Jaarverslag 2014 van de Stichting Kerngroep Bredius
Bestuursamenstelling
op 1 januari 2014
Voorzitter
Rinie Blauw-Griffioen
Secretaris
Klaske van Hoeij-de Boer
Penningmeester Truus Hendriks-van den Broek
Lid
Anton Nuijten
Lid
Rineke van Doorn
Lid
Jeanette Grasmaijer

op 31 december 2014
Voorzitter
Rinie Blauw-Griffioen
Secretaris
Klaske van Hoeij-de Boer
Penningmeester Jeanette Grasmaijer
Lid
Truus Hendriks
Lid
Anton Nuijten
Lid
Annemarie Bremer
Lid
Margot Senden

De stichting heeft ca 350 sympathisanten c.q. donateurs.
Deelname in andere organisaties
De Stichting heeft zitting in Stichting Landgoed Bredius die tot doel heeft het specifieke karakter van
dit Landgoed in stand te houden en te versterken. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken
door het landgoed duurzaam te beheren en te ontwikkelen volgens een met de gemeente Woerden
afgesloten beheerovereenkomst en door de krachten van de verschillende groepen die belang
hebben en betrokken zijn bij het landgoed samen te brengen en te bundelen
Vergaderingen
In 2014 heeft de stichting tweemaal vergaderd over de lopende zaken.
Financiën
De stichting is aangemerkt als ANBI. De stichting is volledig afhankelijk van donaties. Op 1 januari
2014 had de stichting een vermogen van € 1667,08 en op 31 december 2014 een vermogen van €
1536,49. De grootste uitgave was een donatie aan de Stichting Landgoed Bredius voor de aanleg van
een moestuin.
Overleg met de gemeente
Er is in 2014 deelgenomen aan inspraakrondes betreffende de herinrichting van het Exercitieveld en
de plannen om twee extra bruggen over de Singel aan te leggen. De zienswijze van de Stichting
Landgoed Bredius betreffende de herinrichting van het Exercitieveld is door de Stichting Kerngroep
Bredius mede ondertekend.
Stichting Landgoed Bredius
De secretaris van de Kerngroep Bredius had in 2014 zitting in het voorlopig bestuur van de
Initiatiefgroep Brediuspark en sinds 31 maart 2014 in het bestuur van Stichting landgoed Bredius.
Daarnaast is de Kerngroep is binnen de Stichting Landgoed Bredius actief bij het ontwikkelen van
plannen voor de verbetering van het landgoed en activiteiten om de bevolking bij het landgoed te
betrekken.

Publicatie over de historie van het landgoed
In 2014 is verder gewerkt aan een publicatie over de historie van landgoed Batestein. Over de
uitgave is contact gezocht met de Stichts Hollandse Historische Vereniging.
Activiteiten
Op 18 maart en 4 november heeft het bestuur medewerking verleend aan voorlichtingsavonden over
de plannen over de plannen voor duurzaam beheer van het landgoed, onder andere door het
verzorgen van presentaties en het leiden van discussiegroepen.
Op 25 mei werd meegewerkt aan de Dag van het Park, onder andere door excursies te leiden, een
kraam met voorlichtingsmateriaal en activiteiten te begeleiden.
Op 22 juni werd gevierd dat Nederland Schoon Landgoed Bredius uitriep tot lekker park. De
Kerngroep assisteerde de Stichting Landgoed Bredius bij de ontvangst van Nederland Schoon, die
met Holle Bolle Gijs een publieksactiviteit voor een schoon park organiseerde.
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.
Bestuursleden bemanden een kraam met voorlichtingsmateriaal en verleenden assistentie bij
activiteiten.
Leden van de Kerngroep waren actief bij de publiekscommunicatie van de Stichting Landgoed
Bredius: het opzetten van de nieuwe website en de communicatie via social media en persberichten.

