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1. Inleiding
De officiële naam van de Stichting is “Stichting Natuur en Milieu Centrum Woerden en
omstreken, de Brediusschuur”. In dit beleidskader verder genoemd “de Stichting”. Sinds
de oprichting in 1996 is er het Natuur en Milieu Educatief Centrum (NME) en zijn IVN en
KNNV hier gevestigd. In 2009 nam NME Woerden het kantoor in gebruik.
Sinds 2010 wordt de naam “NME-Centrum InBredius” gebruikt voor het gebouw in
plaats van Brediusschuur.
NME-Centrum InBredius staat op het Landgoed Bredius. Het landgoed ligt op een unieke
plek tussen het station en het stadscentrum van Woerden en de locatie ademt nog
steeds de sfeer van weleer uit.
Tot het centrum behoren de oude schapenschuur met de naastgelegen fruitschuur, het
voorplein en het buiten rondom het gebouw.
Sinds de opening hebben veel vrijwilligers en vakkrachten zich ingezet om een
verscheidenheid aan activiteiten te organiseren in en rond InBredius.
Dankzij hen kunnen er naast de schoolexcursies veel mensen genieten van
tentoonstellingen, lezingen en excursies van IVN en KNNV, onderzoek van sloten.
De Dag van het Park en het Oogstfeest wordt er gevierd, en je kunt er van de
bloemenpracht in de educatieve tuin genieten en je kunt naar believen kruiden plukken
in de pluktuin.
Het is de plaats waar de vrijwilligers bijeenkomen.
Op de zondagmiddagen is InBredius open voor publiek en kunnen kinderen en
volwassenen door middel van natuureducatieve- en recreatieve activiteiten meer leren
over natuur en milieu.
Ook vrijwilligersgroepen van andere organisaties die op en om het landgoed werken,
maken gebruik van de faciliteiten van het centrum (bijvoorbeeld voor opslag van
gereedschap en materialen, maar ook om samen even wat te drinken, te vergaderen of te
lunchen).
Daarnaast is er de mogelijkheid om het gebouw te huren voor vele soorten activiteiten.
Op deze manier kunnen nog meer mensen genieten van deze unieke plek in Woerden.
Dankzij de inzet van de vrijwilligers en de vakkrachten van NME Woerden (onderdeel
van cluster Natuur- en Duurzaamheidseducatie van de ODRU) zijn alle bovengenoemde
activiteiten mogelijk en wordt het gebouw en de omliggende buitenruimte op een
natuurlijke en milieubewuste wijze onderhouden.
De Stichting is verantwoordelijk voor het beheer, de inrichting en de financiën van het
gebouw InBredius en de fruitschuur met de omliggende ruimte.
De gemeente zorgt voor het grootonderhoud.
Het bestuur en alle vrijwilligers worden bijgestaan door twee vakkrachten van NME
Woerden, die in dienst zijn bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht, ODRU.
De Stichting werkt nauw samen met verenigingen en stichtingen die aan het centrum
en/of het landgoed verbonden zijn, zoals IVN, KNNV, de Stichting Landgoed Bredius, de
Stichting Hofstede Batestein, kinderboerderij Kukele-boe, de Stichting Jos Borsboom van
het Brediushonk. Waar nodig neemt zij plaats in werk- en projectgroepen die een relatie
hebben met haar doelstellingen en werk, zoals de projectgroep Centrumgebied Bredius.

