leerlingen 
speciaal 
onderwijs 
(Visio 

onderwijs 
Breda) 

Totaal  1442 121 121 
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DataDataDataData    2019201920192019    ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    ####    bezoekersbezoekersbezoekersbezoekers    ####    vrijwilligersvrijwilligersvrijwilligersvrijwilligers    ####    mensenmensenmensenmensen    

metmetmetmet    eeneeneeneen    
beperkingbeperkingbeperkingbeperking    

7 februari Bedrijfsvergadering Staal advocaten 3 3 3 
12 februari TCR diner 8 2 1 

22 februari Vrijwilligersborrel 30 2 12 
28 februari Bedrijfsvergadering BUAS 8 4 6 
15 april Samen op Verhaal komen op 

Nuwenhuys – Paaseieren zoeken 
10 leerlingen 
Klokkebei + 
5 ouders 

4 10 leerlingen 
Visio 

20 mei Samen op Verhaal komen - 
Vossenjacht 

17 leerlingen 
OLV + 

7 ouders 

4 17 leerlingen 
Breda College 

20 april, 4 
en 25 mei, 
8 juni 

Moestuyn dagen  12 4 

8 juni Bedrijfsuitje, NSGK collecte 
organisatoren 

30 15 15 

20 juni Bijeenkomst Ouderraad Visio 
onderwijs 

13 1 1 

20 juni Ontvangst groep L. Hoek 7 2  
27 juni Trouwerij de Man / Schoneman 150 3 15 
4 juli Bedrijfsvergadering DJI Den Hey-

acker 
20 3 5 

3 augustus Ijsjes eten op Nuwenhuys, voor 
bewoners van Visio de Blauwe 
Kamer en deelnemers aan het 
vakantieproject 

 2 100 

6 en 8 
augustus 

Pizza bakken voor het 
vakantieproject van Visio 

12 2 12 

15 
september 

Open Monumenten dag 800 15 50 

16 en 18 
december 

Samen op Verhaal komen op 
Nuwenhuys - Kerstverhaal 

20 leerlingen 
(Dr. De Visser 
en Stedelijk 
gymnasium 
Breda) + 12 
ouders en 
begeleiders 

8 21 

TOTAAL  1152 82 272 
 
 
 


