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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 
 
Graag deelt het bestuur van de Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys (SSLN) het verslag 
over 2019. In dit verslag leest u hoe aan de doelstelling is gewerkt, welke resultaten zijn geboekt 
en wat de plannen zijn voor 2020. 
 
 
 
 
Breda 
Annina van Logtestijn – Heimovaara 
Voorzitter Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys (tot 1 maart 2020, daarna 
directeur van de Stichting). 
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1.1.1.1.    DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling    vanvanvanvan    dededede    StichtingStichtingStichtingStichting    SteunfondsSteunfondsSteunfondsSteunfonds    LandgoedLandgoedLandgoedLandgoed    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    
 
    
DoelDoelDoelDoel    
De stichting heeft ten doel: 

a. het ondersteunen zowel financieel als op andere wijzen van activiteiten gericht op het 
bevorderen van interactie tussen personen met en zonder een beperking, onder meer 
door het ondersteunen van de organisatie van activiteiten op cultuurhistorisch, natuur 
en natuurhistorisch gebied; waarbij onder ondersteuning tevens is begrepen het 
ondersteunen van stichtingen en andere instellingen met een vergelijkbare doelstelling; 
een en ander in de meest ruime zin; 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Het vermogen van de stichting zal kunnen worden gevormd door: 

• Opbrengsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten; 

• Subsidies en donaties; 

• Schenkingen, erfstellingen en legaten; 

• Alle andere wettig verkregen baten. 

De stichting beoogt niet het maken van winst. Het batig saldo wordt gereserveerd voor 
projecten die de doelstelling dienen. 
 
    
TeTeTeTe    verrichtenverrichtenverrichtenverrichten    werkzaamhedenwerkzaamhedenwerkzaamhedenwerkzaamheden    
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• Het verwerven, ontvangen en beheren van schenkingen, donaties, subsidies, legaten en 

erfenissen; 

• Het ondersteunen van en/of organiseren van activiteiten om Landgoed Nuwenhuys 

bekendheid te geven en te ondersteunen; 

• Het ondersteunen van en/of organiseren van culturele en cultuurhistorische activiteiten 

op Landgoed Nuwenhuys voor een breed publiek; 

• Gebruik te maken van alle wettelijk toegestane middelen die bijdragen tot de 

verwezenlijking van het doel van de stichting. 

    

2222....    VeVeVeVerslagrslagrslagrslag    vanvanvanvan    hethethethet    bestuurbestuurbestuurbestuur    
 
 
WijzeWijzeWijzeWijze    vanvanvanvan    verwervingverwervingverwervingverwerving    vanvanvanvan    inkomsteninkomsteninkomsteninkomsten    
 
Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys bestaat om donaties te ontvangen en deze weer  
door te geven aan andere stichtingen met dezelfde doelstelling, zoals bijvoorbeeld de Stichting 
Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys. 
 



5 

 

 

De activiteiten van SSLN bestaan uit het onder de aandacht brengen van de doelstelling bij 
potentiële donateurs en het onderhouden van contacten met donateurs. 

• In 2019 heeft de voorzitter van de stichting presentaties gegeven aan Lionsclub de 
Zuidelijke Baronie en aan Rotaryclub Breda Mastbos. 

• Tijdens activiteiten op Nuwenhuys zijn de aanwezigen via een flyer gewezen op de 
mogelijkheid te doneren aan de stichting. 

• Mensen die besluiten een periodieke gift van minimaal € 100,- per jaar te geven aan 
SSLN, treden daarmee toe tot het Nuwenhuys genootschap. 

• In 2019 zijn twee besloten feesten georganiseerd op Landgoed Nuwenhuys, waarbij 
afgesproken is dat in plaats van ‘cadeaus’ te geven, de gasten een donatie zouden doen 
aan de stichting. 

• In 2019 heeft de stichting met een digitale collectebus meegedaan tijdens de NSGK 
collecte week. 

 

    
BeheerBeheerBeheerBeheer    enenenen    bestedingbestedingbestedingbesteding    vanvanvanvan    hethethethet    vermogenvermogenvermogenvermogen    vanvanvanvan    dededede    stichtingstichtingstichtingstichting    
 
Ontvangen donaties 
Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys heeft in 2019 € 17.450,- aan donaties ontvangen: 

• € 10.125,- van Lionsclub de Zuidelijk Baronie / NSGK; 

• € 6.410,- van de gasten van twee besloten feesten die op het landgoed zijn gehouden; 

• € 915,- van de leden van het Nuwenhuys Genootschap (3 leden) en ‘losse’ donateurs. 

Opbrengst NSGK collectebus 
De opbrengst van de digitale collectebus tijdens de jaarlijkse NSGK collecte was € 464,50. (de 
feitelijke opbrengst was twee keer zo veel, maar de helft van de opbrengst is voor NSGK). 
    
