
Verslag activiteiten bestuur Stichting Woudschoten 1-7-2020  tm  30-6-2021 
 
 
In de periode 1 juli 2020 tm 30 juni 2021 kwam het bestuur zeven maal bij elkaar.  
Drie van deze vergaderingen vonden plaats in het Conferentiecentrum.  
Verder in het jaar kon het bestuur  i.v.m. de corona-maatregelen niet fysiek bij elkaar komen, 
zodat de volgende vier vergaderingen Zoom-of Teams-bijeenkomsten werden. 
 
Tijdens de vergaderingen werd ruime aandacht besteed aan de gevolgen van de corona-
maatregelen voor het Conferentiecentrum, en daarmee ook voor Stichting Woudschoten.  
Daarnaast werd gesproken over het beheer van het landgoed Woudschoten en de verdeling  
van de schenkingen aan zingevende activiteiten voor jongvolwassenen.  
 
 
Landgoed:  
 
Gebouw: 
Vanwege Covid 19 en de financiële onzekerheid als gevolg van de noodzakelijke sluiting van het 
Conferentiecentrum en horeca gedurende de lockdowns in 2020 en 2021, zijn er geen grote 
investeringen gedaan. De beperkte investeringen en uitgaven die zijn gedaan waren enkel het 
reguliere onderhoud en de noodzakelijke vervangingen van apparatuur en installaties. 
 
Terrein: 
De hierboven reeds aangehaalde gevolgen van de corona-pandemie hebben er ook toe geleid 
dat er op het terrein geen grote activiteiten, anders dan het noodzakelijke onderhoud hebben 
plaatsgevonden. 
 
Wel is in samenspraak met de Bosgroep Midden Nederland – waar Stichting Woudschoten lid 
van is – gekeken naar mogelijkheden tot nieuwe aanplant, waarbij nadrukkelijk is gezocht naar 
soorten die zich goed aanpassen aan de gewijzigde klimatologische omstandigheden. Ten 
behoeve van deze nieuwe aanplant is via de Bosgroep een aanvraag ingediend bij de provinciale 
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), meer specifiek het nieuwe 
programma ‘Soortenrijk Utrecht’ dat zich richt op herstel en verbetering van bestaande natuur. 
Besluitvorming over eventuele toekenning zal pas na het verslagjaar plaatsvinden. 
 
 
Schenkingen: 
Doordat het Conferentiecentrum i.v.m. de corona-maatregelen noodgedwongen zijn deuren 
moest sluiten en dientengevolge ook de inkomsten voor de stichting beduidend  lager lagen dan 
voorzien, werd besloten om een tijdelijke stop te zetten op de behandeling van aanvragen voor 
donaties. 
In de periode 1 juli 2020 tm 30 juni 2021 kwamen 35 aanvragen binnen voor een financiële 
bijdrage aan activiteiten; daarvan werden 33 aanvragen gehonoreerd met een bepaald bedrag. 
13 daarvan betrof aanvragen die al in een eerder stadium een toezegging hadden gekregen voor 
een aantal achtereenvolgende jaren.  
2 aanvragen werden direct afgewezen i.v.m. onvoldoende connectie met de doelstellingen van 
Stichting Woudschoten. 
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