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Voorwoord van de voorzitter 

 

Eind oktober 2021 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Jonkheer mr. L.H.J.M. van Asch 

van Wijck. Sinds 1984 hebben Henk en Vicky van Asch van Wijck het beheer van het Landgoed op 

zich genomen en zijn begin jaren 2000 verhuisd naar Prattenburg. Daar hebben zij samen gebouwd 

aan de verbinding met de gemeenschap. Vrijwilligersgroepen, biologieles op het landgoed voor 

duizenden kinderen en ook de oprichting van de Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg waren 

hiervan het gevolg. Het is een groot genoegen om Henk van Asch van Wijck gekend te hebben. 

 

We hadden het niet verwacht, maar 2021 werd nog steeds overschaduwd door de 

Coronapandemie en de beperkingen die dat met zich meebrengt. Als onderdeel van de 

Nederlandse inspanning om de verspreiding van het Corona-virus tegen te houden hebben wij 

veel van onze gezamenlijke activiteiten en samenkomsten wederom moeten afzeggen. 

Binnen de ruimte die er was, hebben we ook dit jaar toch nog een aantal mooie zaken weten te 

bereiken, een greep uit de resultaten: de tweede fase (31 bomen) van de Lindelaan in het 

Engelse Werk is geadopteerd en vernieuwd, en het beleefpad is nagekeken en gerepareerd. 

Daar kunnen we als vrienden gezamenlijk trots op zijn. 

 

Als we vooruit kijken staan er een aantal mooie projecten op de planning. We gaan een aantal 

toegangswegen van het landgoed voorzien van nieuwe toegangshekken. Hekken die passen bij het 

prachtige landgoed en ook de bezoekers een passend welkom heten. Een voorbeeld van een 

dergelijk toegangshek staat al aan het begin van de Koesteeg aan de Dijkstraat in Veenendaal 

 

Als onafhankelijk, niet-gesubsidieerde stichting zijn wij voor onze inkomsten afhankelijk van 

Donateurs. Om de openstelling van het Landgoed met de prachtige natuur en cultuur 

maximaal te kunnen faciliteren, kunnen wij steun goed gebruiken. Veel mensen laten weten 

onze bijdrage aan en verrijking van de regio (natuur en cultuur) belangrijk te vinden en onze 

missie te willen steunen. Dat waarderen we bijzonder.  

 

Laten we vooruitkijken en ons richten op de kansen die 2022 en verder ons zal bieden. 

 

 

Gerard Nauta, voorzitter 

Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg 

Veenendaal, maart 2022 
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Balans per: 31 december 2021

Activa

Triodos Bank 18.388€          21.766€          

Nog te ontvangen bedragen 2.851€            2.805€            

Vooruit betaalde kosten

Totaal activa 21.239€      24.571€          

Passiva

Vermogen

Vrij vermogen 16.615€          14.745€          

Fonds klimaat adaptief bos 1.904€            1.904€            

Resultaat lopend boekjaar 1.436€            1.870€            

19.955€      18.519€          

Vooruit ontvangen bedragen 825€                25€                  

Nog te betalen kosten 459€                6.027€            

Totaal passiva 21.239€      24.571€          

2021 2020
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Verlies- & winsrekening

Inkomsten

Bijdrages Vrienden van Prattenburg 7.670€          8.000€          6.265€          

Giften 1.500€          200€              300€              

Subsidies 2.500€          2.500€          -€              

Inkomsten projecten -€              5.100€          105€              

Inkomsten activiteiten -€              2.600€          9.243€          

Totaal inkomsten 11.670€       18.400€        15.913€          

Uitgaven

Realisatie projecten 6.347€          10.980€        96€                

Kosten activiteiten 277€              2.885€          11.319€        

Kosten communicatie 1.551€          1.271€          1.634€          

Onderhoudskosten 1.359€          1.200€          -€              

Kosten organisatie 699€              1.520€          994€              

Totaal uitgaven 10.234€       17.856€        14.043€          

Resultaat lopend jaar 1.436€         544€              1.870€            

2021 2020Begroting 2021

Bestemming resultaat 2021

mutatie fonds Herstel Entrees Prattenburg 1.436€                  
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Toelichting op de jaarcijfers van Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg 

Algemeen 

Het jaar 2021 is anders gelopen dan we gehoopt hadden. Toch is het gelukt een aantal activiteiten te 

ondernemen. De dag van het kasteel was voor velen en bijzondere dag op het landgoed. De 

natuurwerk dag was een mooi treffen van enthousiaste mensen op de hei van het landgoed en de 

plantceremonie aan het Engelse werk konden we gelukkig door laten gaan. Ook dit jaar is het 

landgoed weer druk bezocht door mensen die in de buitenlucht met elkaar in contact wilden blijven. 

De betrokkenheid van de Vrienden bij dit Landgoed is groot, en het aantal nieuwsbrief lezer groeit 

sterk. Een mooi resultaat. 

 

Resultaat 

Het financieel resultaat 2021 komt uit op € 1.436. De bijdrages van Vrienden zijn met € 1.400 (22%) 

gestegen, maar de inkomsten uit activiteiten en projecten zijn nihil, omdat we deze, in verband met 

corona hebben moeten afgeblazen. Het lanenplan Engelse werk fase 3 was gepland voor dit jaar, 

maar door het warme weer kon het plantsoen niet worden geleverd. Alle bomen zijn wel 

geadopteerd, en deze gaan we in maart planten. Ook hebben we een drietal giften mogen ontvangen 

die we gaan inzetten voor het herstel en herkenbaarheid van een aantal entrees van de Prattenburg. 