Geoormerkte reserveringen ten behoeve de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys 

• € 10.125,- is gereserveerd voor de aanleg in 2021 van een kruiden- en slatuin in bakken 
op hoogte, in de nabijheid van de te herbouwen Vlaamsche Schuur. 

• € 3.839,- (de gezamenlijke donaties van de gasten van het 25-jarig huwelijksfeest van 
JM en A van Logtestijn) is gereserveerd voor een ‘interactief kunstwerk’ in de te 
herbouwen Vlaamsche Schuur. 

 

3333....    PlannenPlannenPlannenPlannen    2020202020202020    
 
Fondswerving bij vermogens- en familiefondsen 
In 2020 begint de fondswerving die moet zorgen voor de dekking van de inrichtingskosten van 
de te bouwen Vlaamse Schuur. Uit het grote aanbod van grote en kleine vermogens- en 
familiefondsen, benaderen we die fondsen die genegen zijn dagbestedingsprojecten te 
ondersteunen bij de inrichting. 
Het bedrijfsplan voor ‘De Sociale Onderneming Dagverrijking op Nuwenhuys’, met daarin de 
investeringsbegroting en het dekkingsplan, is een belangrijke bron van informatie voor de 
potentiële donateurs. 
 
Relatie onderhoud service clubs 
De contacten met de serviceclubs die Nuwenhuys al een warm hart toedragen (Lionsclub de 
Zuidelijke Baronie, Rotaryclubs in Breda), worden warm gehouden door aanwezig te zijn bij 
borrels voor de ‘goede doelen’ en door op verzoek lezingen over Nuwenhuys te verzorgen. 
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Evenementen op Nuwenhuys 
Tijdens openbaar toegankelijke evenementen op Nuwenhuys worden de bezoekers uitgenodigd 
om te doneren –in de vorm van een periodieke gift of een eenmalige donatie. 
 

4444....    OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    
 

4444.1.1.1.1    GegevensGegevensGegevensGegevens    vanvanvanvan    dededede    StichtingStichtingStichtingStichting    SteunfondsSteunfondsSteunfondsSteunfonds    LandgoedLandgoedLandgoedLandgoed    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    (ANBI)(ANBI)(ANBI)(ANBI)    
    
 
Fiscaal nummer 
8583.82.386 
 
Post- en vestigingsadres 
Reeptiend 50 
4836 AV  BREDA 
 
Telefoonnummer 
06 5115 5215 
 
e-mail adres 
info@nuwenhuys.nl 
 
Kamer van Koophandel nummer 
70580863 
 
Bankrekening nummer 
NL40 TRIO 0338 8230 26 
 
 

4444....2222    BestuurBestuurBestuurBestuur    
 

Bestuursleden 
Het bestuur bestaat uit drie leden: 

• Voorzitter: Annina M.H. van Logtestijn - Heimovaara 
• Penningmeester: Wijnand A.M. Tigchelaar 
• Secretaris: Bernardus Janmaat 

Beloningsbeleid 
De bestuurders 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 
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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 
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. 

 
 
4.3 Structuur 
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4444....4444    WerknemersWerknemersWerknemersWerknemers    
 
Werknemers 
Er zijn geen werknemers in dienst van SSLN. 
 

5555....    JaarrekeningJaarrekeningJaarrekeningJaarrekening    StichtingStichtingStichtingStichting    SteunfondsSteunfondsSteunfondsSteunfonds    LandgoedLandgoedLandgoedLandgoed    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    
 
 

FinancieelFinancieelFinancieelFinancieel    jjjjaarverslagaarverslagaarverslagaarverslag    StichtingStichtingStichtingStichting    SteunfondsSteunfondsSteunfondsSteunfonds    LandgoedLandgoedLandgoedLandgoed    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    
(SSLN)(SSLN)(SSLN)(SSLN)    

    
    
    

 

WINSTWINSTWINSTWINST----    ENENENEN    VERLIESREKENINGVERLIESREKENINGVERLIESREKENINGVERLIESREKENING          2012012012019999    2018201820182018    

        

InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten           

Inkomsten uit donaties    €     17.450,00  2.175 

Inkomsten collecte    €          464,50  831,79 

Teruggave belastingdienst    2.215,- 

     

TotaleTotaleTotaleTotale    inkomsteninkomsteninkomsteninkomsten           €     17.914,50  5.221,79 

     

BestedingenBestedingenBestedingenBestedingen           

Afschrijving geactiveerde 
oprichtingskosten    €       2.075,50   

Kosten marketing    €       2.970,00 337,59 

Bankkosten    €          121,40   

Donaties aan SMAN    700,- 

Kosten beheer en administratie    61,45 

Kosten activiteiten    
2.080,5
5 

Toevoeging aan reserves    €     12.747,60  2.042,20 

TotaleTotaleTotaleTotale    kosten/bestedingenkosten/bestedingenkosten/bestedingenkosten/bestedingen           €     17.914,50  5.221,79 
 
 
ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    
Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys heeft in 2019 € 17.450,- aan donaties ontvangen 
waarvan € 10.125,- van Lionsclub de Zuidelijk Baronie / NSGK en € 7.325,- van de gasten van 
twee besloten feesten die op het landgoed zijn gehouden. De opbrengst van de digitale 
collectebus tijdens de jaarlijkse NSGK collecte was € 464,50. 
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De marketing kosten betreffen de kosten voor werkzaamheden die in 2018 zijn verricht voor de 
ontwikkeling van de Nuwenhuys huisstijl, fotografie en diverse marketingmaterialen (€ 2.720,-) 
en de kosten voor het jaarabonnement van fondswerving.nl (€ 250,-). 
De stichting heeft het boekjaar afgesloten met een toevoeging aan de reserve van € 12.747,60. 
 