De Stichting heeft voor de komende 5 jaar een meerjarenbeleidskader opgesteld. Hierin
staat beschreven wat het stichtingsbestuur de komende jaren wil bereiken en op welke
wijze. Het is een richtinggevend kader dat als basis dient voor uit te voeren activiteiten.
2. De Stichting
InBredius is eigendom van de gemeente Woerden.
De exploitatie van InBredius is in handen van de Stichting.
De Stichting exploiteert en beheert het gebouw, richt het gebouw in, zorgt voor het
onderhoud van de binnenzijde van het gebouw en coördineert het gebruik van de
ruimtes, zowel binnen als buiten.
De verantwoordelijkheden van de Stichting zijn:
- De Stichting draagt er zorg voor dat de medewerkers van het NME optimaal in
het gebouw kunnen werken;
- De Stichting zorgt ervoor dat alles in en rond het gebouw onderhouden wordt;
- De Stichting houdt toezicht op het gebruik van InBredius;
- De Stichting is samen met haar partners verantwoordelijk voor alles rond de
educatieve tuin;
- De Stichting stelt het gebouw open voor de vrijwilligers die in het park werkzaam
zijn en kunnen het gebouw als kantine gebruiken;
- De Stichting organiseert één middag per week een openstelling, zodat
geïnteresseerden de tentoonstellingen kunnen bekijken en een versnapering
kunnen gebruiken en er voor de kinderen zijn er activiteiten, zie hieronder;
- De Stichting draagt zorg voor de natuurkwartiertjes, natuureducatieve, milieueducatieve en recreatieve activiteiten, waarmee kinderen onder begeleiding van
een begeleidende volwassene natuur- en milieuontdekkingen kunnen doen;
- De Stichting regelt dat er altijd een tentoonstelling is;
- De Stichting regelt de verhuur;
- De Stichting beheert de financiën en zorgt ervoor dat er voldoende financiële
middelen zijn om het voortbestaan van InBredius te waarborgen.
De doelen van de Stichting zijn:
Het realiseren van:
- Een nog aantrekkelijker en laagdrempeliger NME-centrum voor de inwoners van
Woerden en omgeving;
- Het behoud van InBredius met de erbij behorende educatieve tuin;
- Het behoud van de functie als thuishonk van KNNV en IVN;
- Een plaats waar vrijwilligers die op het landgoed werken welkom zijn, elkaar
kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen;
- Samenwerken met de Stichting Landgoed Bredius;
- Communicatie en profilering van het centrum om steeds meer mensen en
organisaties te bereiken;
- Onderhoud en modernisering van het gebouw om aan de eisen van de tijd te
kunnen blijven voldoen, waarbij duurzaamheid voorop staat;
- Van verhuur om de Woerdenaren mee te laten genieten van dit prachtige gebouw
en omgeving en voor extra inkomsten, waar de eigen activiteiten van de Stichting
dat toestaan.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van bijdragen,
subsidies, fondsen, donaties, huuropbrengsten en dergelijke ten gunste van het gestelde
doel en al hetgeen dat in de ruimste zin daarmee verband houdt.
2.1 Het bestuur
Het bestuur van de Stichting draagt zorg voor bovengenoemde verantwoordelijkheden
en doelen.
Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden; een voorzitter, een penningmeester, een
secretaris en 4 overige zetels. De leden van het bestuur zijn afkomstig uit de groene
organisaties, het onderwijs, het bedrijfsleven, de agrarische sector en op persoonlijke
titel.
Om alle taken op een goede wijze en binnen heldere kaders te kunnen uitvoeren dient
het bestuur een beleidskader voor meerdere jaren op te stellen en hier uitvoering aan te
geven.
2.2 De vrijwilligers
De eigenlijke spil van de organisatie zijn de vrijwilligers bij InBredius inclusief het
bestuur.
De vrijwilligers houden onder andere de educatieve tuin bij, ze onderhouden en beheren
InBredius en de fruitschuur en de buitenruimte, ze ondersteunen NME bij de
schoolexcursies, ze organiseren excursies door het park, ze verzorgen de
zondagmiddagopenstelling, ze helpen bij de feesten, ze ondersteunen de medewerkers
van NME, ze vormen in het bestuur van de stichting InBredius.
Kortom, zonder al deze enthousiaste mensen kan InBredius niet bestaan.
De vrijwilligers zijn, merendeels leden van KNNV en IVN, en verder is iedereen die mee
wil werken van harte welkom.
2.3 NME Woerden
NME Woerden is onderdeel van cluster Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie (NDC)
van de ODRU. De ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht) ondersteunt vijftien
gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van
milieu- en omgevingstaken. Dat doen ze met een breed scala aan producten en diensten
op het terrein van o.a. bodem-, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen,
geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie,
ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving.
Ze combineren een klantgerichte, ondernemende werkwijze met vakinhoudelijke
expertise en inzicht in het politiek-bestuurlijke speelveld. Samen met onze gemeenten
werken we aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor onze
inwoners en bedrijven. Dit doen ze op een maatschappelijk bewuste manier.
Wethouders van de eigenaargemeenten vormen het bestuur van de ODRU. Voor
Woerden is dat op dit moment (augustus 2020 ) de heer Tymon de Weger.
Cluster NDC ondersteunt klantgemeenten om hun inwoners verantwoorde en duurzame
keuzes te laten maken op het gebied van de woon-, werk- en leefomgeving.
“Wij, de medewerkers van NME, zetten onze producten heel gericht in om bij te
dragen aan de gewenste gedragsverandering, die samenhangt met beleidskeuzes,
die onze klantgemeenten maken.

