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Beleidsplan Stichting Woudschoten 2018 - 2021 

 
 
Stichting Woudschoten wil jonge mensen in Nederland, in het bijzonder jongeren die in opleiding 
zijn, stimuleren in groepsverband na te denken over vragen van zingeving en doet dat door middel 
van financiële ondersteuning van projecten die met zingeving te maken hebben.  
Daarnaast beheert Stichting Woudschoten het landgoed Woudschoten.  
De inkomsten van de stichting bestaan voornamelijk uit de opbrengsten afkomstig van  
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum B.V.  
 
 

Stichting Woudschoten wil jonge mensen stimuleren na te denken 
over zingevingvraagstukken 

 
Om richting te geven aan de inspanningen en uitgaven van Stichting Woudschoten  
in het kader van subsidieaanvragen is een ‘mission statement’ opgesteld: 
 

 
Geworteld in de geschiedenis en het gedachtegoed van de Nederlandse Christen 
Studenten Vereniging, NCSV en hiermee tevens nauw verwant als eigenaar van 
gebouwen en terreinen van Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum  
wil Stichting Woudschoten als geldgever of als medeverantwoordelijk organisator 
activiteiten, projecten, studie, onderzoek of vorming mogelijk maken,  
waarin de zin en grondslag van verantwoord handelen in een veranderende 
samenleving centraal staat. 
Door hierbij waar mogelijk gebruik te maken van de faciliteiten van Woudschoten 
Hotel & Conferentiecentrum zoekt de stichting naar mogelijkheden om synergie te 
ontwikkelen tussen de materiële en immateriële aspecten van het erfgoed van de 
NCSV. 
Stichting Woudschoten richt zich daarbij op personen en groepen van alle 
leeftijden, geslachten en gezindten, maar wil een bijzonder accent leggen op 
jongvolwassenen in opleiding. 

 
 
Selectie projecten 
 
Stichting Woudschoten kiest voor projectmatige activiteiten, in de zin dat er sprake is  
van in de tijd beperkte activiteiten die met relatief beperkte middelen een bepaald doel realiseren. 
Daarnaast maakt de stichting graag het volgende verschil, namelijk dat juist díe essentiële bijdrage 
wordt geleverd waardoor het uiteindelijke resultaat mogelijk wordt gemaakt: als bij gelijke overige 
kenmerken gekozen kan worden tussen een project waar 25 sponsoren aan meewerken, voor een 
totaalbedrag van bijvoorbeeld € 300.000, waar Stichting Woudschoten dan in mee zou doen voor  
€ 15.000, en een kleiner project van € 20.000 euro, waar voor hetzelfde bedrag een groter verschil 
gemaakt kan worden, dan heeft dat laatste project de voorkeur.  
Verder is het relevant dat er sprake is van de nodige impact: het resultaat raakt zoveel mogelijk 
mensen. Het accent wordt daarbij gelegd op jongvolwassenen in Nederland.  
Stichting Woudschoten is graag ergens de start van: een projectresultaat dat bestaat uit een activiteit 
die na onze steun zelfstandig verder kan bijvoorbeeld.  
Wij investeren liever niet in ‘stenen’, in tastbare goederen, maar geven de voorkeur aan activiteiten 
die direct ten goede komen aan jongeren.  
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Stichting Woudschoten beheert het Landgoed Woudschoten 
 
Stichting Woudschoten is eigenaar van het landgoed en de daarop gevestigde gebouwen. 
Het hoofdgebouw is aangemerkt als gemeentelijk monument, het grootste gedeelte van het landgoed 
is gerangschikt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet. 
Het beheer van het Landgoed Woudschoten omvat het duurzaam in stand houden van de natuur  
op het landgoed (45 ha), het onderhoud van twee dienstwoningen en het onderhoud aan het gebouw 
dat wordt verhuurd aan Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum.  
Het beheer is er op gericht inhoud te geven aan “confereren in het groen” en streeft naar het behoud 
van een natuurlijke, bio-diverse omgeving waarbij de gebruiksfunctie van de natuur als onderdeel 
van het te gast zijn bij het conferentiecentrum een belangrijke factor is. 
De planning van onderhoudsactiviteiten, zowel aan het gebouw als het terrein, ligt vast  
in een meerjaren-onderhoudsplan. 
 

 
 
 

De fondsen van de Stichting Woudschoten zijn afkomstig uit 
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum. 

 
 De inkomsten van de stichting bestaan uit: 

• verhuur van het gebouw aan het Conferentiecentrum 
• dividend uit de opbrengsten van het Conferentiecentrum 
• diverse kleinere bronnen  

 
Een deel van het vermogen dient als reserve om te zorgen dat, als onverhoopt de inkomsten uit de 
verhuur en dividenden tegenvallen, het landgoed toch in stand gehouden kan worden. 
 
Stichting Woudschoten beheert, naast de eigen gelden, twee geoormerkte deelfondsen:  

1. het Rutgers-van Wassenaer Fonds.  
Doelstelling:  
* het geven van financiële ondersteuning aan jonge mensen om hen in de gelegenheid te 
   stellen conferenties, kampen en cursussen bij te wonen (zowel nationaal als internationaal)  
   die aansluiten bij het ‘mission statement’ van de Stichting Woudschoten.  

2. Het Hans Visser ’t Hooft Fonds. 
Doelstelling: 

 * het opsporen en stimuleren van verborgen leiderschapstalent die leeftijdsgenoten kunnen 
      inspireren en stimuleren tot gemeenschapszin ten dienste van een menswaardige  
      samenleving. 
 * het ondersteunen van de ontwikkeling van musisch talent onder jongeren.  
 * het ontwikkelen van sites op het landgoed Woudschoten die tot meditatie kunnen inspireren. 
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Het bestuur van Stichting Woudschoten bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers 
 
Bestuurssamenstelling 1 januari 2018: 
Riemke Leusink       (voorzitter) 
Jan Jaap Hangelbroek   (penningmeester) 
Liejet Povel          (secretaris) 
Marius Groenenberg 
Wijnanda van Lynden 
Jasja Nottelman  
 
 
Voor bestuursleden geldt een zittingstermijn van maximaal 2 maal 5 jaren.  
Bestuursleden ontvangen geen honorarium; alleen onkosten zoals reiskosten e.d. komen voor 
vergoeding in aanmerking. 
 
Het bestuur wordt administratief ondersteund door een bezoldigd bestuurssecretariaat,  
part time ingevuld door Dorothee Oorthuys. 
Boekhoudkundige werkzaamheden t.b.v. de stichting worden uitgevoerd door Edwin van Everdink. 
Voor beheer en onderhoud van het terrein wordt gebruik gemaakt van de diensten van Erik van 
Barneveld en Hans van Bokhorst.  
Het in dienst zijnde personeel van de Stichting Woudschoten valt onder de CAO en salarisregeling 
die ook bij Woudschoten Conferentiecentrum BV van toepassing is. 
 


