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1. Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a) Het behouden, beheren en ontwikkelen van de Enne Jans Heerd en omliggende wierde
Maarhuizen (verder te benoemen de ‘Heerd’);
b) Het bevorderen of doen bevorderen van de belangstelling voor en het uitdragen van het
culturele en maatschappelijke erfgoed en de waarden van de Heerd op een zodanige wijze
dat een breed publiek daarvan kennis kan nemen;
c) Het ontplooien of doen ontplooien van activiteiten op het gebied van of verband
houdende met cultuur en natuur, zoals maar niet beperkt tot workshops en kampen,
alsmede het bevorderen of het doen bevorderen van een educatief gebruik van (delen
van) de Heerd en de omliggende wierde;
d) En al het hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn of daarmee verband houdt; alles in de
ruimste zin van het woord
De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
a) het samenwerken met partijen en (maatschappelijke) organisaties die op enigerlei wijze
bevorderlijk kunnen zijn ter verwezenlijking van het doel;
b) het uitvoeren of het doen uitvoeren van educatieve en culturele activiteiten en het
ontwikkelen van een eigen cultureel programma;
c) het (door een derde) doen (of laten) ondernemen van overige activiteiten, waaronder
horeca- en andere commerciële activiteiten die het doel ondersteunen, financieel of
anderszins, dan wel op andere wijze aan het doel dienstig kunnen zijn en een bijdrage
kunnen leveren aan het verwezenlijken van het doel;
d) alles in de ruimste zin van het woord.
2. Bestuur
Stichting Enne Jans Heerd heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het
vermogen. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
-

Voorzitter is de heer ing. Joost Renzenbrink
Secretaris is mevrouw drs. Mayke Zandstra
Penningmeester is de heer Leo Hellinga

Naast het bestuur heeft de stichting een raad van advies met de volgende samenstelling:
- Prof. Dr. Evert Bisschop Boele - lector Prins Claus Conservatorium
- Nicolaas Geenen - uitbater kerk Klein Wetsinge en Theeschenkerij Domies Toen
- Ing. Robert Kuiper - gebiedsontwikkelaar bij Rizoem
- Rinus Michels - voormalig burgemeester gemeente Winsum
- Ariën Nielsen - notaris bij Notaris Nielsen
- Willemijn Simon van Leeuwen - directeur museum Geofort
- Lily Lanser - Fondsenwerver, zakelijk leider en projectleider in culturele sector
- Harm Post – toezichthouder en commissaris
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Vergaderen
Het bestuur komt één keer per maand samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden
notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het voorbereiden en coördineren van de restauratie en herbestemming van de Enne Jans
Heerd;
2. Het werven van fondsen en financiering ten behoeve van beheer, restauratie en
herbestemming van de Enne Jans Heerd;
3. Het beheer van de financiën ten behoeve van beheer, restauratie en herbestemming van
de Enne Jans Heerd.
Planning
Stichting Enne Jans Heerd is in 2019 opgericht. Dat eerste jaar stond in het teken van het goed
inrichten van de stichting qua taakverdeling, administratie en financiën. En daarnaast lag de focus
met name op het voorbereiden van de restauratie en herbestemming van de Enne Jans Heerd.
Naast de bouwkundige en financiële uitwerking van de planvorming is een exploitatie uitgewerkt
voor de komende 30 jaar. Daarnaast is in kaart gebracht welke relevante fondsen en subsidies er
zijn voor het project. Tot slot is een omgevingsvergunning aangevraagd.
In 2020 is de restauratie en herbestemming verder in detail uitgewerkt. De begroting is inmiddels
gereed en op basis daarvan is een dekkingsplan en een planning voor de fondsenwerving
uitgewerkt. Er zijn inmiddels al diverse noodzakelijke voorinvesteringen gedaan, hiervoor is een
aantal persoonlijke leningen aangegaan. Op dit moment worden de fondsen geworven.
De planning is dat eind 2021 de restauratie en herbestemming van start kan gaan. Hiervoor is het
noodzakelijk dat de financiering rond is.
3. De wijze van verwerving van inkomsten
De inkomsten voor de Stichting Enne Jans Heerd komen uit fondsen, subsidies, giften,
financieringen en huurinkomsten door verhuur van woon-en bedrijfsruimte in de Enne Jans
Heerd.
4. Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
De stichting beoogt niet het maken van winst. Het vermogen van de stichting dient ter
verwezenlijking van het doel van de stichting. Het vermogen wordt besteed conform de
doelstelling van Stichting Enne Jans Heerd:
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te
bekostigen
2. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een reserve
opbouwen om tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen.
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5. Overige gegevens
Stichting Enne Jans Heerd
Maarhuizen 3
9951 TB Winsum
hallo@ennejansheerd.nl
06-51309453
www.ennejansheerd
RSIN nummer 859747086
KVK nummer 74023578
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