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In 2018 heeft de Stichting haar beleid om, conform haar
statutaire doelstelling, te bouwen aan de verdere
(re)organisatie en de continuïteit van het Landgoed voortgezet.
Het bestuur heeft daarbij dankbaar gebruik kunnen maken van de
inbreng van Stichting Behoud Landgoed Huys Sevenaer, terwijl in
2018 ook de directie van B.V. Landgoed Huys Sevenaer een
essentiële rol heeft gespeeld. Voor de praktische werkzaamheden
op het Landgoed zijn opnieuw onmisbaar gebleken de inbreng van
de vrijwilligers en de inbreng van de coördinator
vrijwilligers.
Voor wat betreft de werkzaamheden met betrekking tot de
instandhouding van de gebouwen van het Landgoed wordt 2018
gekenmerkt door een voortgang van de werkzaamheden en de
afronding daarvan met betrekking tot de Bed & Breakfast, de
werkzaamheden aan de vrijwilligersruimte en het voorbereiden
van de aanvraag voor subsidie ten behoeve van de
Wittenburgstraat 7 en 9.
Op bestuurlijk en organisatorisch gebied heeft het bestuur veel
tijd en aandacht besteed aan het opstellen van een Businessplan
(dat mede immers moet dienen voor het succesvol aanvragen van
de verdere benodigde subsidies onder meer voor de renovatie en
instandhouding van het Hoge Huys en haar inventaris). Daarnaast
heeft het bestuur – onder inwinning van extern deskundig advies
– zich gebogen over de eisen, welke aan een ANBI-stichting
worden gesteld, welk bestuursmodel het meest gewenst is en op
welke wijze de personele kwaliteit van het bestuur verder kan
worden versterkt.
Mede door de actieve inzet van de directie van B.V. Landgoed
Huys Sevenaer is veel aandacht besteed aan een uitbouw van de
externe contacten van het Landgoed, in welk kader rondleidingen
zijn georganiseerd, de wervingsactie voor ‘Vrienden van’ is
gestart, contacten en overleg hebben plaatsgevonden met de
gemeente Zevenaar en dergelijke.
Onvermeld mag voorts niet blijven dat in 2018 het beheerplan
Groen is vastgesteld en de vacature voor tuinder kon worden
ingevuld.
Het jaar 2018 werd ten slotte gekenmerkt door het vertrek van
Henk de Graaf als directeur van B.V. Landgoed Huys Sevenaer en
een gelijktijdig vertrek van Udo Hassefras als bestuurslid van
de Stichting. Anja van Norel, die reeds als adviseur bij het
Landgoed betrokken was, is bereid gebleken haar ruime
bestuurlijke ervaring als oud-wethouder van de gemeente
Zevenaar ter beschikking te stellen van het Landgoed en de
functie van directeur van B.V. Landgoed Huys Sevenaer
(tijdelijk) te aanvaarden.
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Voor wat betreft de financiële positie van de Stichting zijn er
geen relevant grote mutaties te melden en het bestuur verwacht
ook niet dat dat beeld in 2019 structureel anders zal blijken.
Het bestuur van Stichting
Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie

