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ALGEMEEN 
 
 
Doelstelling 
 
Stichting Edwina van Heek heeft als doelstelling het in stand houden van cultureel erfgoed en 
waardevolle natuurgebieden in Twente. Deze doelstellingen worden met name gerealiseerd door het 
in stand houden van twee rijksmonumentale buitenplaatsen en bijbehorende landgoederen die in 
eigendom zijn van de Stichting, te weten Landgoed Zonnebeek (gemeente Enschede) en Landgoed 
Singraven (gemeenten Dinkelland en Losser), en door financiële ondersteuning van Landgoed Het 
Lankheet waarvan de Stichting aandeelhouder is. 
 
 

Hoofdlijnen beleidsplan 
 
Beide buitenplaatsen worden in stand gehouden in geest van de laatste bewoners. 
De landgoederen en Huis Singraven zijn opengesteld voor het publiek. Huis Zonnebeek wordt voor 
speciale gelegenheden of ontvangsten opengesteld. 
 
De Stichting beheert beide buitenplaatsen en landgoederen met beheerders in dienst van de Stichting 
en met behulp van vele vrijwilligers. Tevens is een externe rentmeester betrokken bij het beheer.  
 
De Stichting genereert inkomsten door het zo zorgvuldig mogelijk exploiteren van de landgoederen, 
als gevolg waarvan er inkomsten zijn uit pachten en huren, houtinkomsten, kaartverkoop, enz. Tevens 
doet de Stichting beroep op subsidies en bijdragen van derden bij onderhoud en projecten. 
 
De landgoederen kennen structurele tekorten in het saldo van baten en lasten. Vooral Huis en 
Landgoed Singraven kent door haar omvang en uitgebreide openstelling, en daaraan gekoppeld 
intensief beheer, een tekort dat op termijn financieel niet houdbaar is. Ook is de Stichting van mening 
dat een omvangrijk historisch landgoed als Singraven zich in principe zelf in stand moet houden om 
duurzaam te zijn. Door de aantrekkelijkheid verder te vergroten, meer publiek te trekken en daaraan 
gekoppelde inkomsten, rood voor groene projecten en bezuinigingen gaat de Stichting er van uit dat 
over 3 jaar evenwicht is in de baten en lasten. Mocht dit niet lukken dan zal op termijn de 
beheerintensiteit verminderd moeten worden om daarmee besparingen te realiseren. 
 
Met het oog op vergroting van de inkomsten blijft het bestuur streven naar optimale functionele 
bestemming van gebouwen in combinatie met verhuur of uitgifte in erfpacht. Verpachting geeft meer 
voorspelbare netto-inkomsten en stelt minder eisen aan het beheer. De marktomstandigheden voor 
verhuur van onroerend goed en met name voor verkoop in erfpacht zijn echter vooralsnog ongunstig, 
waardoor de extra inkomsten hieruit nog niet optimaal zijn. 
 
De jaarlijkse tekorten worden gedekt door inkomsten op het vermogen van de stichting en zo nodig 
het vermogen zelf. De Stichting doet geen beroep op gelden van het publiek. 
 
De inkomsten uit vermogen worden uitsluitend aangewend voor haar doelstellingen.  
Statutair is bepaald dat het vermogen in stand moet blijven. Het ‘stamvermogen’ wordt jaarlijks 
gecorrigeerd voor inflatie om er zeker van te zijn dat ook op lange termijn de stichting in staat is haar 
doelstellingen te realiseren. 
 
 

Beloningsbeleid  
 
Het bestuur ontvangt uitsluitend een onkostenvergoeding. De secretaris uit het bestuur declareert 
uren die verband houden met bureauwerkzaamheden. Statutair heeft het bestuur recht op een 
beloning van 1% van de inkomsten, maar van dat recht wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De cao Bos en Natuur wordt gehanteerd als referentie voor de beloning van de medewerkers van de 
Stichting. 
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Bestuursverslag 2014 
 
 
Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen en projecten in 2014 toegelicht per landgoed. 
 
 
Landgoed Singraven 

• De dagelijkse activiteiten op en rond Huis Singraven verlopen naar wens. De beheerder is 
bijzonder actief op het vlak van de organisatie van bijzondere evenementen op Singraven en de 
communicatie daarover in de media. Rondleidingen en collectiebeheer in het Huis kunnen mede 
dankzij de grote groep vrijwilligers en een goede organisatie onverminderd doorgaan.  