-

Dit doen wij via:
Educatie (Natuur- en milieueducatie: praktische ondersteuning en advisering aan
primair en voortgezet onderwijs, educatie voor volwassenen in de vorm van
cursussen en excursies.)
Recreatie (Educatieve natuurrecreatie: op onze vier bezoekerscentra, verzorgen
wij educatieve activiteiten voor basisscholen en recreatieve activiteiten met een
educatieve inslag voor alle inwoners.)
Participatie en communicatiecampagnes (wij ondersteunen gemeenten en
andere opdrachtgevers bij het behalen van hun beleidsdoelstellingen inzake
natuur, ecologie, milieu en duurzaamheid. Wij zetten hiertoe communicatiecampagnes of participatietrajecten in)”.

Naast de medewerkers van NME Woerden behoren ook medewerkers op MEC Maarssen
in Stichtse Vecht, De Woudreus in Wilnis, De Boswerf in Zeist en het provinciehuis tot
het cluster NDC. Op alle locaties (behalve het provinciehuis) wordt structureel met veel
vrijwilligers gewerkt.
2.4 IVN Woerden
IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is, d.m.v.
natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes.
Zelf leren en doen staan altijd centraal. IVN Woerden heeft een kwaliteitszetel in het
bestuur van InBredius en is al vanaf de start betrokken bij het NME Centrum InBredius.
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur,
milieu, landschap en leefomgeving.
Het werk van IVN'ers (vrijwilligers) leidt tot een breed scala aan activiteiten, diensten
en producten. Vaak in samenwerking met partners, die ook actief zijn op het gebied van
natuur- en milieueducatie.
Binnen het IVN Woerden zijn verschillende werkgroepen actief zoals een plantenwerkgroep, landschapswerkgroep, jeugdwerkgroep, NME-scholenwerkgroep,
tuinwerkgroep en een vogelkijkgroep.
Tijdens de openingsuren van InBredius zijn IVN’ers gastvrouw en gastheer om het
publiek te kunnen ontvangen tijdens de activiteiten van het seizoen.
Meer informatie zie de website van IVN: www.ivn.nl/afdeling/woerden
2.5 KNNV, afdeling Stichts-Hollandse Polderland
De Koninklijke Nederlandsche Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een van de
oudste natuurverenigingen in Nederland (opgericht in 1901) en telt ca. 50 regionale
afdelingen waarvan de Woerdense afdeling 'Stichts-Hollandse Polderland' er een van is.
Leden gaan graag en vaak met elkaar de natuur in. Natuur ontdekken en beleven is
daarbij een belangrijke drijfveer.
De KNNV is van het allereerste moment betrokken bij de oprichting en instandhouding
van het NME-Centrum InBredius. Zij heeft een kwaliteitszetel in het bestuur van
InBredius en levert vrijwilligers voor openstelling en beheer. De KNNV kent
verschillende werkgroepen: vogels, planten & insecten, paddenstoelen,
weidevogelbescherming, landschapsbeheer en een struingroep. De struingroep
organiseert excursies voor en door leden. De KNNV verzorgt naast
werkgroepbijeenkomsten ook lezingen, film- en dia-avonden en cursussen in het NMECentrum InBredius. Leden helpen mee in de educatieve tuin en in de historische pluk- en

