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Stichting Natuurbelevingstuin De Bult is een ANBI 
LEADER: Europees Landbouw fonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in haar Platteland 

 
 

Algemeen: 
Stichting Natuurbelevingstuin De Bult 
Achterweg 24a 
2376 AX  NIEUWE WETERING 
 
KvK-nummer:  60101644 
RSIN/fiscaal nummer: 8537 65 820 
Stichting Natuurbelevingstuin De Bult is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
 
Email: info@debult.com 
Website: www.debult.com 
Facebook: natuurbelevingstuin 
Twitter: @Natuurbelevings 
Instagram natuurbelevingstuin_de_bult 
 
 

 
 
Stichting Natuurbelevingstuin De Bult stelt zich ten doel: 

• Voor het door Nieuwe Wetering een mooie natuurlijke buffer te laten ontstaan tussen 
wonen en HSL/A4; 

• Een bijdrage te leveren aan het terugbrengen van de natuurbeleving in de ontwikkeling 
van kinderen, in de beleving van jongeren, mensen met een beperking, volwassenen en 
ouderen; 

• Een plek te creëren waar inwoners van Kaag & Braassem en omgeving kunnen spelen, 
picknicken, rusten, plukken en de natuur beter kunnen leren kennen.  

 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

• Met de inkomsten verkregen uit donaties en giften te zorgen voor aanleg, behoud en 
uitbreiding van de natuurbelevingstuin; 

• Het leggen en onderhouden van contacten met personen, groepen, bedrijven en 
instellingen die bereid en/of instaat zijn de doelstellingen van de stichting actief of 
financieel te ondersteunen.  

• Het oprichten en in stand houden van een vrijwilligersnetwerk hiertoe; 

• Alle overige wettelijke middelen die het bestuur voor het bereiken van haar doelstellingen 
dienstig acht.  

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.  
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Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 
1. Subsidies en donaties 
2. Erfstellingen, legaten en schenkingen 
3. Eventuele andere verkrijgingen en baten.  
 
Beheer van het vermogen  
Minimaal vier maal per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats. Per einde van het 
boekjaar worden de boeken der stichting door de penningmeester afgesloten. Binnen zes 
maanden worden de jaarstukken, inclusief jaarrekening welke voorzien is van een 
samenstellingsverklaring door een accountant, aan het bestuur aangeboden en vastgesteld. 
 
Besteding van het vermogen  
Volgens de doelstelling wordt het vermogen van de stichting ingezet om Natuurbelevingstuin 
De Bult in stand te houden en het beleven van de natuur voor een ieder uit de doelgroep 
beschikbaar te maken op deze plek. Een deel van de inkomsten wordt gebruikt ten behoeve 
van de vaste lasten. Hierbij moet men denken aan verzekeringen, onderhoud, website, e.d. 
Tevens worden er materialen onderhouden, vervangen of aangeschaft.  
 

 

  


