
 
 

 

Bestuursverslag (ANBI) Stichting Enters Reggedal over het jaar 2018 

 

Naam stichting Stichting Enters Reggedal 

Oprichtingsdatum 8 november 2017 

RSIN nummer 858113521 

KvK nummer  70036462 

Adres   Leijerweerdsdijk 8, 7468 PW Enter 

Website:  www.entersreggedal.nl 

E-mail:  info@entersreggedal.nl 

 

Doel: 

Het verbinden van de samenleving in Enter, gemeente Wierden, en behoud van de 

natuur in het Reggedal.  

Het primaire doel van de Stichting is het beheren en behouden van de natuur, het 

natuurlandschap van het Reggedal, door de Stichting verworven van haar oprichters, die 

dit natuurlandschap op hun beurt hebben verworven van de Provincie Overijssel in het 

kader van de “Landinrichting Enter”.  

De beheer- en onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd met inachtneming 

van de richtlijnen en de bepalingen die de Provincie Overijssel heeft gesteld bij de 

overdracht van bedoelde gronden aan de oprichters, welke verplichtingen van de 

oprichters zijn overgedragen aan de Stichting. 

Het secundaire doel van de Stichting is het gebied open te stellen voor stichtingen, 

verenigingen, bedrijven, particulieren en scholen. Op deze wijze kan men leren en 

genieten van het landschap. Alle organisaties zullen zelfstandig en met hun eigen 

discipline een bijdrage moeten leveren aan het landschap. Dit kan zijn door middel van 

onderzoek, bijscholing of maatschappelijke ontwikkeling.  

Het bestuur van de Stichting Enters Reggedal zal dit coördineren en waar nodig externe 

ondersteuning inschakelen.  

Bestuurders: 

M. Roetgering    Bestuurder A en Voorzitter 

C.G.J. Bolscher   Bestuurder B en secretaris/penningmeester 

H.A.A. Kienhuis   Bestuurder C  

B.T.J.L. Lammertink   Bestuurder D 

F.J.H. Poelman   Bestuurder E 

 

Beloning: 

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. Bestuurders hebben uitsluitend 

recht op een vergoeding van de door hen gemaakte onkosten en een niet bovenmatige 

vacatievergoeding. Alle bestuurders zien vooralsnog af van een vacatievergoeding.  

 

Vergaderingen: 

Het bestuur kwam in 2018 vier keer bijeen en wel op 16 januari, 24 april, 11 september 

en 11 december 2018. 
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Activiteiten in 2018: 

 

Bestuur 

In 2018 is per 1 mei 2018 het bestuur van de stichting uitgebreid met twee nieuwe 

bestuursleden, te weten de heren Lammertink en Poelman, beide heren zijn per 1 mei 

2018 toegetreden tot het bestuur van de Stichting. 

Het Enters Reggedal is opgedeeld in drie deelgebieden met voor elk deelgebied een eigen 

aanspreekpunt. 

 

Door het bestuur is een tweetal commissies opgericht en vacatures hiervoor zijn 

ingevuld: 

- Commissie Onderhoud: Niek Nieuwenhuis 

- Commissie Communicatie: Anneloes Onderwater, Lieke Busger op Vollenbroek.  

Zo is de website gemaakt en geoptimaliseerd en is social media (Facebook) 

ingericht om bekendheid te geven aan het werk van de Stichting. 

 

Educatie 

Voor leerlingen en ouders van alle basisscholen in Enter is ter kennismaking een 

verkenningstocht georganiseerd door het Enters Reggedal. 

 

Inrichting 

De eerste stappen zijn gezet om te komen tot een duidelijke bewegwijzering in het 

Enters Reggedal. 

 

Een aantal percelen in het Enters Reggedal is ingezaaid met bloemrijk grasland ten 

behoeve van de bijenpopulatie.  

 

Aanliggende percelen van privéeigenaren zijn ingezaaid om te dienen als tijdelijke 

rustplekken voor het wild tijdens de graafwerkzaamheden in het Enters Reggedal. 

 

Imkers uit Rijssen hebben bijenkasten geplaatst. 

 

Bijen 

Ten behoeve van een eigen bijenpopulatie is een bijenstal ontworpen die gemaakt wordt 

van hout uit het Enters Reggedal, dit project is mede mogelijk gemaakt door een donatie 

van de Stichting Haringparty Enter. Deze bijenstal wordt in 2019 geplaatst. 

 

 

In 2019 zullen werkzaamheden met betrekking tot (kadastrale) inrichting/oplevering en 

notariële overdrachten, gebiedsbeveiliging etc worden voortgezet. 


