
 

 

De Stichting De Tuinen van Spaensweerd is door de Belastingdienst aangemerkt als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI stichting moet zich voor min. 90% 

inzetten voor het algemene nut en mag geen winstoogmerk hebben. Een ANBI stichting 

betaalt geen erf- of schenkbelasting. Giften aan een ANBI stichting zijn aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting. Voor meer informatie over ANBI stichtingen, kunt u kijken op 

www.belastingdienst.nl/anbi 

Naam: Stichting de Tuinen van Spaensweerd 

Fiscaal nummer: 8025.77.829 

KvK nummer: 41040559 

Contactgegevens: Mevrouw E.F.A. Linssen- van Rossum, voorzitter, Bronkhorsterweg 18, 

6971 JA Brummen, E-mail: info@spaensweerd.nl Website: www.spaensweerd.nl  

 

Bestuur van de stichting 

Mevrouw E.F.A. Linssen- van Rossum, voorzitter 

Mevrouw A.G. Booij- Ribbink, penningmeester 

Mevrouw M. van Dis- Risseeuw, lid 

Mevrouw K.E. Erkelens, lid 

 

Beloningsbeleid: Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoedingen. Op incidentele 

basis kan wel tot een vergoeding van kosten worden besloten.  

 

Doelstelling: De stichting heeft ten doel de tuinen rond de buitenplaats Spaensweerd te 

onderhouden en te verfraaien en voorts alles te doen wat daarmee rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Het bestuur 

van de Stichting stelt zich ten doel om het voorbestaan van de Tuinen van Spaensweerd te 

waarborgen. Het liquidatiesaldo zal in geval van opheffing worden geschonken aan de 

Nederlandse Tuinenstichting en de Stichting Gelderse Kastelen en Buitenplaatsen.  

 

Het landgoed Spaensweerd valt onder de werking van de Natuurschoonwet 1928. Het huis en 

de tuinen zijn monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988. 

 

Vanaf 2013 is er intensief geïnvesteerd aan het wegwerken van achterstallig onderhoud in de 

Tuinen. Met subsidie van de Gemeente Brummen heeft er een grote renovatie plaatsgevonden 

van de historische tuinmuur, zijn er verschillende beplantingsprogramma’s uitgevoerd en is er 

uitgebreid tuin-historisch onderzoek uitgevoerd. Het overgrote deel daarvan is door de 

eigenaren gefinancierd, maar daarnaast heeft ook de Stichting subsidie gekregen van de 
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Gemeente Brummen voor het oprichten van een vrijwilligersgroep, die sinds 2014 in de 

Tuinen van Spaenseerd werkzaam is.  

 

Het streven is om de Tuinen zodanig te verfraaien, dat er meer tuinbezoeken kunnen worden 

aangeboden. In 2016 is er deelgenomen aan de Tuinenronde Brummen en zijn de Tuinen 

opengesteld. Via info@spaensweerd.nl  kan er een afspraak worden gemaakt voor een bezoek 

met rondleiding.  

Voor de recente jaarverslagen verwijzen wij naar de betreffende informatie op deze website.  
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