Spaensw
weerd

De Stichhting De Tuuinen van Spaensweerdd is door de Belastingdienst aangem
emerkt als eeen
Algemeeen Nut Beoogende Insteelling (ANB
BI). Een AN
NBI stichting moet zichh voor min. 90%
inzettenn voor het allgemene nu
ut en mag geeen winstoo
ogmerk hebb
ben. Een AN
NBI stichtin
ng
betaalt ggeen erf- off schenkbelaasting. Gifteen aan een ANBI
A
stichtting zijn afttrekbaar voo
or de
inkomsttenbelastingg. Voor meeer informatiie over ANB
BI stichtingen, kunt u kkijken op
www.beelastingdiennst.nl/anbi
Naam: S
Stichting dee Tuinen van
n Spaensweeerd
Fiscaal nummer: 80025.77.829
KvK nuummer: 41040559
Contacttgegevens: Mevrouw
M
E.F.A.Linsse
E
en – van Ro
ossum, voorrzitter, Bronnkhorsterweeg 18,
6971 JA
A Brummenn, E mail: in
nfo@spaensw
weerd.nl Website:
W
www.spaensweeerd.nl

Bestuurr van de sticchting:
Mevrouuw E.F.A.Liinssen- van Rossum, vooorzitter.
Mevrouuw A.G.Boooij- Ribbink
k, penningm
meester
Mevrouuw M.van DisD Risseeu
uw, lid.
Mevrouuw K.E.Erkeelens, lid.
Beloninngsbeleid: Het
H bestuur van
v de stichhting ontvan
ngt geen verrgoedingen.. Op inciden
ntele
basis kaan wel tot eeen vergoediing van kostten worden besloten.
Doelstelling: De stichting heefft ten doel dde tuinen ro
ond de buitenplaats Spaaensweerd tee
onderhoouden en te verfraaien en
e voorts allles te doen wat daarmeee rechtstreeeks of zijdeelings
verbandd houdt of daartoe
d
bevo
orderlijk kann zijn, alles in de ruimsste zin des w
woords. Hett bestuur
van de S
Stichting steelt zich ten doel om hett voortbestaaan van de Tuinen
T
van Spaensweeerd te
waarborrgen. Het liqquidatiesald
do zal in gevval van oph
heffing word
den geschonnken aan dee
Nederlaandse Tuineenstichting en
e de Stichtting Geldersse Kastelen en Buitenpllaatsen.
Het landdgoed Spaensweerd vaalt onder de werking vaan de Natuurschoonwett 1928. Het huis en
de tuineen zijn monuumenten in de zin van de Monumeentenwet 19
988.
Financiëële verantw
woording en kort verslagg : De stich
hting heeft in
n decemberr 2012 en 20
013
donatiess ontvangenn van in totaaal € 20.0000,- om het meest
m
noodzzakelijke onnderhoud mo
ogelijk
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te makeen na de trannsitie, die heet gevolg iss van de verrkoop van Spaensweerdd in april 20
013.
Gedurennde de jarenn 2013, 2014 en 2015 is door de nieuwe
n
eigeenaren van hhet landgoed
d veel
geïnvesteerd aan heet wegwerk
ken van achtterstallig on
nderhoud in de Tuinen. Met subsid
die van
de Gem
meente Brum
mmen heeft er een grotee renovatie plaatsgevon
p
nden van dee historischee
tuinmuuur en zijn err beplanting
gsprogramm
ma’s uitgevo
oerd. Het ov
vergrote deeel daarvan iss uit
eigen m
middelen geffinancierd. Ook
O de Sticchting heeft subsidie geekregen vann de Gemeen
nte
Brumm
men voor hett oprichten van
v een vrij willigersgro
oep, die sinds 2014 in dde Tuinen van
v
weerd werkkzaam is. Het streven iss om de Tuiinen zodaniig te verfraaaien, dat er meer
m
Spaensw
tuinbezooeken kunnnen worden aangebodeen. In 2016 is
i er al deelgenomen aaan de Tuineenronde
Brumm
men en zijn de
d Tuinen op
pengesteld op 19 juni en
e 7 augustu
us. Voor meeer gedetaillleerde
informaatie verwijzeen wij naar de betreffennde jaarversslagen. De voorzitter
v
ggeeft desgew
wenst
nadere iinformatie via
v info@sp
paensweerd .nl.
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