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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 voert over landgoed Bredius. De
secretaris van de Kerngroep Bredius had in 2016 zitting in het bestuur van Stichting Landgoed Bredius.
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 2016 heeft de stichting eenmaal vergaderd over de lopende zaken.
In mei 2016 is overleg gepleegd met Stichting Landgoed Bredius over het te voeren beleid met betrekking tot de
plannen van de gemeente voor huizenbouw aan de van Kempensingel.
In 2016 hebben de sympathisanten/donateurs een aantal nieuwsbrieven ontvangen via Stichting Landgoed
Bredius.
Financiën
De stichting is aangemerkt als ANBI. De stichting is volledig afhankelijk van donaties. Op 1 januari 2016 had de
stichting een vermogen van € 1514,49 en op 31 december 2016 een vermogen van €1470,83.
Overleg met de gemeente
Om het overleg van de projectgroep Centrumgebied niet te frustreren is op 3 februari 2016 de brief aan B&W en
de gemeenteraad van 15-12-2015 over de plannen voor huizenbouw aan de van Kempensingel schriftelijk
ingetrokken.
Boekje over de historie van het landgoed
In 2016 is verder gewerkt aan het boekje over de historie van landgoed Batestein. Het boekje is inmiddels
vrijwel klaar, het onderzoek ervoor is afgerond en de meeste tekst is geschreven. Er moet nog naar sponsoren
gezocht worden om de kosten van uitgave te kunnen dekken.
Activiteiten
De voorzitter en secretaris van de stichting hebben samen met een aantal vrijwilligers van SLB, NME en
KukeleBoe, de Dag van het Landgoed Bredius georganiseerd op 23 mei 2016.
Diverse leden van de Kerngroep Bredius ondersteunen Stichting Landgoed Bredius bij de communicatie en
publieksactiviteiten, o.a. tijdens de Dag van het Landgoed Bredius en het Oogstfeest.

