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Algemeen 

De stichting is opgericht op 1 augustus 2012. 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: 

- de heer mr. drs. S.E. Baron van Tuyll van Serooskerken (voorzitter) 

- mevrouw mr. J.D.M. de Rooij (secretaris/penningmeester) 

- de heer. J. Baan (bestuurslid) 

- de heer H.J.G. Graaf Moretus Plantin de Bouchout (bestuurslid) 

en wordt ondersteund door dhr. R. de Bont (BPG), mevrouw A. Meerman (website) en 

de heer P.J. van Iersel (administrateur). 

Als adviseurs zijn aan de stichting verbonden: de heer mr. M.J. van Lanschot (landgoed 

Zwijnsbergen), de heer mr. R.W.P. Pessers (landgoed Baest), de heer E. Baron de 

Jamblinne de Meux (landgoed Nieuwkerk), en de heer drs. K. de Vlieger-De Wilde 

(Kasteel d’Ursel). 

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit: 

- de heer Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk (Commissaris van de Koning in de provincie 

Noord-Brabant); 

- de heer mr. F.J.M. Houben (oud-Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-

Brabant); 

- mevrouw mr. H.C. ter Kuile-van der Hoeven (oud-voorzitter van Brabants Particulier 

Grondbezit); 

- de heer dr.. J.A.F.M. van Oudheusden (oud-docent Tilburg University); 

- de heer mr. E. Th. P. M. Speeckaert. 

Bij beschikking van 3 april 2013 heeft de stichting de status van een culturele ANBI 

verkregen. 

In 2017 hebben zowel de Hertog Jan lezing en de Vrienden- en Vrijwilligersdag een 

vervolg gekregen. 

De Hertog Jan lezing, verzorgd door de heer Stefan van Lani, werd gehouden op 5 april 

2017, met als titel “De sociale, economische en politieke rol van de abdijen in het 

hertogdom Brabant tijdens het Ancien Régime” op de zeer toepasselijke locatie in de 

Abdij van Postel. 

De Vrienden- en Vrijwilligersdag vond op 7 oktober 2017 plaats in Kasteel Heeswijk, 

met een uiteenzetting van directeur Luc Eekhout over de geschiedenis van het kasteel 

en een uitgebreide rondleiding. 



De werkgroep Historische Tuinen is door het terugtreden van Renske de Graaf even in 

de ‘pauzestand’ gezet, maar de werkgroep Cultuurhistorie is inmiddels samengesteld 

en heeft ook een aanvang gemaakt met haar werkzaamheden. 

Er zijn totaal drie Vriendenberichten (nieuwsbrieven) verschenen en zijn er 

voorbereidingen getroffen voor het inrichten van een geheel vernieuwde website, die 

inmiddels in 2018 operationeel is geworden.  

De middelen van de stichting worden gevormd door een renteloze lening, die door de 

Vereniging van Brabants Particulier Grondbezit (BPG) is verstrekt, alsmede de 

bijdragen van de donateurs en de deelnemers aan de Vrienden- en Vrijwilligersdag.  

Het aantal aangesloten vrienden groeit langzaam maar gestaag. Het betreft zo’n 40 

aangesloten landgoederen, 145 aangemelde vrijwilligers die aan de aangesloten 

landgoederen verbonden zijn, alsmede een 30-tal particuliere donateurs. 

 

  



Financieel 

De exploitatierekening van de stichting bedroeg: 

Inkomsten:     2017    2016 

Bijdragen donateurs    2.845,00   2.745,00 

bijdragen Hertog Jan lezing     142,50        90,00 

bijdragen Vrienden- en Vrijwilligersdag    540,00      270,00 

vrijval voorziening       210,00        86,72 

Totaal inkomsten    3.737,50   3.191,72 

 

Uitgaven: 

Algemene kosten         82,55        79,65 

automatisering       993,84      146,84 

Publiciteit        423,50 

organisatie Hertog Jan lezing     705,20      475,45 

organisatie Vrienden- en Vrijwilligersdag    377,00        50,91 

organisatie werkgroep Tuinen         273,96 

dotatie voorziening       300,00      300,00 

Totaal uitgaven    2.882,09   1.326,81 

 

Exploitatieresultaat       855,41   1.864,91 

 



De balans van de stichting is samengesteld als volgt: 

 

      31-12-2017   31-12-2016 

Activa: 

Banksaldo     6.827,54   5.631,50 

Debiteuren        435,00      430,00 

Totaal      7.262,54   6.061,50 

Passiva: 

Eigen vermogen: 

 stand vorig jaar 3.158,63   1.293,72 

 exploitatieresultaat    855,41   1.864,91 

stand ultimo boekjaar   4.014,04   3.158,63 

Voorziening debiteuren      300,00      300,00 

crediteuren        423,50      102,87 

vooruitbetaalde bijdrage        25,00 

lening BPG     2.500,00   2.500,00 

Totaal      7.262,54   6.061,50 

 

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering d.d. 28 mei 2018 

(getekend) S. van Tuyll, J. Baan en J. de Rooij 


