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Oprichting Stichting Behoud Hertenweide Gouda
De stichting is opgericht in april 2015. Op 1 mei 2015 heeft de stichting het onderhoud van de
Hertenweide aan de Christiaan de Wetstraat 23 officieel van de Gemeente Gouda overgenomen. Het
bestuur van de Stichting bestaat uit mevr. C. Been (voorzitter), de hr. J. Sybrandy (secretaris) en de
hr. Ph.M.Frequin (penningmeester). Daarnaast is er een onderhoudscommissie voor het dagelijkse
onderhoud onder leiding van de hr. T.Verdoold en een PR commissie.
Financiën
De gemeente heeft een eenmalige gift van 3000€ gedoneerd bij de overname van de Hertenweide
om op te kunnen starten met het onderhoud.
Daarnaast is een actie gestart om donateurs te werven in de directe omgeving van de Hertenweide
door middel van een brief van deur tot deur.
Ook is een website www.hertenweidegouda.nl gemaakt waar onder andere gegevens staan om
donateur cq sponsor te worden.
Bedrijven in de buurt zijn benaderd om sponsor te worden van de Hertenweide.
De bewoners van de Zuidrandflat hebben besloten gezamenlijk als sponsor van de Hertenweide op te
treden. Dit heeft de stichting dankbaar geaccepteerd.
ANBI
De Hertenweide Gouda is in december erkend als een goed doel en heeft de ANBI status verkregen.
Hierdoor kunnen bijdragen aan de Stichting Hertenweide onder bepaalde voorwaarden worden
afgetrokken van de belasting.
Onderhoud
De Hertenweide wordt dagelijks onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligersonder leiding
van de beheerder (de hr. T. Verdoold)
Voor het onderhoud is klein gereedschap aangeschaft. Voor reparaties is materiaal aangeschaft.
Acties 2015
Er is een sponsorbord in de Hertenweide geplaatst waarop de namen/logo’s van de sponsors staan.
Ook op de website zijn de sponsors vermeld.
Om belangstellenden op te hoogte houden van het wel en wee van de Hertenweide worden foto’s
op de site geplaatst. Daarnaast worden via de facebookpagina
www.facebook.com/hertenkampgouda.nl vrienden van de herten op de hoogte gehouden en
betrokken bij de Hertenweide.
In juni is een kinderfeest georganiseerd waarbij de inkomsten ten goede kwamen van de stichting.
In de nazomer zijn de vijvers machinaal geschoond en het terrein gedeeltelijk opgehoogd wegens
blijvende plassen regenwater.
Met de kerst is er Kerstversiering aan de schuur bevestigd.
Plannen 2016
 Het verbeteren van de afvoer van het water bij de stal en het ophogen van de grond rondom
de stal.





Vrijwilligersdag ‘NLdoet’ voor het schoonmaken van de stal en graven van een greppel voor
het afvoeren van regenwater. (11 maart)
Buurtfeest in juni. Donateurs/sponsoractie om bestaande donateurs/sponsors te behouden
en nieuwe te verkrijgen.
Het aanschrijven van instellingen/ fondsen voor goede doelen om een bijdrage voor
vervanging van het houten hekwerk te verkrijgen. Geschatte kosten 10.000 €

Jaarrekening 2015
Specificatie:
Donateurs:
Sponsors:

Aantal donateurs: 128
7 betalende sponsors en 2 sponsors die in natura hebben betaald

Inkomsten:
Donateurs
Eenmalige gift Gemeente Gouda
Sponsors

Uitgaven:
Onderhoud
Abonnementen
Voer
Eenmalige uitgaven

3419,50 €
3000,00 €
3869.26 €
_______
10288,76 €

835,94 €
248,64 €
371,97 €
686,63 €
-----------2143,18 €

Activa 31-12-2015:
Bank saldo : 7.745,99 €
In Kas
399,59 €
-------------Totaal:
8.145,58 €

Passiva 31-12-2015:
Voorziening onderhoud: 8.145,58 €

Totaal:

--------------8.145,58 €

Begroting 2016
In de toekomst staat een aantal grote projecten op stapel, zoals vervangen hek , volledig ophogen
van het terrein , groot onderhoud stal.
Hiervoor wordt reeds geld gereserveerd.
Om het houten hek te kunnen vervangen worden instellingen/ fondsen voor goede doelen
aangeschreven voor een (eenmalige) bijdrage. De vervanging van het hek is begroot op 10.000 €

Inkomsten
Donateurs
Sponsors
Giften

Uitgaven:
Onderhoud
Voer
Eenmalige uitgaven
Abonnementen
Kosten vernieuwen hek
Voorziening toekomstige groot onderhoud

3500 €
2000 €
10000 €
-------15500 €

1100 €
500 €
950 €
900 €
10.000 €
2050 €
______
15.500 €

