
 

 

 

 

 

 

 

 

12/17/2020 

 

Actueel activiteitenverslag voor 

• Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys (SSLN) 

• Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys (SMAN) 
 

In dit activiteitenverslag vindt u de volgende informatie: 

1. Bijeenkomsten van het bestuur (SSLN en SMAN) 

2. De activiteiten die ondernomen zijn (SSLN en SMAN) 

3. Een overzicht van de stand van zaken mbt fondswerving door SSLN 

 

1 Bijeenkomsten bestuur 

Het bestuur vergadert na afloop van elk kwartaal. 

De vergadering is een gecombineerde vergadering voor zowel Stichting Steunfonds 

Landgoed Nuwenhuys als voor Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys. De 

vergaderdata waren: 

• 24 januari 

• 11 april 

• 20 juli 

• 14 oktober 

 

2 Activiteiten in 2020 (eerste drie kwartalen) 

 

SSLN: Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys 

SMAN: Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys 

 

Periode 1 januari – 31 maart SSLN SMAN 

1. Bakhuys woensdagen: 29 januari, 26 

februari 
 x 

2. Bestuurssamenstelling gewijzigd, 

directeur benoemd 
x x 

3. Moestuyn dag – kas gebouwd op 7 

maart 
 x 

4. Samen op Verhaal Komen op 

Nuwenhuys – aangepaste Corona 

editie – ketting verhaal voor 

bewoners van Visio De Blauwe 

Kamer 

 x 

5. Vervolg bouw nieuwe website door 

BurgBurg en HeldHavtig – samen 
x x 



  

met nieuwe vrijwilliger Frederike 

Dekker 

6. Financiële jaarverslagen 2019 

afgerond. 
x x 

7. Nieuwsbrief eerste kwartaal x x 

8. Bedrijfsplan 2021 e.v. afgerond x x 

9. Gedragscode opgesteld  x 

 

I.v.m. de Corona maatregelen zijn de volgende activiteiten niet doorgegaan: 

• Vrijwilligersborrel van 7 maart (SSLN en SMAN) 

• Bakhuys woensdag van 25 maart (workshop olv Belgische bakker) - SMAN 

• Compostbakken bouwen: zondag 22 maart - SMAN 

 

 

Periode 1 april – 30 juni SSLN SMAN 

10. Bouw schutstal en dierenweide  x 

11. Donatieaanvragen ingediend bij diverse 

fondsen 
x  

12. Gesprek met Peter van der Velden over 

fondswerving / Oranjefonds 
x  

13. Gesprekken met Jaco Balemans over 

bouwpartner bijdrages 
x  

14. Gesprek met fiscalist over stichtingen 

structuur in relatie tot BTW en exploitatie 
x x 

15. Voorbereiding bouw Vlaamse Schuur (o.a. 

projectteam vergaderingen, lichtplan, 

afstemming met installateurs, oriëntatie 

op MIVA sanitair, offertes aanvragen) 

x x 

16. Nieuwsbrief tweede kwartaal x x 

17. Vervolg bouw nieuwe website door 

BurgBurg en HeldHavtig – samen met 

nieuwe vrijwilliger Frederike Dekker 

x x 

 

 

 

Periode 1 juli – 30 september SSLN SMAN 

18. Omgevingsvergunningsaanvraag bouw 

Vlaamse Schuur verleend. Aanvang bouw: 

19 oktober 2020. Duur bouw: 44 weken 

(excl vakantieweken). Voorlopige 

planning: 

a. Oplevering ca. 1 september 2021 

b. Laatste afwerkzaken – oplevering 1 

oktober 

c. Aanvang personeel: 1 oktober 

d. Aanvang cliënten: 1 november 

x x 



  

