Jaarverslag Stichting Rhijnestein 2015
In het Jaarverslag staat een kort overzicht van projecten, activiteiten en bijdragen in de verslag
periode.
Daarnaast staan de werkzaamheden van het bestuur vermeld en is een toelichtende tekst bij het
financieel verslag opgenomen.

Toekenningen 2015
De bestedingen en bijdragen van de stichting zijn steeds in overeenstemming met de in de statuten
geformuleerde doelstellingen en functies.

Toekenningsbesluiten

2015

Projectnaam

Omschrijving

Laan in het bos

De Beukenlaan: oude
verbindingsweg Utrecht Wijk bij Duurstede.
Werkzaamheden: ruimte
maken voor jonge aanplant
laanbomen
Cothergift: herinplant
populieren langs grift +
sokken om wilgenslieten
Moestuin:toegangsdeur in
moestuinmuur en
kasdeuren van de 19e
eeuwse kas vervangen

Populieren en
knotwilgen
Moestuindeuren

Totaal

Sociaal Ecologisch

x

Cultuur
historisch

Bedrag

x

€ 120,84
€ 2.544,85

x

x

x

€ 2.500,00
€ 5.165,69

Voor een overzicht van de voorgenomen uitkeringen wordt verwezen naar de voorgenomen
projecten en haalbaarheidsonderzoeken.

Bestuur en werkzaamheden van de stichting
De bestuursleden vormen een werkbestuur en verrichten de feitelijke werkzaamheden zelfstandig
zonder ondersteunend apparaat. Deze werkzaamheden bestaan uit het actueel houden van de visie,
opstellen van het beleidsplan, 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 vergadert tenminste twee maal per jaar. In deze vergaderingen wordt
aan de hand van het beleidsplan gesproken over de planning, uitvoering, haalbaarheid, evaluatie en
bijstelling. Daarnaast worden aanvragen beoordeeld. In het voorjaar wordt de jaarrekening
vastgesteld en in het najaar de planning voor het komende jaar. Tussentijds vindt tussen
bestuursleden ook (operationele) afstemming plaats.

Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter die de verbinding met het landgoed belichaamt en
daarnaast een secretaris en een penningmeester die (juridisch) onafhankelijk staan ten opzichte van
Landgoed Rhijnestein BV.

Toelichting bij het financiële Jaarverslag
Het vermogen van de stichting wordt deels liquide en inmiddels voor het merendeel in effecten
aangehouden.
De stichting heeft met ingang van 2016 een beleggingsstatuut opgesteld. Daarin is op een
geobjectiveerde manier geformuleerd dat beleggingen in lijn zullen moeten liggen met de duurzame,
sociale, ecologische doelstellingen van de stichting.
De beleggingen zijn in beheer gegeven aan Double Dividend, een onafhankelijk specialist in
verantwoord beleggen te Amsterdam.
Het werkbestuur verricht alle stichtingsactiviteiten en kan daarvoor eventueel aanspraak maken op
een onkostenvergoeding.
De beheerskosten bestaan uit bankkosten en, over het eerste boekjaar, notariskosten. In 2016 en
volgende jaren zullen de beheerskosten bestaan uit bankkosten en eventueel een bescheiden
onkostenvergoeding aan bestuursleden.

Bestuur Stichting Rhijnestein
Voorjaar 2016

