Stichting Beeld Nescio in Rhenen, gevestigd te Rhenen

2012
In het oprichtingsjaar 2012 heeft de stichting een lening gesloten bij de Historische Vereniging
Oudheidkamer Rhenen en omstreken, gevestigd te Rhenen, om over liquide middelen te kunnen
beschikken om aanloopkosten te kunnen betalen. Het bedrag van de lening, groot € 500,00 is in het
jaar 2013 terugbetaald.
Het bestuur bestond per 31 december 2012 uit:
voorzitter			
secretaris			
penningmeester		

A. (Annemarieke) Gerlofs
C. (Kees) Waiboer
J.M. (Hanjo) van Laar

2013
In dit jaar is een gift ontvangen groot € 5.000,00 van de Stichting Gast- en Weeshuis, gevestigd te
Rhenen.
Voorts heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht een bedrag van € 5.000,00 toegezegd.
Daarnaast heeft het Coöperatie Fonds van de Rabobank Valei en Rijn te Ede een bedrag van
€ 6.500,00 toegezegd.
De Ridderschap van Utrecht heeft een bedrag van € 1.000,00 toegezegd.
Met deze bedragen is een stand van € 17.500,00 bereikt. Voor de realisering van ons doel is een
bedrag van € 27.000,00 begroot.
Het bestuur bestond per 31 december 2013 uit:
voorzitter			
secretaris			
penningmeester		

A. (Annemarieke) Gerlofs
C. (Kees) Waiboer
J.M. (Hanjo) van Laar

2014
Dit jaar hebben om uiteenlopende redenen geen activiteiten plaats gevonden.
De voorzitter mevrouw Annemarieke Gerlofs is in september om gezondheidsredenen afgetreden.
De heer Pieter de Vries te Rhenen, werd bereid gevonden haar op te volgen.
Het bestuur bestond per 31 december 2014 uit:
voorzitter			
secretaris			
penningmeester		

P.J. (Pieter) de Vries
C. (Kees) Waiboer
J.M. (Hanjo) van Laar

2015
In dit jaar heeft het bestuur nieuwe aanvragen bij fondsen gedaan, doch zonder resultaat. Wel zijn
bestaande toezeggingen gehandhaafd.
Het bestuur is ongewijzigd.

2016
Dit jaar is het bestuur er in geslaagd drie nieuwe toezeggingen te verwerven. Daarnaast zijn de
bestaande gehandhaafd. Doordat de Stichting voormalig Gast- en Weeshuis te Rhenen een
garantiestelling heeft verleend is de realisering van het doel binnen bereik gekomen. Er is een
aanvang gemaakt met het vergunningentraject.
Naar het zich laat aanzien zal in 2017 het beeld gestalte krijgen.
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd.

