Stichting De Hulst
Bentheimerstraat 89
7573 CZ OLDENZAAL
KvK
:
08118342
algemeen nut beogende instelling
RSIN :
813662278
www.landgoeddehulst.nl

JAARVERSLAG 2019
Inleiding
Sinds 2000 is landgoed De Hulst eigendom van de familie Smellink. De nieuwe eigenaren hebben het
landhuis gerenoveerd en zijn begonnen met het herstel van het park. Het herstel en de toekomstige
ontwikkeling van Landgoed De Hulst zijn gericht op behoud en versterking van de cultuurhistorische
waarden. Binnen dat kader worden de natuurwaarden verder ontwikkeld en de aanwezige potenties benut.

ANBI status
Stichting De Hulst heeft ten doel de instandhouding het in de gemeente Oldenzaal gelegen landgoed De
Hulst. De feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen met de statutaire doelstelling. Met de
werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. Stichting De Hulst heeft sinds 15
augustus 2019 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

Bestuur en bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam op 7 november 2019 één keer bijeen voor een informele bestuursvergadering, waarbij
het unaniem besloot tot statutenwijziging. De statutenwijziging had tot doel te voldoen aan de
voorwaarden om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Bestuurssamenstelling
Per 31 december 2019 bestaat het bestuur uit:
➢ de heer H.J. Smellink (voorzitter);
➢ mevrouw B.J. Kienhorst (secretaris-penningmeester);
➢ de heer M.M.A. Bakker, bestuurslid;
➢ de heer A.T.W. Eysink, bestuurslid;
➢ mevrouw J.M.S. Bussmann, bestuurslid.

Activiteiten
In 2019 is door het Waterschap Vechtstromen verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de
retentiemaatregelen die gaan plaatsvinden aan de zuidzijde van het landgoed, aan de kant van de
Bentheimerstraat. Juni was de maand van een grote fair op het landgoed genaamd “Good Life Twente” met
tal van activiteiten, muziek en lezingen van schrijvers als Elsbeth Etty en A.L.Snijders. In oktober was de
Hulst onderdeel van de Landgoed Twente Marathon en in december waren er 2 wandelingen over het
landgoed; de Midwinterwandeling en een grote wandeling georganiseerd door de Oldenzaal
midwinterhoorn blazers. Daarnaast is er het nodige onderhoud uitgevoerd aan de lanen op het landgoed.
BJ Smellink-Kienhorst, secretaris-penningmeester,
Oldenzaal, november 2021.

