Jaarverslag Stichting Rhijnestein 2020
Het Jaarverslag biedt een kort overzicht van activiteiten en bijdragen die gedurende de
verslagperiode hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting.
Daarnaast is een toelichtende tekst bij het financieel verslag opgenomen.
De stichting streeft ernaar om om het jaar een evenement te organiseren voor een breed publiek
binnen de poorten van Rhijnestein. Aangezien in 2019 twee door de stichting mogelijke gemaakte
openluchtvoorstellingen zijn gehouden stond voor 2020 geen evenement op de agenda.
Toekenningen 2020
In het overzicht zijn de bijdragen weergegeven die dit jaar zijn toegekend aan diverse initiatieven die
voldoen aan de in de statuten geformuleerde doelstellingen. In 2020 vielen vanwege de Covid-19
pandemie en de daarmee samenhangende lockdowns een aantal activiteiten af, zodat ook de
uitgaven dit jaar lager uitkwamen dan verwacht.

Projectnaam

Omschrijving

BDU, 't Groentje
Wijk bij
Duurstede

digitale jaarabonnemten;
advertorial

X

Kanooversteekpunt

Aanleg kano-oversteekpunt in
de Cothergrift bij landgoed
Rhijnestein

X

Reeks muziekuitvoeringen in de
Concert in Cothen Agneskerk 2020-2021
Totaal

Sociaal

X

CultuurEcologisch historisch

Bedrag

€

X

2.369,-

n.v.t.*
X

n.v.t.*
€

2.369,-

Toelichting (*)
Kano-oversteekpunt Godebaldkanoroute
Het kano-oversteekpunt bij de sluis in de Cothergrift is in de herfst gerealiseerd. Dankzij financiering
door derden was een financiële bijdrage die is toegezegd vanuit de Stichting niet opgevraagd. De
voorgenomen feestelijke opening van de kanoroute die door de Stichting zou worden georganiseerd
moest worden uitgesteld.
BDU, 't Groentje Wijk bij Duurstede
Door de teruglopende reclame-inkomsten ten gevolge van Covid-19 kwam het voortbestaan van de
regionale krant onder druk te staan. Er was behoefte aan extra inkomsten in de vorm
abonnementen op de digitale en meer uitgebreide versie van de krant. De Stichting heeft het
mogelijk gemaakt dat ook minder kapitaalkrachtige inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede
een digitaal abonnement kon afsluiten en niet verstoken dreigde teraken van lokale informatie en
nieuws.
Concert in Cothen
Vanwege de Covid-19 pandemie konden de dor de stichting gesteunde concerten in het seizoen
2020-2021 geen doorgang vinden.

Andere activiteiten
Herkenbaarheid
In 2020 is de natuurspeelweide aan de Ossenwaard in Cothen gerealiseerd en geopend. Bij de ingang
zijn de sponsoren van de natuurspeelweide op het informatiebord vermeld.
In 't Groentje is een advertorial geplaatst om meer bekendheid te geven aan het bestaan en de
doelstellingen van de Stichting.
De bestedingen en bijdragen van de stichting aan doelen, worden steeds getoetst aan de in de
statuten geformuleerde doelstellingen en functies.
Voor een overzicht van intenties en voornemens tot uitkeringen wordt verwezen naar de het
beleidsplan.
Bestuur en werkzaamheden van de stichting
De bestuursleden vormen een werkbestuur en verrichten de feitelijke werkzaamheden zelf en
zonder ondersteunend apparaat. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.
Deze werkzaamheden bestaan uit taken als
● actueel houden van de visie en het beleidsplan, waaronder is begrepen het wijzen van
sleutelspelers uit de lokale gemeenschap om mogelijke ondersteuning door de stichting.
● leggen en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap,
beoordelen projectaanvragen en
● uitvoeren van de elementen uit het beleidsplan, zoals verrichten van (voor)onderzoeken en
de realisatie van projecten, het beoordelen van aanvragen voor schenkingen, het voeren van
correspondentie, het actueel houden van de website en het voeren van de (financiële)
administratie.
Het bestuur van de stichting heeft, naast mailverkeer en telefonisch contact, in 2020 één keer fysiek
vergaderd. In de vergadering is aan de hand van het beleidsplan gesproken over de planning,
uitvoering, haalbaarheid, evaluatie en bijstelling van het jaarplan. Een en ander mede in het licht
van Covid-19. Daarnaast worden aanvragen beoordeeld. In het voorjaar werd de jaarrekening
vastgesteld en goedgekeurd, in het najaar is de planning voor het komende jaar vastgesteld.
Het bestuur is samengesteld uit één bestuurslid dat de verbinding met het landgoed belichaamt met
daarnaast een bestuurslid met specifieke binding in de Cothen en Wijk bij Duurstede. Deze laatste en
de voorzitter staan juridisch onafhankelijk ten opzichte van Landgoed Rhijnestein BV en bewaken
een eventuele schijn van belangenverstrengeling.
Finanicën
De uitgaven aan de doelstelling zijn mede door Covid-19 achtergebleven bij de ambitie van de
stichting. Daar staat tegenover dat in de jaren 2021 en volgende het plan voor het herstel van de
historische Frans-Engelse tuin van het landgoed als te ondersteunen project op de planning staat.
Ook zal een bijdrag geleverd worden aan de feestelijke lustrumviering voorleden en vrijwiligers van
Sportverenginig Fortissimo in Cothen.
De baten hebben zich in lijn met de beursindices voorspoedig ontwikkeld. Door gerngere uitgaven en
een behoorlijke aanwas van vermogen is momenteel een bestedingsruimte voor de doelstelling
ontstaan die rui uitgaat boven de omvang van het vor infltie gecorrigeerde stamvermogen. De
komende jaren zal het uitgavenpatroon daarom op een hoger plan (moeten) liggen.
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