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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 
 
Graag deelt het bestuur van de Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys (SSLN) het verslag 
over 2020. In dit verslag leest u hoe aan de doelstelling is gewerkt, welke resultaten zijn geboekt 
en wat de plannen zijn voor 2021. 
 
 
 
 
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....    VerslagVerslagVerslagVerslag    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. 
 
De activiteiten van SSLN bestaan uit het onder de aandacht brengen van de doelstelling bij 
potentiële donateurs en het onderhouden van contacten met donateurs. Als gevolg van het 
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Covid 19 virus heeft SSLN in 2020 één bijeenkomsten kunnen organiseren en geen 
bijeenkomsten bijgewoond. 
 
BenaderingBenaderingBenaderingBenadering    vanvanvanvan    vvvvermogensfondsenermogensfondsenermogensfondsenermogensfondsen    
Met hulp van een aantal Nuwenhuys vrijwilligers is onderzoek gedaan naar de fondsen die 
substantiële bedragen zouden kunnen doneren ten behoeve van de inrichting van de Vlaamse 
Schuur. Dit heeft per 31-12-2020 geresulteerd in een toezegging van € 25.000,- van de 
Vereniging Voormalige Diaconessen in Breda. Dit bedrag wordt in 2021 gestort. 
    
CrowdfundingCrowdfundingCrowdfundingCrowdfunding    
Eind augustus heeft er onder de stretchtent een mini evenement op uitnodiging plaatsgevonden: 
cultuur in combinatie met fondswerving: opbrengst € 500,- 
 

    
BeheerBeheerBeheerBeheer    enenenen    bestedingbestedingbestedingbesteding    vanvanvanvan    hethethethet    vermogenvermogenvermogenvermogen    vanvanvanvan    dededede    stichtingstichtingstichtingstichting    
 
Ontvangen donaties in 2020 
Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys heeft in 2020 € 53.400,- aan donaties ontvangen: 
    
€ 595,- van leden van het Nuwenhuys Genootschap 
€ 42.383,- voor de inrichting van de Vlaamse Schuur (donaties van particulieren) 
€ 10.400,- familie Van Logtestijn (kwijtschelding lening oprichtingskosten) 
 
    
Uitgaven in 2020 
Bankkosten: € 141,94 
Lidmaatschap fondswervingonline: € 300,- 
 
    
Geoormerkte reserveringen ten behoeve de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys 

 
Ontvangen in 2019 

• € 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. 

Ontvangen in 2020 
• Alles wat in 2020 is ontvangen aan donaties is bestemd voor de inrichting van de 

Vlaamse Schuur ten behoeve van de activiteiten van Stichting Maatschappelijke 
Activiteiten Nuwenhuys en de nog op te richten Stichting Zorg en Dagbesteding 
Nuwenhuys. 

 

3333....    PlannenPlannenPlannenPlannen    2022022022021111    
 
Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot het inzicht dat de functie van SSLN feitelijk overbodig is. 
De functie van steunfonds voor de toekomstige dagbesteding op Nuwenhuys wordt vervuld 
door Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys (SMAN). SMAN heeft onder andere als 
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taak om inkomsten te verwerven waarmee de tekorten van de toekomstige dagbesteding 
kunnen worden gedekt. 
 
Het bestuur van SSLN heeft daarom besloten om uiterlijk per 31-12-2021 de stichting te 
liquideren en het batig saldo te doneren aan SMAN. 
Mensen die middels een periodieke gift verbonden zijn aan SSLN worden in 2021 gevraagd om 
deze om te zetten naar een periodieke gift aan SMAN. 
 

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    enenenen    directiedirectiedirectiedirectie    
 

Bestuursleden 
Het bestuur bestaat uit twee leden: 

• Voorzitter en penningmeester: Wijnand A.M. Tigchelaar 
• Secretaris: Bernardus Janmaat 

Directie 
De directie is in handen van Annina van Logtestijn – Heimovaara. 
 
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. 
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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 
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. 

 
 

4444....3333    WerknemersWerknemersWerknemersWerknemers    
 
Werknemers 
Er zijn geen werknemers in dienst van SSLN. 
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5555....    JaarrekeningJaarrekeningJaarrekeningJaarrekening    2020202020202020    
 
 

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

    
    
    

 

WINSTWINSTWINSTWINST----    ENENENEN    VERLIESREKENINGVERLIESREKENINGVERLIESREKENINGVERLIESREKENING                                  2020202020202020    2019201920192019    

     In euro’s   

InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten           

Inkomsten uit donaties            53.378  17.450 

Inkomsten collecte                     -  
     
465 

     

TotaleTotaleTotaleTotale    inkomsteninkomsteninkomsteninkomsten                   53.378  17.915 

     

BestedingenBestedingenBestedingenBestedingen           

Afschrijving geactiveerde oprichtingskosten              2.076  
  
2.076 

Kosten marketing                     - 
  
2.970 

Bankkosten                 142  
     
121 

Kosten beheer en administratie                 300 
         
- 

     

Toevoeging aan reserves            50.860  12.748 

TotaleTotaleTotaleTotale    kosten/bestedingenkosten/bestedingenkosten/bestedingenkosten/bestedingen                   53.378  17.915 
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BALANSBALANSBALANSBALANS                                      2020202020202020    2019201920192019    

     In euro’s   

ActivaActivaActivaActiva           

Immateriële vaste activa              6.227     8.302 

Vorderingen en overlopende activa                     -    106 

Liquide middelen            59.423   16.759 

TotaleTotaleTotaleTotale    activaactivaactivaactiva                   65.650   25.167 

     

PassivaPassivaPassivaPassiva           

Reserves            65.650   14.790 

Langlopende schulden                     -   10.378 

TotaleTotaleTotaleTotale    passivapassivapassivapassiva                  65.650   25.167 


