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Jaarverslag Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys
(SSLN)
WINST- EN VERLIESREKENING

2019

Inkomsten
Inkomsten uit donaties

€

17.450,00

Inkomsten collecte

€

464,50

Totale inkomsten

€

17.914,50

Afschrijving geactiveerde oprichtingskosten

€

2.075,50

Kosten marketing

€

2.970,00

Bankkosten

€

121,40

Toevoeging aan reserves

€

12.747,60

Totale kosten/bestedingen

€

17.914,50

Bestedingen

Toelichting
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.
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.

Toelichting
BALANS

2019

Activa
Immateriële vaste activa

€

8.302,21

Materiele vaste activa

€

Vorderingen en overlopende activa

€

105,77

Liquide middelen

€

16.759,33

Totale activa

€

25.167,31

Reserves

€

14.789,80

Langlopende schulden

€

10.377,51

Totale passiva

€

25.167,31

-

Passiva

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.

Organisatie
1. Gegevens van de Stichting Steunfonds Landgoed Nuwenhuys
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
2. Bestuur en directie (samenstelling per 1 maart 2020)
Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit drie leden:
• Voorzitter / Penningmeester: Wijnand A.M. Tigchelaar

•
•

Secretaris: Bernardus Janmaat
Gewoon 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 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 Steunfonds Landgoed Nuwenhuys werken volgens een
bestuurs- en directiereglement.

