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Voor Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie was 2017 een ‘tussenjaar’.
In 2016 werden enkele restauraties afgerond, en in 2018 worden nieuwe restauraties
opgepakt. 2017 is met name gericht op planvorming. Het maken van het Businessplan om
het Landgoed een goede financiële basis te bieden is gestart en zal begin 2018 gereed
komen. De ontwikkeling van het businessplan is mede gefinancierd door een bijdrage van
provincie Gelderland.
Helaas vertrokken eind 2017 de tuinders van het Landgoed. In de landbouw en de veeteelt
waren geen grote verrassingen. Voor de zorg van de koeien in de winter is een veeverzorger
aangetrokken.
Het bestuur kwam in 2017 regelmatig bij elkaar en bestond per 31 december uit Joyce van
Katwijk, Christiaan van Roon, Udo Hassefras en Henk de Graaf.
Er is met grote regelmaat vergaderd met het bestuur van Stichting Behoud en enkele
adviseurs in het gezamenlijk bestuurlijk overleg. Dit om tot een juiste afstemming te komen
met betrekking tot alle lopende restauraties en planvorming voor vervolg.
In 2017 is overleg gevoerd en contracten gesloten met gemeente Zevenaar, provincie
Gelderland en Pro-rail over de aanstaande spoorverdubbeling, de afsluiting van de
Babberichseweg en de aanpassingen aan de rotondes en de gevolgen daarvan voor het
landgoed.
De inzet van de vele vrijwilligers is belangrijk voor het landgoed. De coördinatie was in 2017
in handen van Taco IJzerman. Samen met de vrijwilligers is er weer veel nuttig werk verzet
op Huis Sevenaer. Wij zijn de vrijwilligers dankbaar voor hun inzet en enthousiasme.
De jaarcijfers staan vermeld in jaarrekening. Het vermogen is het afgelopen jaar licht gedaald
door de aankoop van meubels en huisraad die reeds lang bij het Landgoed hoorden. Het
vermogen heeft als doel om in de toekomst ook andere gebouwen te restaureren.
Vastgesteld in vergadering 23 mei 2018 door het bestuur.