Geoormerkte reserveringen: 

• € 10.125,- is gereserveerd voor de aanleg in 2021 van een kruiden- en slatuin in bakken 
op hoogte, in de nabijheid van de te herbouwen Vlaamsche Schuur. 

• € 3.839,- (de gezamenlijke donaties van de gasten van het 25-jarig huwelijksfeest van 
JM en A van Logtestijn) is gereserveerd voor een ‘interactief kunstwerk’ in de te 
herbouwen Vlaamsche Schuur. 

 
 
    

    
    
    
ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    
Op de balans van SSLN in 2019 staan alleen de immateriële vaste activa bestaande uit de 
oprichtingskosten. De oprichting van SSLN is gefinancierd door een langlopende lening. 
Daarnaast bestaat de reserve uit de rekening courant, geschaard onder liquide middelen. 
  

BALANSBALANSBALANSBALANS          2012012012019999    2018201820182018    

        

ActivaActivaActivaActiva           

Immateriële vaste activa    €        8.302,21  10.377,51 

Materiele vaste activa    €                   -    - 

Vorderingen en overlopende activa    €           105,77    - 

Liquide middelen    €      16.759,33  2.042,20 

TotaleTotaleTotaleTotale    activaactivaactivaactiva           €      25.167,31  12.419,71 

     

PassivaPassivaPassivaPassiva           

Reserves     €      14.789,80  2.042,20 

Langlopende schulden    €      10.377,51  10.377,51 

TotaleTotaleTotaleTotale    passivapassivapassivapassiva           €      25.167,31  12.419,71 
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ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    WinstWinstWinstWinst    enenenen    VerliesrekeningVerliesrekeningVerliesrekeningVerliesrekening    SSLSSLSSLSSLNNNN    2018201820182018    
Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys heeft in het eerste boekjaar € 1.343,- aan donaties 
ontvangen van particulieren en € 832,- als resultaat van de jaarlijkse NSGK collecte waar 
Nuwenhuys vrijwilligers voor gecollecteerd hebben. 
SSLN heeft € 700,- gedoneerd aan SMAN, zodat SMAN daarmee uitgaven kon doen waar geen 
inkomsten tegenover stonden. 
 
Omdat de belastingdienst SSLN in 2018 had aangemerkt als omzetbelastingplichtig heeft het 
bestuur van SSLN besloten dat kosten die niet toe te wijzen zijn aan een specifiek project van 
Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys (de post ‘Kosten activiteiten), voor rekening 
van SSLN komen in verband met de BTW aftrek. Op verzoek van het bestuur heeft de 
belastingdienst besloten dat SSLN per 1/1/2019 niet langer omzetbelastingplichtig is. 
 
De teruggave belastingdienst betreft een éénmalige teruggave over kosten gemaakt voor de 
Stichting in 2017 en 2018. De post ‘Kosten marketing’ betreft het ontwerp en de productie van 
Nuwenhuys flyers. 
    
De post ‘Kosten activiteiten’ betreft de aanschaf van: 

1 De Nuwenhuys tokens (deze worden gebruikt als ‘betaalmuntjes’ tijdens evenementen); 
2 T-shirts en schorten met het Nuwenhuys logo die door vrijwilligers gedragen worden 

tijdens hun werkzaamheden op het landgoed. Deze staan niet als activa op de balans 
gezien hun vergankelijke karakter 

3 Nuwenhuys armbandjes (deze gebruiken we als communicatie middel – te koop of te 
geef); 

4 De Zwerfkeien inclusief de benodigde verfspullen. De keien zijn tijdens de opening van 
Landgoed Nuwenhuys beschilderd door alle bezoekers (met en zonder beperking) en 
staan als zitkeien / kunstwerk in de boomgaard. 

 
De stichting heeft het boekjaar afgesloten met een toevoeging aan de reserve van € 2.042,20. 
 
 
ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    BalansBalansBalansBalans    SSLNSSLNSSLNSSLN    2018201820182018    
Op de balans van SSLN staan alleen de immateriële vaste activa bestaande uit de 
oprichtingskosten. De oprichting van SSLN is gefinancierd door een langlopende lening. 
Daarnaast bestaat de reserve uit de rekening courant, geschaard onder liquide middelen. 
 


