Spaensw
weerd

Jaarve
erslag 201
15 Stichtin
ng De Tuiinen van Spaenswe
S
eerd en vo
oornemen
ns
voor 2
2016.
In 2015 h
hebben de Tuinen
T
een grote vooruitggang doorge
emaakt mede
e door de inzzet van de
vrijwilliggersgroep diee gestaag verrder werkt a an het onderhoud van de tuinen. Dee Gemeente
Brummeen heeft ter uitvoering
u
va
an het provinnciale beleid, zoals dat is neergelegd in de Visie
Landgoeederen, de su
ubsidiering van de Stichtiing verlengd en de vrijwilligers kunneen voorlopigg voort.
Ook in de achtertuin
n is een nieuw
w beplantinggsplan uitgevvoerd en is er een begin ggemaakt me
et de
plannen voor de renovatie van de rozentuin..
Op 23 ju
uni 2015 is dee gemeentelijke landschaapsdag op Sp
paensweerd gehouden, w
waarbij 300
bezoekeers hebben geenoten van de
d opgeknappte tuinen, de vele kraam
mpjes en actiiviteiten, die voor
groot en
n klein waren
n georganiseerd.
Ook in 2016 worden er nieuwe projecten
p
uit gevoerd om de Tuinen van Spaensweeerd verder te
verfraaieen. Zo wordtt er gedacht aan het teruugbrengen vaan de citrusb
bomen in de formele voo
ortuin en
het daarrvoor ontwerrpen van een
n oranjerie, zzoals die van
n oudsher in de achtertuiin van Spaen
nsweerd
heeft gestaan.
Ook in 2015 was Spaaensweerd lid van de Nedderlandse Tu
uinenstichtin
ng en opengeesteld voor de
d
donateu
urs. In 2016 zal
z Spaenswe
eerd meedoeen met een historisch
h
tuinarrangemeent en gedurende
twee daggen geopend
d zijn voor tu
uinbezoek. E r wordt dan ook hard gewerkt om dee Tuinen verder te
verfraaieen voor volgeende bezoekkers.

Winst en
n Verliesrekeening 2015 Stichting De TTuinen van Spaensweerd
d:
Inkomsteen :
€ 70,‐

TTuinbezoek :
Uitgaven
n:
V
Verzekering Vrijwilligers :

03,25
€ 10

W
Website:

€

B
Begeleiding Vrijwilligersg
V
groep door hhovenier :

€ 3.852,21

B
Betalingsverkeer ING

€ 11
18,60

63,40
6

Bro
onkhorsterweg 18, 69711 JA Brumm
men – info@
@spaensweerrd.nl

