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De stichting heeft drie gewone leden en 364 sympathisanten c.q. donateurs.
Deelname in andere organisaties
De Stichting heeft zitting in het Landschapsberaad, waaraan een groot aantal groeperingen
deelneemt die actief zijn op het gebied van landschapsbeheer.
De Stichting heeft zitting in het Burgerinitiatief Brediuspark dat tot doel heeft het beheer over
landgoed Batestein per 1 januari 2015 over te nemen van de gemeente Woerden.
Vergaderingen
In 2013 heeft de stichting driemaal vergaderd over de lopende zaken.
Er is in 2013 geen nieuwsbrief verstuurd naar de sympathisanten/donateurs.
Financiën
De stichting is aangemerkt als ANBI. De stichting is volledig afhankelijk van donaties. Op 1 januari
2013 had de stichting een vermogen van € 1 581,37 en op 31 december 2013 een vermogen van €
1667,08.
Overleg met de gemeente
Er is in 2013 regelmatig contact met de gemeente geweest op ambtelijk niveau, over lopende zaken
betreffende het landgoed. Onder andere het ten onrechte kappen van de bomenrij die de
nieuwbouw van zorgcentrum ’t Oude Landt vanuit het landgoed aan het oog onttrok.
Initiatiefgroep Brediuspark
Tot en met maart 2013 hadden twee leden van de Kerngroep Bredius zitting in het voorlopig bestuur
van de Initiatiefgroep Brediuspark. Daarna was één lid in het voorlopig bestuur vertegenwoordigd. Er
is, op ambtelijk en bestuurlijk niveau, veelvuldig overleg gevoerd over het Projectplan om het beheer
van het landgoed over te nemen van de gemeente. In november werd met Stichting Brediuswaardig
i.o. overeengekomen om gezamenlijk verder te gaan als Burgerinitiatief Brediuspark. Op 4 december
is het definitieve Projectplan aan B&W gepresenteerd. Dit initiatief wordt ondersteund door twee
medewerkers van de Koninklijke Nederlandse Heidemij. De Heidemij heeft hiervoor een bedrag van €
16.000 gereserveerd.

Boekje over de historie van het landgoed
In 2013 is verder gewerkt aan het boekje over de historie van landgoed Batestein. Het is de bedoeling
dat het boekje eind 2014 uitkomt. De uitgave van het boekje wordt ondersteund door de Stichts
Hollandse Historische Vereniging.
Activiteiten
Op 16 april heeft de stichting een voorlichtingsavond over de historie van het landgoed en de
plannen voor de toekomst verzorgd voor de Lionsclub, inclusief een rondleiding door het landgoed.
Op 14 mei heeft de secretaris van de stichting een presentatie gehouden op de voorlichtingsavond
voor de politieke partijen over de plannen voor duurzaam beheer van het landgoed.
Op 26 mei werd de Dag van het Park gehouden. De voorzitter en secretaris van de stichting hebben
deze activiteit samen met de NME medewerker georganiseerd. Belangstellenden konden een
knapzak met broodjes en fruit kopen om in het landgoed te gaan picknicken. Bij de Brediusschuur
serveerden cliënten van Abrona onder andere koffie, thee, limonade en zelfgebakken muffins. De
natuurdetective ging op onderzoek uit met groepen kinderen en de voorzitter van de stichting gaf
rondleidingen aan belangstellenden, om de plannen voor duurzaam beheer van het landgoed uit te
leggen. Van de Rabobank ontving de stichting een subsidie van € 700 voor dit initiatief.
Op 29 september werd het oogstfeest gevierd met de verkoop van vers fruit en fruitsap. Er werd
weer koffie, thee, vruchtensap en zelfgebakken muffins geserveerd door cliënten van Abrona.
Op 30 september heeft de secretaris van de stichting namens de Initiatiefgroep Brediuspark de
toekomstvisie voor het landgoed gepresenteerd aan burgemeester en wethouders.