• Tuin, park en arboretum zien er steeds fraaier uit dankzij de aanhoudende inspanningen van de 
tuinbaas en een team aan vrijwilligers. Het aantal publieke openstellingsdagen is aanmerkelijk 
uitgebreid. De landgoedwinkel in de Kolkschuur, die wordt uitgebaat door een externe partij en 
waar o.a. toegangskaartjes verkocht worden, blijft een succes en levert een bijdrage aan de 
belevingswaarde van Singraven.  

• Dankzij de inzet van vrijwillige molenaars van de Molenstichting Lattrop-Tilligte draait de 
watermolen met regelmaat en wordt er grondig onderhoud gepleegd. De molen verkeert daardoor 
in een prima conditie. Er wordt regelmatig hout gezaagd, dat onder meer wordt ingezet voor 
onderhoud van het landgoed. 

• De Stichting verleent medewerking aan de continuïteit van het grootste boerenbedrijf op het 
landgoed. Een goed functionerend agrarisch bedrijf is een essentieel onderdeel van een landgoed 
en houdt tevens het cultuurlandschap in stand. Met de toestemming van het bestuur is ter plaatse 
een moderne melkveestal gerealiseerd die landschappelijk goed is ingepast. 

• De strategie van het bestuur om de structurele opbrengsten uit bestaande gebouwen te 
optimaliseren is met succes voortgezet. Zo loopt voor erve ’t Ellenboer sinds 2013 na interne 
verbouwing een 25-jarig huurcontract. Een van de poortwoningen was al in erfpacht verkocht en 
het andere gaat nu ook over van verhuring naar erfpacht. Voorts is de huurovereenkomst met de 
exploitant van restaurant De Watermolen, de familie Dissel, vervangen door een 
erfpachtovereenkomst, die zowel het restaurant als de aangrenzende molenhuisjes betreft. De 
dorsloods blijft verhuurd aan een bedrijf dat solexen en scooters verhuurt. 

• Voorts blijft de Stichting streven naar meer inkomsten uit ‘rood’ (zowel uit bestaand rood als in het 
kader van rood-voor-groen). Echter door langdurige besluitvormingsprocessen bij verschillende 
instanties en door moeilijke marktomstandigheden verloopt deze ontwikkeling nog steeds traag en 
onzeker. De rol van de Stichting beperkt zich tot het in erfpacht uitgeven van de betreffende 
grond. 

• In overleg met energiemaatschappij Cogas en verschillende instanties is besloten een 
waterkrachtturbine te gaan inbouwen bij de stuw. De investering hiervoor komt van Cogas, de 
Stichting kan profiteren van de opgewekte energie en dit project draagt bij aan beleving en 
educatie op het landgoed. 

• Voor wat betreft de kunst- en meubelcollectie in het Huis: een complete inventarisatie en taxatie is 
uitgevoerd en is vastgelegd in een digitale database. Diverse objecten zijn vakkundig 
geconserveerd resp. gerestaureerd en het interieur (wanden en plafonds) is op verschillende 
plaatsen hersteld. Een ontvangen legaat, voornamelijk in de vorm van schilderijen, is aanvaard en 
heeft plaats gekregen in de voormalige kantkamer en bestuurskamer, welke tegenwoordig als 
ontvangstruimten worden gebruikt. 
 

 
Landgoed Zonnebeek 

• Ook op Zonnebeek is ook een complete inventarisatie en taxatie van collectie en inventaris 
uitgevoerd en digitaal vastgelegd. 

• In 2014 kondigde het beheerdersechtpaar aan begin 2015 met pensioen te willen gaan. Dit was 
aanleiding en gelegenheid voor het bestuur om enkele eerder besproken koerswijzigingen nu te 
gaan concretiseren. Zo is besloten geen gasten meer uit te nodigen om op het Huis te logeren.  
In plaats daarvan zal een grotere variëteit aan ontvangsten, diners, tuinbezoeken, etc. worden 
georganiseerd. Daarbij zal aan de “gebruikers” een vergoeding in rekening zal worden gebracht. 
Het park achter het Huis is sinds de nieuwe inrichting in 2013 geleidelijk aan het ingroeien. Het 
onderhoud ervan wordt gedaan onder supervisie van de tuinbaas van Singraven.  
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• Het perceel grond van ca. 12 ha, aansluitend aan het landgoed, dat volgens eerdere 
toezeggingen door de Provincie ingericht als nieuwe natuur aan de Stichting zou worden 
overgedragen, is nog steeds niet geleverd i.v.m. de Europese uitspraken over gelijkberechtiging.  

