Verslag activiteiten bestuur Stichting Woudschoten 1-7-2018 tm 30-6-2019
In de periode 1 juli 2018 tm 30 juni 2019 hebben zes reguliere bestuursvergaderingen
plaatsgevonden, waarin met name aandacht is besteed aan het beheer van het landgoed
Woudschoten en de verdeling van de schenkingen aan zingevende activiteiten voor
jongvolwassenen.
In genoemde periode is de eigen website voor de Stichting online gegaan.
Ook is aandacht besteed aan de gevolgen van de nieuwe Europese Privacywetgeving, de AVG.

Landgoed:
Gebouw:
* De entree in het hoofdgebouw heeft een grondige renovatie ondergaan, de vloer is vervangen en sluit nu
beter aan op het karakter van het gebouw en de historie van de hal.
* Er zijn concrete plannen gemaakt voor vernieuwing van het dak en de oude dakkapellen van de
Woudvleugel.
* De verwarmingsinstallatie is vernieuwd met een warmte absorptie warmtepomp waarmee de installatie
een stuk duurzamer is. We streven naar een gas-loze installatie maar gelet de monumenten status van
het pand is dit nu technisch nog niet mogelijk. Met de energie zuinige CV ketel en de absorptie pomp
zal het gasverbruik naar verwachting fors dalen. Het extra elektriciteitsverbruik van de absorptie pomp
zal deels worden gecompenseerd door de plaatsing van extra zonnepanelen.
* De beide keukens zijn gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van deze tijd.

Terrein:
* Als gevolg van de droge zomer van 2018 heeft het bos wat verdrogingsschade geleden en is een
deel van de jonge aanplant gestorven. Na de zomer is veel dood hout uit het bos verwijderd
en nieuw plantgoed ingeboet.
* Schilderwerkzaamheden aan de buitenkant van de Woudvleugel zijn afgerond.

Schenkingen:
In de periode 1 juli 2018 tm 30 juni 2019 kwamen 69 nieuwe aanvragen binnen voor een financiële
bijdrage aan activiteiten; daarvan zijn er 10 afgewezen, 59 pasten goed binnen de doelstellingen
en werden gehonoreerd met een bepaald bedrag.

Naast de reguliere vergaderingen kwam het bestuur tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019 bijeen voor:
* Jaarlijkse bijeenkomst met de directie en Raad van Commissarissen van Woudschoten
Conferentiecentrum BV.
* Algemene vergadering voor Aandeelhouders
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