Jaarverslag Stichting Rhijnestein 2021
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 en in de directe omgeving.
Invloed van Corona
Door de beperkingen die de coronaregels en periodes van lockdown met zich meebrachten is het
wederom een schraal jaar geweest voor de stichting. Een aantal plannen die voorzien waren of in
het vat zaten konden geen doorgang vinden. Met name op sociaal vlak zijn er erg weinig, of beter
geen projecten geweest die doorgang vonden en konden worden ondersteund.
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.
Projectnaam

Omschrijving

Archeologisch onderzoek

booronderzoek op archeologisch
rijksmonument

Quickscan Ecologie

ecologisch onderzoek op groene
rijksmonument

Openstelling
Openmonumentendag

De kamers met inboedel van de
stichting zijn getoond.

Klokhuis opnamen

De opnamen vonden plaats in een
kamer met Stichtingsinboedel en in de
tuin. Een van de onderwerpen betrof
het nut van de bijen.

Sociaal

Ecologisch

Cult.-hist.
X

X
X

X

Bedrag
€ 3.695,34
€

847,00

X

-

X

-

Totaal

Toelichting
Archeologisch onderzoek
Om in kaart te brengen waar zich de oude overblijfselen van niet meer bestaande gebouwen en
waterlopen op het archeologische monument van Rhijnestein hebben bevonden is een
booronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een 15-tal grondboringen tot ±2 m. diepte
om de bodemopbouw te kunnen beoordelen. Aangezien het onderzoek in het najaar plaats vond, is
de rapportage niet meer in 2021 verschenen.
De helft van de kosten van dit onderzoek is door de stichting vergoed.

€ 4.542,34

Quick scan ecologie
In verband met de plannen voor restauratie van de monumentale tuinaanleg van Rhijnestein is een
ecologisch onderzoek uitgevoerd. Hiermee is de actuele stand van de ecologie in de parktuin
duidelijk geworden. De laatste keer dat een dergelijk onderzoek plaats had was enkele decennia
geleden.
Andere activiteiten
In 2021 is er binnen de mogelijkheden die er waren toch nog aan het sociale gewerkt.
Sint Jans viering
Op 26 juni vond een bijeenkomst plaats van een landelijke groep mensen die ieder jaar in de winter
en in de zomer een seizoensgebonden bijeenkomst hebben. In de zomer was deze bijeenkomst met
ca 40 mensen gewijd aan de viering van het Sint Jansfeest. De ingrediënten waren muziek, een
lezing, gezamenlijk eten en een uitwisseling over zaken die samenhangen met Sint Jan.
Huisopenstelling met Open Monumentendag (OMD)
Ook dit jaar deed het bestuur van Stichting Rhijnestein weer mee aan Open Monumentendag. Zoals
gebruikelijk was dit jaar naast de tuin de keuken van het onderhuis opengesteld, waren er
reenactments en voer de replica van een 19e eeuws vrachtschip ‘De Kromme Rijnder’ vanaf
Rhijnestein af en aan. De wethouder gaf de aftrap voor de monumentendag op de stoep van het
huis. Maar daar bleef het niet bij: bij wijze van uitzondering was de bel-étage van het huis
opengesteld. De gehele dag werden rondleidingen verzorgd voor kleine groepen mensen die zich
hadden ingeschreven via de VVV in WIjk bij Duurstede. In totaal kwamen er ca 180 mensen in
groepjes van 10 personen in het huis, waar normaal gesproken wordt gewoond. Hiermee kon ook de
oude bij het huis horende inboedel die vermaakt is aan de stichting worden bewonderd en
besproken.
De interesse in de rondleidingen overtrof de verwachtingen. Vele oude Cothense families bleken
een, soms al heel lange, band te hebben met het huis en de bewoners. De maatschappellijke
verbondenheid van de huidige generatie Cothenaren met Rhijnestein en zijn bewoners is hiermee
gecontinueerd.
De Stichting wil deze vorm van openstelling van het huis in de toekomst voortzetten.
In de loop van het jaar zijn ook diverse kleinere groepen rondgeleid door het huis, waarbij het
historische interieur is getoond.
Televisieprogramma’s
Het kinderprogramma Klokhuis heeft voor een sketsch opnamen gemaakt in één van de historische
kamers.
Voor een documentaireserie over de historie van het Langbroekerweteringgebied heeft een
interview plaatsgevonden op Rhijnestein over de rol van de Ridderschap in het gebied. Daarbij zijn

