
 
Verslag activiteiten bestuur Stichting Woudschoten 1-7-2019  tm  30-6-2020 
 
 
In de periode 1 juli 2019 tm 30 juni 2020 hebben vijf bestuursvergaderingen plaatsgevonden  
in het Conferentiecentrum; i.v.m. de corona-maatregelen kon het bestuur in mei niet fysiek bij 
elkaar komen en werd de zesde vergadering een ‘Zoom-bijeenkomst. 
Tijdens de vergaderingen is met name aandacht besteed aan het beheer van het landgoed 
Woudschoten en de verdeling van de schenkingen aan zingevende activiteiten voor 
jongvolwassenen.  
Daarnaast werd ruime aandacht besteed aan de gevolgen van de corona-maatregelen voor het 
Conferentiecentrum en daarmee voor de stichting. 
 
 
Landgoed:  
 
Gebouw: 
Het afgelopen jaar zijn een aantal grote verbouwingen en renovaties uitgevoerd rekening houdend 
met het meerjarenplan voor de verduurzaming van het gebouw en het energiegebruik.  
* Het restaurant in het Atrium is grondig gerenoveerd en aantrekkelijker gemaakt voor de gasten. 
* Op het dak van de Woudvleugel zijn 94 zonnepanelen geplaatst waarmee een fors deel van de  
   benodigde energie zelf kan worden opgewekt. 
* De oude en onzuinige CV installatie is vervangen door een nieuwe energie zuinige installatie in  
   combinatie met een warmtepomp. Hiermee wordt een forse besparing gerealiseerd in het  
   gasgebruik van Woudschoten. 
* De kamers in de Villa zijn gerenoveerd en voorzien van airconditioning waarmee ze weer aan  
   de moderne eisen voldoen en ook voor de gasten van de KNVB geschikt zijn. 
* Tenslotte is in combinatie met bovenstaande renovaties en verbouwingen de noodzakelijke  
   asbest sanering uitgevoerd waardoor de kosten van deze sanering enigszins konden worden  
   verlaagd. 
 
Terrein: 
* Gedurende het boekjaar 2019-2020  had het bos opnieuw te lijden onder de droogte.  
   Bij de keuze voor nieuw plantgoed wordt in toenemende gezocht naar soorten die beter bestand  
   zijn tegen de aanhoudende droogte.  
* Daarnaast was er enige schade als gevolg van de letterzetter. 
* De gebruikelijke veiligheidssnoei heeft plaatsgevonden. 
 
Schenkingen: 
In de periode 1 juli 2019 tm 30 juni 2020 kwamen 69 nieuwe aanvragen binnen voor een financiële 
bijdrage aan activiteiten; daarvan werden 42 aanvragen gehonoreerd met een bepaald bedrag en   
zijn er 24 direct afgewezen i.v.m. onvoldoende connectie met de doelstellingen van Stichting 
Woudschoten. Van 3 zogenaamde meerjarenprojecten werd de behandeling van de aanvraag i.v.m. 
de coronacrisis doorgeschoven naar het volgende boekjaar. 
 
Naast de reguliere vergaderingen kwam het bestuur tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020  bijeen voor: 
* Jaarlijkse bijeenkomst met de directie en Raad van Commissarissen van Woudschoten  
   Conferentiecentrum BV.         
* Algemene vergadering voor Aandeelhouders 
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