moestuin van het landgoed. De paddenstoelenwerkgroep inventariseert Landgoed
Bredius op daar aanwezige paddenstoelen (inmiddels meer dan 200 soorten). De KNNV
is vertegenwoordigd in het bestuur van Landgoed Bredius. Leden ontvangen het
afdelingsblad Fluitenkruid viermaal per jaar en elke twee maanden een digitale
nieuwsbrief met het activiteitenprogramma.
Meer informatie zie de website van KNNV: www.knnv.nl/Stichts-Hollandse-polderland
3 Financiën
De gemeente verstrekt geen subsidie, maar verhuurt het centrum aan de Stichting voor
het symbolische bedrag van € 1,00 per jaar. De inkomsten van de Stichting komen van
donaties, van de opbrengst van de verhuur, de inkomsten van de bar en de vergoeding
van de ODRU voor het gebruik van de ruimte.
Het streven is naar een goed financieel beleid, waarbij de baten en de lasten ongeveer
gelijk zijn.
De financiële draagkracht is onder andere afhankelijk van de gebruiksvergoeding van de
Omgevingsdienst. Gezocht moet gaan worden om meer inkomsten op een andere manier
te verkrijgen voor het geval deze post weg zou vallen.
Voor de resultatenrekening en de balans zie de website: www.inbredius.nl
3.1 Gebruik door ODRU
De gebruikersvergoeding van de ODRU voor gebruik van kantoor, tentoonstellingszaal,
opslag en buitenruimte is een vaste inkomenspost en zorgt ervoor dat we InBredius, de
fruitschuur en het buitengedeelte samen met de educatieve tuin ( samen met SLB) goed
kunnen onderhouden en ook kunnen verbeteren.
3.2 De overige (huur)opbrengsten
Het huren van InBredius is mogelijk op de doordeweekse avonden en in het weekend.
De eerste drie maanden van het jaar kan het vanwege een grote tentoonstelling van
NME niet worden verhuurd. De opbrengsten komen ten goede van de vaste kosten van
InBredius.
IVN en KNNV gebruiken de ruimte voor hun werkgroepen, cursussen en lezingen.
Het is hun thuishonk en er wordt zeer frequent gebruik van gemaakt. Zij gebruiken het
gratis, omdat deze twee verenigingen zich hebben ingezet voor de initiële opzet van
InBredius, zij tevens een grote financiële bijdrage hebben gegeven en ook hebben zij de
educatieve tuin ontwikkeld en onderhouden hem nog steeds. Ook de gastvrouwen en
gastheren op de zondagmiddag zijn (voor een groot deel) leden van deze verenigingen.
3.3 De baropbrengsten
Tijdens het gebruik van InBredius wordt er koffie en thee e.d. geschonken en ook is er
tijdens de zondagmiddagopenstelling de mogelijkheid wat te gebruiken. Daarnaast
worden er producten afkomstig van het landgoed verkocht zoals Brediussap.
Deze opbrengsten komen ook ten goede van InBredius.
InBredius is een verkooppunt voor de Brediushoning uit de bijenkasten, die in de silo
staan en worden onderhouden door de stadsimker, Chris van Iersel.

4 De organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
Uit bovengenoemde ziet u dat er veel organisaties betrokken zijn bij InBredius:
De Stichting InBredius, NME, IVN en KNNV.
Daarnaast is er overleg met de Stichting Landgoed Bredius, Stichting Jos Borsboom
(hieronder vallen de kinderboerderij Kukele-boe en het Brediushonk) en de Stichting
Hofstede Batestein.
Door de betrokkenheid van al deze organisaties is het nog wel eens moeilijk helderheid
te krijgen over de verantwoordelijkheden, allereerst binnen InBredius en daarnaast met
de organisaties rondom InBredius.
Door goed overleg en openheid van beleid worden de taken steeds helderder.
Alle betrokken organisaties werken actief mee om het doel te verwerkelijken:
het landgoed in haar oude glorie herstellen, het een fijne plek maken voor alle
Woerdenaren om te ontspannen en de natuur en cultuurhistorie van het landgoed te
leren kennen. En de natuur- en milieueducatie op peil en actueel te houden.
4.1 Onderdak medewerkers NME
Om een optimale werksfeer te bereiken heeft het bestuur regelmatig overleg met de
medewerkers van NME. Zij draagt er zorg voor dat de materialen van NME een plek
hebben in het gebouw, de leskisten voor de scholen kunnen hier afgehaald worden, dat
de excursies voor de scholen en de grote tentoonstelling voor de eerste groepen van het
basisonderwijs de eerste drie maanden van het jaar mogelijk blijven.
Dat de NME-medewerkers hier onderdak hebben verbetert de samenwerking met
InBredius en komt het organiseren van de excursies en tentoonstellingen ten goede
evenals de aansturing van de vrijwilligers.
4.2 Vrijwiligersbeleid
De Stichting zorgt samen met de medewerkers van NME ervoor dat de werkzaamheden
van de vrijwilligers goed gecoördineerd worden en er voldoende vrijwilligers zijn.
De Stichting regelt jaarlijks een attentie voor de vrijwilligers.
Alle vrijwilligers zijn door de gemeente Woerden WA-verzekerd tijdens de activiteiten.
Een zorg momenteel is het afnemende aantal vrijwilligers.
4.3 De Educatieve tuin
De prachtige tuin ligt naast InBredius en is een mooie plek, waar je veel mensen ziet
genieten van de bloemenpracht. Het zijn allemaal inheemse plantensoorten waarover
ook informatie gegeven wordt. Ook is er de insectenmuur en in de silo staan de
bijenkasten die onderhouden worden door de stadsimker, Chris van Iersel. De
honingopbrengst van de kasten wordt o.a. verkocht in InBredius.
IVN, KNNV, NME, InBredius en SLB hebben allen een belang bij en in de Educatieve tuin.
Iedere organisatie werkt erin, organiseert er activiteiten en rondleidingen.
De Educatieve tuin valt onder het beheer van de gemeente en SLB.
Alle betrokken organisaties werken samen volgens de notitie “Samenwerking beheer en
onderhoud Educatieve tuin”. SLB is eindverantwoordelijke.
Twee maal per jaar is er overleg met alle belanghebbenden, waar onderhoud en beheer
besproken worden, rekening houdend met de specifieke wensen van de betrokken
partijen. Besluiten worden genomen op basis van consent.

