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De stichting heeft ca 350 sympathisanten c.q. donateurs.
Deelname in andere organisaties

De Stichting neemt deel aan Stichting Landgoed Bredius, die het beheer over landgoed Bredius
(Batestein) per 1 januari 2015 heeft overgenomen van de gemeente Woerden.

De Stichting heeft zitting in de Projectgroep Centrumgebied van de Stichting Landgoed Bredius. De
Projectgroep heeft als doel een optimale inrichting te realiseren voor het gebied tussen de centrale
gebouwen op Landgoed Bredius.
Vergaderingen

In 2015 heeft de stichting tweemaal vergaderd over de lopende zaken.
Er is in 2015 geen nieuwsbrief verstuurd naar de sympathisanten/donateurs.
Financiën

De stichting is aangemerkt als ANBI. De stichting is volledig afhankelijk van donaties. Op 1 januari
2015 had de stichting een vermogen van € 1536,49 en op 31 december 2015 een vermogen van
€1514,49.
Overleg met de gemeente

Er is in maart 2015 een zienswijze ingediend inzake het Singelplan van de gemeente, met name
omdat daarin een natuurvriendelijke kanoroute is opgenomen die dwars door een aantal
natuurgebieden in landgoed Bredius gaat, alsmede door de zandgaten rond de begraafplaats aan de
Meeuwenlaan. Ter onderstreping van de zienswijze is vervolgens ingesproken in de vergadering van
de Commissie Ruimte van de Woerdense Gemeenteraad.
In december 2015 is een brief naar de Woerdense Gemeenteraad gestuurd met het verzoek te
verhinderen dat huizenbouw wordt gerealiseerd op 3 percelen aan de van Kempensingel, grenzend
aan Landgoed Bredius.
Stichting Landgoed Bredius

De secretaris van de Kerngroep Bredius had in 2015 zitting in het bestuur van Stichting Landgoed
Bredius.

Tot medio 2015 ha de secretaris van de Kerngroep Bredius zitting in de Klankbordgroep
Hondenbeleid van de gemeente.

Diverse leden van de Kerngroep Bredius ondersteunen Stichting Landgoed Bredius bij de
communicatie en publieksactiviteiten.
Boekje over de historie van het landgoed

In 2015 is verder gewerkt aan het boekje over de historie van landgoed Batestein. De uitgave van het
boekje wordt ondersteund door de Stichts Hollandse Historische Vereniging.
Activiteiten

Op 7 april, 28 april, 10 juni en 21 juli heeft het bestuur medewerking verleend aan voorlichtingsbijeenkomsten over de plannen voor duurzaam beheer van het landgoed, door het verzorgen van
presentaties en rondleidingen.

De Dag van het Park op 31 mei 2015 werd georganiseerd door de voorzitter en secretaris van de
stichting, in samenwerking met de NME. Op de Dag van het Park werd medewerking verleend aan de
dagorganisatie, onder andere door excursies te leiden, een kraam met voorlichtingsmateriaal te
bemannen en activiteiten te begeleiden.
Op 27 september 2015 werd het oogstfeest gevierd met de verkoop van vers fruit en fruitsap. Er
werd koffie, thee, vruchtensap en zelfgebakken muffins geserveerd door cliënten van Abrona.
Bestuursleden verleenden assistentie bij activiteiten.

Van 27 september 2015 tot 10 januari 2016 organiseerde het IVN de tentoonstelling ‘Heer Bredius
vertelt’. Stichting Kerngroep Bredius heeft één van de voorlichtingspanelen aangekleed met foto’s,
kaartmateriaal en verklarende teksten.

