
 
Verslag activiteiten bestuur Stichting Woudschoten 1 juli 2021  tm  30 juni 2022 
 
 
In de periode 1 juli 2021 tm 30 juni 2022 kwam het bestuur vijf maal bij elkaar in het 
Conferentiecentrum.  
 
Tijdens de vergaderingen werd ruime aandacht besteed aan de naweeën van de corona-
maatregelen voor het Conferentiecentrum, en daarmee ook voor Stichting Woudschoten.  
Daarnaast werd gesproken over het beheer van het landgoed en de gebouwen van 
Woudschoten en de verdeling van de schenkingen aan zingevende activiteiten voor 
jongvolwassenen.  
 
 
Landgoed:  
 
Gebouw: 
Er zijn geen grote investeringen in het boekjaar geweest, voornamelijk door de na-effecten en 
de onzekerheden door Covid op de exploitatie van Woudschoten.  
Desondanks zijn het afgelopen boekjaar naast het reguliere onderhoud, de volgende 
investeringen en renovaties uitgevoerd: 
-  € 21.300 voor aanpassing van een muur zodat een combinatie zaal gemaakt kan worden van 
   Atrium zalen A6, A7 en A8  (mogelijke inzet tot lunch/diner ruimte Nederlands elftal) 
-  € 33.000 voor de uitbreiding van 3 laadpalen met in totaal 12 aansluitingen, realisatie komt  
   in nieuwe boekjaar. 
-  € 40.785 voor de renovatie en herstel schilderwerk van de  lounge zijde villa en corridor 
   woudvleugel. 
 
Terrein: 
Op het terrein werd gedurende het verslagjaar regulier onderhoud verricht. Er werden geen 
grote kapwerkzaamheden uitgevoerd of nieuwe aanplant gerealiseerd. Dat laatste ligt wel in 
de planning, hiertoe loopt een aanvraag voor een provinciale subsidie via de Bosgroep, waar 
Woudschoten lid van is. 
 
 
 
Schenkingen: 
Omdat het Conferentiecentrum zich voorzichtig herstelde van de corona-maatregelen konden 
tijdelijk stopgezette toezeggingen voor donatie weer uitbetaald worden; ook nieuwe 
aanvragen werden in behandeling genomen. 
In de periode 1 juli 2021 tm 30 juni 2022 kwamen 50 aanvragen binnen voor een financiële 
bijdrage aan activiteiten; daarvan werden 41 aanvragen gehonoreerd met een bepaald 
bedrag. 8 daarvan betrof aanvragen die al in een eerder stadium een toezegging hadden 
gekregen voor een aantal achtereenvolgende jaren.  
9 aanvragen werden direct afgewezen i.v.m. onvoldoende connectie met de doelstellingen 
van Stichting Woudschoten. 
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