4.4 De zondagmiddagopenstelling
Elke zondagmiddag is InBredius open voor bezoekers. Zij kunnen dan genieten van een
tentoonstelling en een kopje koffie of thee gebruiken.
Voor de kinderen zijn er de natuurkwartiertjes, dit zijn ontdekkings- en doe-activiteiten
voor kinderen van 4 tot 12 jaar, die dit samen met hun ouders/grootouders kunnen
doen.
4.5 Tentoonstellingen
Het streven is het hele jaar door een tentoonstelling te hebben in InBredius, die
gerelateerd is aan de natuur en/of milieu.
De eerste drie maanden van het jaar wordt er altijd een ruimtevullende tentoonstelling
georganiseerd door NME, voor het basisonderwijs.
Verder zijn IVN en KNNV om het jaar verantwoordelijk voor het organiseren van een
tentoonstelling.
4.6 Nieuwjaarsreceptie
Ieder jaar organiseert de Stichting samen met Stichting Landgoed Bredius en NME
Woerden een nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers die in het park werkzaam zijn,
leden van IVN en KNNV en de besturen van alle samenwerkende organisaties in het
park. Hiermee hopen we de informele contacten met deze bestuurders te onderhouden
en te versterken.
5 Privacy beleid AVG
Persoonsgegevens worden bewaard van medewerkers van NME, bestuursleden,
vrijwilligers en alle anderen waar vanwege de werkzaamheden rondom InBredius
contact mee is.
De contacten worden alleen benaderd als het voor NME, InBredius en de vrijwilligers
noodzakelijk is en de adressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
De persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden zonder toestemming
van de persoon.
De persoonsgegevens worden bewaard zolang deze persoon betrokken is bij deze
organisatie en als het contact hiermee ophoudt worden de persoonsgegevens gewist uit
alle bestanden.
De volgende persoonsgegevens worden bewaard: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en incidenteel geboortedatum.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze gebruiken van deze
gegevens.
NME Woerden zal die vrijwilligers die tijdens haar activiteiten regelmatig aanwezig zijn
op of rond het centrum vragen om een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) aan te
vragen. Deze gegevens wordt verwerkt volgens de AVG-procedure (Algemene
verordening gegevensbescherming), die door ODRU is vastgesteld.
Fotobeleid
Tijdens activiteiten worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor
PR-doeleinden zoals krant, facebook, twitter, nieuwsbrieven etc.
Aan de personen, die met hun gezicht op de foto staan, zal worden gevraagd of zij een
formulier ondertekenen m.b.t. het gebruik van de foto.
We zullen volgens de regels van de Wet AVG handelen.