• Door intensief overleg en lobby van de Stichting bij gemeente en diverse andere 
belanghebbenden lijkt de dreiging van een forse toename van verkeer over de Zonnebeekweg als 
gevolg van een te bouwen bungalowpark bij het Rutbeek (2017) grotendeels van de baan.  
 
 

Landgoed Het Lankheet 

• Op basis van een drie-jarige toezegging ontving Landgoed Het Lankheet in 2014 weer een 
bijdrage uit het daarvoor gecreëerde bestemmingsfonds. De hoogte van die bijdrage is gekoppeld 
aan de omvang van het fonds.  

 
 
Organisatie en personeel 
Het bestuur streeft naar een ‘lean-and-mean’ organisatie, die waar mogelijk kostenflexibel is. Het 
aantal medewerkers in vaste dienst is daarom zo beperkt mogelijk. 
 
Voorts is besloten diverse administratieve en ondersteunende processen verder te decentraliseren. In 
verband hiermee zullen vrijwel alle secretariaatstaken worden overgeheveld naar de beheerders, de 
rentmeester en het externe administratiekantoor.  
 
 
Financiën 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn de netto-lasten onder de limiet gebleven die het bestuur 
als doelstelling had bepaald, maar de lasten zijn nog niet op het op het niveau waarbij de 
landgoederen, en dan met name Singraven, zichzelf duurzaam in stand kunnen houden. 
 
De Stichting blijft vasthouden aan haar meerjarenplan om de tekorten verder terug te dringen, waarbij 
nog steeds gerekend wordt op extra inkomsten uit verdere optimalisatie van haar bezittingen en 
kostenbesparing in met name secretariaat. 
 
Wederom was het rendement op onze beleggingen verheugend: een nettorendement van plus 10,5%, 
tegen een benchmark van 11,3%. Dit rendement is het gevolg van goede aandelenmarkten en een 
overweging van zakelijke waarden van circa 70% ultimo 2014. Mede door de goede rendementen is 
er een kleine maar noodzakelijke buffer ontstaan in het eigen vermogen van de Stichting. 
 
 
Voorgenomen bestedingen 2015 
De lasten die met het in stand houden van de landgoederen gepaard gaan, kennen een uitermate vast 
karakter en variëren weinig van jaar tot jaar. De voorgenomen lasten in 2015 zullen weinig verschillen 
ten opzichte van de bestedingen in het huidige verslagjaar. Daarom wordt kortheidshalve verwezen 
naar de staat van baten en lasten 2014. 
  
 
Tot slot 
Het bestuur is dank verschuldigd aan de vrijwilligers en de medewerkers zonder wie het niet mogelijk 
zou zijn beide buitenplaatsen in stand te houden. 
 
 
 
Enschede, 12 juni 2015 
 
R.A.N. van Heek, voorzitter 
H.A.A. Kienhuis, vice- voorzitter 
Jhr. H.W.A. Repelaer van Driel, secretaris 
P.W.J. Dekker, penningmeester 
J.C.E. Gierman – van Heek, bestuurslid 
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Staat van baten en lasten 2014        
     

     

      2014 2013 

       EUR 1.000  EUR 1.000 

 Baten landgoederen          

 Huren en (erf)pachten                329               288  

 Overige baten                132               190  

                461               478  

 Instandhoudingskosten          

 Personeel, vrijwilligers en 
ingehuurde diensten  

  3          -391              -375  

 Onderhoud natuur, park en 
onroerend goed  

             -247              -192  

 Exploitatie huizen en belastingen               -102              -121  

 Beheer en algemene kosten                 -78                -86  

 Afschrijvingen                 -12                -19  

 Collectie                 -24                 -4  

 Projecten                 -40              -108  

          

               -892              -905  

          

 Subsidiebaten    4             97               183  

Netto instandhoudingkosten              -795              -722  

          

Tekort landgoederen              -335              -246  

 Donaties    5            -17                 -5  

Netto tekort in kader doelstelling              -352              -251  
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Toelichting 
 
 

1 Algemeen 
 
Stichting Edwina van Heek is in 1946 door Dr. J.H. van Heek opgericht uit de nalatenschap van zijn 
schoonzuster Mw. Edwina van Heek – Ewing. 
 