19. Vervolg fondswerving x  

20. Nieuwsbrief derde kwartaal, inclusief 

oproep vrijwilligers 
x x 

21. Uitwerking stichting structuur, fiscaliteit 

en financiële stromen 
x x 

22. Eind augustus: Cultuur in combinatie met 

fondswerving – op uitnodiging: opbrengst 

€ 500,- 

x  

23. Niet doorgegaan ivm Corona:   

1. 6 september: Struinen in de Tuinen  x 

2. Open Monumentendag 13 september   x 

3. Vrijwilligersborrel x x 

4. Nuwenhuys genootschap in combi met 

‘fondswerving event’? 
x  

5. Samen op Verhaal Komen, Vossenjacht 

(lagere school en middelbare school 

combineren, Tiuri, Corona?) 

 x 

6. Bakhuysdagen   

• Woensdag 26 augustus  x 

• Woensdag 30 september  x 

 

 

3 Fondswerving door Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys 

 

Status donatie aanvragen  

Fonds Status Opmerkingen 

Vereniging Voormalige 

Diaconessen 

€ 25.000, toegezegd De commissie welzijn 

vergadert in januari over het 

toekennen van een garantie 

van nog eens € 25.000,-,  

NSGK Afwijzing – andere projecten 

voorkeur 

 

AFAS foundation Afwijzing – focus op Corona 

gerelateerde noodhulp. 

In 2021 weer een aanvraag 

indienen. 

Anton Jurgens Fonds Afwijzing – focus op 

toeleiding naar betaald 

werk, impact te laag 

 

VSB fonds Afwijzing – gestopt met 

dagbesteding 

 

Stichting Doen Afgewezen – andere 

prioriteiten 

 

Oranje Fonds Afgewezen – gestopt met 

dagbesteding 

 

Mr. August Fentener van 

Vlissingen fonds 

6000 gevraagd als bijdrage 

voor MIVA sanitair – in 

behandeling 

Vergadering in augustus 

2020, nog geen bericht 



  

Johannabode Aanvraag in behandeling  

TCR Toezegging van € 10.000,- 

als bijdrage voor de 

dierenweide + de exploitatie 

van de dierenweide in 2021. 

 

Fonds Timmermans Toezegging van € 6.000,-. 

NSGK geeft akkoord op 

verhogen van het bedrag 

met € 3000,-?. 

 

Stichting SFO Aanvraag in behandeling  

 

Status ‘donatie verzoeken’ bouwpartners 

Bouwpartner Status Opmerkingen 

Balemans 15 juni, 16 juli vraag gesteld Toezegging van 5% 

Rijsbergen installatiebedrijf 26 juni vraag gesteld Toezegging van 5% 

Puur Riet 13 juli vraag gesteld Bijdrage in onderhoud in 

natura toegezegd, twv 5% 

TES elektrotechniek 15 juli vraag gesteld Toezegging van 5% 

Overige onderaannemers Gesprekken worden 

gevoerd 

 

 

Status ‘donatie verzoeken’ inventaris / keukens / verlichting 

Leverancier Status Opmerkingen 

De Mandemakers Groep 

(keukens, meubilair) 

1 april gesprek met Robert 

Coppens, kortingen 

toegezegd. 

Ook in gesprek gaan over 

keukeninrichting en sanitair 

(muv miva sanitair) 

Outlets bezoeken, Satelliet 

meubilair (horeca / zorg / 

kantoor) 

MacLean led verlichting Korting op verlichting (30% 

en 45 %) 

 

Koninklijke Visio / Amarant / 

Prisma  douche brancard 

/ tillift 

 Informeren naar spullen die 

niet meer gebruikt worden 

 

 

Status sponsoring door bedrijven / foundingpartners gezocht 

Bedrase bedrijven Status Opmerkingen 

Minimaal 12 bedrijven die 

elk € 5.000,- doneren voor 

de realisatie van de 

Vergader ruimte 

Campagne starten in januari 

2021. 

Vrijwilliger Marlous van 

Haagen gaat de bedrijven 

benaderen. 

Wervingsconcept is 

bedacht, implementatie half 

januari. 

 

 

 