6 Doelen te verwezenlijken voor de periode 2021-2026
De doelen van de Stichting zijn het realiseren van:
- Een nog aantrekkelijker en laagdrempeliger NME-centrum voor Woerden en
omgeving;
- Het behoud van InBredius met de aangrenzende educatieve tuin;
- Het behoud en zo mogelijk uitbreiden van de NME-functie;
- Een prettige plek voor vrijwilligers en een goede begeleiding aan de vrijwilligers;
- Het organiseren van het Oogstfeest;
- De communicatie met de stichtingen, die betrokken zijn bij het landgoed,
verbeteren en tevens de samenwerking versterken;
- De bekendheid verhogen;
- Het gebouw en omliggende terrein onderhouden;
- Het gebouw verduurzamen;
- De verhuur uitbreiden, dit om de Woerdenaren mede te laten genieten van dit
prachtige gebouw en omgeving en zo zorgdragen voor extra inkomsten.
7 Strategie om de doelen te verwezenlijken
- Er gaan meer activiteiten aangeboden worden op de zondagmiddagen en de
tentoonstellingen zullen meer onder de aandacht worden gebracht;
- Op alle terreinen, zowel politiek als bestuurlijk, op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen van NME en het Landgoed Bredius en zo nodig erop inspelen en
actie ondernemen;
- Het kantoor van de NME-medewerkers in InBredius behouden en de
mogelijkheid om hier te kunnen werken optimaliseren, hiervoor is voortdurend
overleg nodig, er zal veel aandacht aan worden besteed;
- Het vrijwilligerscontact onderhouden, op de hoogte blijven van hun wensen en
niet alleen luisteren naar de vrijwilligers, maar ook hun wensen verwezenlijken;
- Het contact tussen de vrijwilligers verbeteren o.a. door een gezamenlijk etentje
en cursussen of andere bijeenkomsten organiseren, waarbij de vrijwilligers zich
verder kunnen ontwikkelen in de taak, die ze uitvoeren binnen InBredius, NME
en op het landgoed;
- Feesten zoals het Oogstfeest blijven organiseren om de hele Woerdense
bevolking mee te laten genieten van deze mooie plek. De wens bestaat om
meerdere keren per jaar een feestelijke bijeenkomst te organiseren met alle
samenwerkende organisaties;
- Een paar keer per jaar overleg organiseren met Stichting Landgoed Bredius en de
andere organisaties in en rondom het park;
- De bekendheid van het park en InBredius vergroten door meer met sociaal media
te werken;
- In 2018 is de keuken vernieuwd en de modernisering van het interieur gaat door,
er is een stapsgewijs plan ontwikkeld om het uit te voeren, het bestuur ziet toe op
de goede uitvoering;
- Het gebouw en omliggend terrein samen met de Stichting Hofstede Batestein en
Stichting Landgoed Bredius aanpassen aan de nieuwe situatie, die zal ontstaan
als de hofstede wordt herbouwd;
- Gericht kijken naar het klimaatneutraal maken van InBredius, dit gebouw moet
een voorbeeld worden voor de samenleving;

-

De verhuur wordt meer en meer gedigitaliseerde evenals de betalingen.
Ook komt een plan om verkeerd gebruik van het pand en het interieur te
voorkomen en bij schade de kosten te kunnen verhalen.

8 Conclusie
Met de inzet en kwaliteit van een grote groep vrijwilligers zal InBredius met
buitenterrein en aangrenzende educatieve tuin behouden en verbeterd worden en voor
nog meer mensen een plaats zijn om hun kennis over natuur en milieu te verhogen en
daarnaast zal het een plaats zijn voor ontspanning.
De Stichting bedankt alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet in de afgelopen jaren en
hoopt dat zij in de toekomst samen met alle vrijwilligers, vakkrachten van NME en de
andere stichtingen, betrokken bij het landgoed, door kan gaan met het verwezenlijken
van bovengenoemde plannen.
Woerden, 04-01-2021

Bijlage
Het volgen van richtlijnen die de overheid in bepaalde situaties oplegt
Het bestuur van Stichting InBredius zal in situaties waarbij de overheid maatregelen
oplegt op gebied van gezondheid, natuur, educatie, sociaal of andere nog niet te
definiëren zaken zich houden aan de door de overheid opgelegde maatregelen.
Dan zal van alle medewerkers en vrijwilligers gevraagd worden zich aan de nieuwe
situatie aan te passen.
Inzake de verhuur zal hier dan ook een aangepast contract gemaakt worden voor de
huurders en zij dienen zich aan de afspraken te houden.
Woerden, 04-01-2021