ook opnamen gemaakt van het antieke interieur dat eigendom is van de Stichting. De serie is zowel
op RTV Utrecht als de landelijke televisie uitgezonden.
Tuinengroepen
Naast de jaarlijkse openstelling van de tuin op Open Monumentendag kunnen mensen op aanvraag
een rondleiding door de tuin krijgen met aandacht voor de cultuurhistorie, ecologie, flora en fauna.
In 2021 waren er vanwege de pandemie weinig aanvragen, maar zijn toch twee groepen rondgeleid.
Ontvangst Soroptimisten in de tuin.
Doorkijkje 2022
Concert in Cothen
Vanwege de Coronapandemie konden de concerten in het jaar 2021 geen doorgang vinden. De
huidige organisatie heeft aangegeven dat hun tijd gekomen is er mee op te houden. De drie
organisatoren en oprichters Jaco Rus, Ab Bosman en Joost Zwaan hebben verzocht of het bestuur
van de stichting de continuïteit van de concerten onder haar hoede zou willen nemen.
Herstel en herontwikkeling tuin en park
In 2021 zijn voorbereidingen getroffen, zoals de boven genoemde archeologische en ecologische
onderzoeken, met als doel om de monumentale tuinaanleg rondom Rhijnestein te herstellen en
verder te ontwikkelen. Hiervoor zal in 2022 een subsidieaanvraag bij de provincie worden gedaan.
Waarschijnlijk zal, wanneer dit restauratieplan van start gaat, ook Stichting Rhijnestein in het kader
van co-financiering benaderd worden om een bijdrage te leveren aan verder vooronderzoek of
herstelwerkzaamheden die binnen de doelstelling van de stichting passen.
Lustrumviering SVF
Sportvereniging Fortissimo S.V.F. Cothen heeft in 2021 geen lustrumviering kunnen houden. Met
name ook voor de vrijwilligers die de club feitelijk en al vele jaren draaiend houden, zou een mooi
lustrumfeest worden georganiseerd waar de stichting aan wil bijdragen. Gesprekken vonden
hierover plaats. Hopelijk gaat in 2022 een dergelijke feest wel plaatsvinden.
Overigen en aandachtspunt
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.
Een aandachtspunt is dat door de positieve resultaten op beleggingen bij vermogensbeheerder
Double Dividend te Amsterdam het vermogen hard is gegroeid ten opzichte van het stamvermogen
en sneller groeit dan de stichting kan bijbenen met de bestedingen aan de doelstelling. ‘Gelukkig’ is
aanvang 2022 de beurs behoorlijk teruggevallen, waarmee dit probleem momenteel wat kleiner is

geworden. Het bestuur overweegt een bestedingsplan te maken voor een langere periode,
bijvoorbeeld 5 tot 7 jaar, waaruit blijkt dat de uitgaven weer in lijn lopen met de ANBI-regeling.
Bestuur en werkzaamheden van de stichting
De bestuursleden vormen een werkbestuur en verrichten de feitelijke werkzaamheden zelfstandig
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 en het uit de mouwen steken van de handen bij activiteiten en
festiviteiten.

Het bestuur van de stichting heeft, naast mailverkeer, in 2021 één keer fysiek vergaderd. Daarnaast
is een enkele keer in kleiner comité vergaderd.
Het bestuur is samengesteld uit één bestuurslid dat de verbinding met het landgoed belichaamt met
daarnaast een bestuurslid met specifieke (sociale) binding in de Cothen en Wijk bij Duurstede. Deze
laatste en de voorzitter staan juridisch onafhankelijk ten opzichte van Landgoed Rhijnestein BV en
bewaken het vermijden van de schijn van belangenverstrengeling.
Toelichting financieel jaarverslag
In het jaar 2021 zijn, net als in het jaar ervoor vooral ten gevolge van Covid-19, de bestedingen aan
de doelstelling achtergebleven bij de ambitie. Verscheidene activiteiten die onder de sociale
doelstelling vallen, hebben geen doorgang kunnen vinden. Enerzijds dus achterblijvende uitgaven en
anderzijds een behoorlijke toename van het vermogen door het behaalde beleggingsresultaat 2021.
Op basis daarvan is het voor de doelstelling beschikbare vermogen dat het stamkapitaal overstijgt
aanzienlijk, t.w. meer dan € 870k per ultimo 2021. Hier is echter een nuancering op zijn plaats (zie
hierna).
Gebeurtenissen na balansdatum
Het positieve beleggingsresultaat per 31 december 2021 is medio juni 2022 voor een groot deel
verdwenen door een forse daling van de koersen van zowel aandelenfonds als obligatiefonds. In
totaal was de daling op datum van goedkeuring van de jaarrekening -18% en in euro's bijna € 600k.

Een andere zaak die van invloed is op het besteedbaar vermogen is dat tot 2021 de aan de stichting
gelegateerde inboedel ook is meegenomen als vermogen dat aan de doelstelling is te besteden. De
inboedel maakte deel uit van een onverdeelde nalatenschap van erflaatsters A en B. Erflaatster A
heeft met het legaat echter de bedoeling gehad dat deze inboedel, zoals dat van oudsher het geval
was, verbonden zou blijven met de historische entourage van huis Rhijnestein. Erflaatster B, mede
eigenaresse van de inboedel, is overleden in maart 2022 en heeft wel expliciet in haar testament als
bepaling opgenomen dat deze inboedel niet (door deze te gelde maken) kan worden aangewend
voor de doelstelling van de stichting, maar beschouwd dient te worden als stamkapitaal.
De financiële ruimte die beschikbaar is om aan de doelstelling te besteden is daarmee op basis van
de beschikbare taxatiewaarde en actuele beurskoersen afgenomen met € 820k tot ca € 50k.
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