De Stichting heeft als voornaamste doel het behouden van natuur- en cultuurmonumenten in Twente. 
Dit doel wordt hoofdzakelijk bereikt door het instandhouden van twee buitenplaatsen die in eigendom 
zijn van de stichting, te weten “Zonnebeek” in de gemeente Enschede en “Singraven” in de 
gemeentes Dinkelland en Losser. 

• Zonnebeek (circa 100 hectare) is de buitenplaats die door Edwina en haar man Jan Bernard van 
Heek in 1906 is gebouwd, en statutair niet mag worden vervreemd. 

• Landgoed Singraven (circa 500 hectare) is in 1956 gekocht van de heer W.F. Laan, die het 
huidige Huis en landgoed had vormgegeven. Bij zijn dood in 1963 was de Stichting universeel 
erfgenaam van de heer Laan, waardoor onder andere de collectie voor het Huis behouden is 
gebleven. Landgoed Borg Beuningen, welke eerder door de stichting was verworven, is nu 
onderdeel van landgoed Singraven. 

 
Beide rijksmonumentale buitenplaatsen, inclusief de bijbehorende landgoederen en natuurterreinen, 
vormen een unieke combinatie waar natuur en cultuurhistorische waarden samenkomen.  
 
Verder kan de Stichting bijdragen geven tot behoud en bevordering van natuur- en 
cultuurmonumenten in Twente. 
 
De Stichting is een vermogensfonds, waarbij de inkomsten uit de beleggingen de voornaamste bron 
zijn om de doelen te bereiken.  
 
 

2 Waarderingsgrondslagen 
 
Investeringen in materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs, minus afschrijvingen en 
eventuele ontvangen investeringssubsidies. Verbouwingen die niet rechtsreeks bedoeld zijn ter 
verbetering van de exploitatie, worden niet geactiveerd.  
 
De opstallen van het landgoedcentrum worden afgeschreven in 30 jaar. Verbouwingen in verhuurde 
objecten in 5 jaar. Investeringen in grond, erfpachtrechten of de aankoop van woningen worden niet 
afgeschreven. Periodiek zal worden beoordeeld of de kostprijs niet hoger is dan de marktwaarde. 
 
Beleggingen in zakelijke waarden en obligaties worden gewaardeerd tegen marktwaarde ultimo 
verslagperiode. Herwaarderingen komen rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen. 
 
Alle baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
Subsidiebaten met betrekking tot projecten worden pro rata opgenomen in de periode dat de uitgaven 
zijn verantwoord. Beheers- en onderhoudssubsidies worden opgenomen in de periode dat ze zijn 
ontvangen. Bijdragen aan derden worden verantwoord op het moment van toekenning. 
 
Boekwinsten op verkoop van vaste activa of rechten (waaronder opstalrechten of landbouwrechten) of 
verkopen uit de collectie komen rechtstreeks ten gunste van de reserves. 
 
Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
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3 Personeelskosten 
 
De personeelskosten kunnen als volgt worden geanalyseerd: 
 
      2014 2013 

       EUR 1.000  EUR 1.000 

          

Lonen en salarissen               201               187  

Sociale lasten                 37                 34  

Pensioenlasten, e.d.                 41                 37  

                279               259  

Overige personeelskosten                 11                 16  

Ingehuurde diensten                 87                 88  

Vrijwilligerskosten                 14                 13  

                391               375  

 
 
De Stichting heeft 12 personeelsleden, circa 7 FTE (2013: 12 personeelsleden, circa 7 FTE).  
 
Het bestuur ontvangt geen beloning maar wel een onkostenvergoeding. 

 
 

4  Subsidiebaten 
 
Subsidiebaten kunnen als volgt worden geanalyseerd: 
 
      2014 2013 

       EUR 1.000  EUR 1.000 

          

Jaarlijkse 
natuurbeheersubsidies 

                25                 29  

Jaarlijkse 
onderhoudssubsidies (BRIM) 

                 9                 39  

Projectsubsidies  
(provincie) 

                48                 45  

Particuliere bijdragen                     -  

Groene diensten                 15                 70  

          

                  97               183  

 
De jaarlijkse beheersubsidies betreffen verschillende regelingen van overheidsinstanties.  
 
Projectsubsidie provincie betreft 75% subsidie van de kosten van het moestuin/landgoedcentrum-
project (kolkschuur). 
 
Subsidie Groene diensten was vorig jaar hoog. Deze zal voor de komende 20 jaar dalen naar circa 
EUR 20.000 per jaar. 
 
 
 

5   Donaties 
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Deze post bestaat voornamelijk uit een bijdrage aan Landgoed Lankheet. 