De dassentunnel wordt binnenkort opgeleverd, ook een mooi resultaat voor de natuur. 

 

Hieronder worden de belangrijkste posten van de balans en het resultaat verder toegelicht. 

 

Balans 

 

Triodosbank (€ 18.388) 

Dit zijn de liquide middelen per 31 december 2021 

 

Nog te ontvangen bedragen (€ 2.851) 

Dit betreft vooral de subsidie die we nog ontvangen voor de dassentunnel (€ 2.500) van het 

Streekfonds Utrechtse Heuvelrug. Hiervoor moeten we na de oplevering van de tunnel nog een 

financiële verantwoording opstellen voor het Streekfonds. Het restant betreft donaties die we nog 

ontvangen van Vrienden. 

 

Vermogen (€ 19.955) 

Het vermogen is verdeeld in vrij besteedbaar en geoormerkt vermogen (bestemming fondsen). Het 

fonds “Klimaat adaptief bos”, zijn de opbrengsten uit de activiteiten Prattenburgrun 2019. De 

planning is dat dit deel van het klimaat adaptief bos in 2022 wordt gerealiseerd. De mutaties in het 

vermogen is als volgt: 
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Vooruit ontvangen bedragen (€ 825) 

Dit zijn al ontvangen gelden voor de adoptie aan de Lindelaan fase 3. 

 

Nog te betalen kosten (€ 459) 

Betreft nog te betalen nota Eye & Image voor o.a. de nieuwsbrief en onderhoud website 

 

Resultaat 

 

Bijdragen Vrienden van Prattenburg (€ 7.670)  

In het jaar 2021 zijn er 18 nieuwe aanmeldingen van vrienden en 4 opzeggingen.  

 

Giften (€ 1.500) 

Het betreft 3 giften zonder een oormerk. Een van de giften is ontvangen van Old Fellows 

Boekenverkoop uit Dronten.  

 

Subsidies (€ 2.500) 

Betreft de subsidie van Streekfonds Utrechtse Heuvelrug, voor de aanleg van de dassentunnel. De 

dassentunnel is begin 2022 opgeleverd. 

 

Inkomsten Projecten en Activiteiten (€ 0) 

Door corona konden de activiteiten die een opbrengst generen niet doorgaan. Het project Lanenplan 

is vertraagd, omdat door het warme weer er geen plantsoen kon worden geleverd.  Tot nu toe zijn in 

het Lanenplan 147 bomen geadopteerd en geplant (Zeven Bijenlaan en Engels werk fase 1 en fase 2). 

Begin 2022 komen daar nog 28 bomen bij voor fase 3 van het Engels werk. 

 

Realisatie projecten (€ 6.347) 

Het betreffen de kosten van een aantal projecten: 

-Dassentunnel (€ 4.500); Voor het behoud van de dassenpopulatie rond het landgoed is een 

dassentunnel aangelegd.  

-Professionalisering vrijwilligers (€ 1.847); Er zijn jassen en polo's aangeschaft voor de zichtbaarheid 

en veiligheid van de vrijwilligers bij de uitvoering van hun werkzaamheden.  

  

Kosten activiteiten (€ 277) 

Betreft drinken en lunchkosten voor de activiteit “Lessen op het landgoed”, waarbij leerlingen van 

basisscholen kennis opdoen over natuur en milieu. En kleine uitgaven voor de natuurwerkdag en het 

organiseren van de Culinaire wandeling in samenwerking met de Recidence Veenendaal.  

Bestemming resultaat 2021

mutatie fonds Herstel Entrees Prattenburg 1.436€                  



  
 

 
6 

 

 

 

Kosten communicatie (€ 1.551) 

Hieronder vallen de kosten die we maken voor de communicatie met betrokkenen van het Landgoed. 

We maken een aantal keren per jaar een nieuwsbrief en verbeteren we continu de inhoud en de 

werking van de website. Dit jaar is het aantal lezers van de nieuwsbrief gestegen met 120 naar een 

totaal van 642 lezers. De kosten betreffen de ondersteuning van Eye & Image bij deze verbeterslagen 

in de communicatie. 

 

Onderhoudskosten (€1.359) 

Dit betreffen de kosten voor onderhoud en herstellen schade van het beleefpad en trimbaan (€ 1.177) 

en het maken van nieuwe informatieborden, die door vandalisme moesten worden vervangen (€ 182) 

 

Kosten organisatie (€ 699) 

De kosten organisatie betreffen de reguliere automatiseringskosten, bankkosten en de jaarlijkse BBQ 

voor de vrijwilligers. 

 

 

 

 

Vaststelling en controle financieel jaarverslag 

 

Het financieel jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 maart 2022.  

 

De controle op het financieel jaarverslag heeft plaatsgevonden op 28 april 2022. De controle heeft 

niet geleid tot aanpassing van de jaarrekening. 

 

 

 

 

Drs. Ronald Knigge RA 

Penningmeester Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg 


