
mnoter bevordering van de landschapsarchitectuuro
Postbus 15 

6700 AA Wageningen

info@nhbos.nl

www.nhbos.nl

IBAN NL 35 ABNA 047 96 98 201

KvK 09 144 431

Jaarverslag 2017

Algemeen
In 1953 heeft mevrouw N.H. Bos een ‘Stichting ter bevordering van de Tuin- en Landschaps -
architectuur’ opgericht. Mei 2004 is mevrouw Bos overleden en kreeg de Stichting de beschikking
over haar nalatenschap. Het toenmalige bestuur heeft in november 2004 haar naam aan de 
Stichting verbonden. In 2012 is de Stichting NHBOS officieel door de belastingdienst erkend 
als ‘Culturele ANBI’.

Samenstelling van het bestuur
De samenstelling van het bestuur was in 2017 als volgt:
– Prof. Ir. E.A.J. Luiten,  voorzitter
–Mw. A. M. Fontein, secretaris
– Dr. Ir. M. van Buuren, penningmeester
–Mw Ir. W.J. Diekema, bestuurslid

Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de Stichting NHBOS heeft in 2017 op 26 mei en 15 november vergaderd.

Subsidies en stipendia
In 2017 zijn stipendia toegekend aan de volgende studentenprojecten:
– Begona Jaimerena € 1.640,–
– Franka Fontijn € 800,–
– Eva Willemsen € 800,–
–Oktaviana Miffatulani € 450,–
–Marleen Buitenwerf € 1.864,–
– Frederik Gotemans € 1.720,–
–Nora Kooijmans € 1.480,–
– Rob v Leeuwen € 2.225,–
– Buitex € 2.025,–

De volgende publicaties cq. onderzoeksprojecten zijn in 2017 financieel ondersteund:  
– Voerman & Emmerik € 3.500,–
– Saskia de Wit € 1.500,–
– Harry Harsema € 3.500,–
– Els vd Laan € 2.000,–
– Stichting Bonas € 2.500,–

Bijhouwerprijs en Bijhouwerlezing
In 2017 is een bedrag van € 11.000,– gereserveerd voor de Bijhouwerprijs 2017. Op 27 oktober 
is de Bijhouwerprijs uitgereikt aan de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier van Rijkswater-
staat. De laureaat heeft de prijs gebruikt voor het laten maken van een film over de landschaps -
architectonisch ontwerpopgaven van het project. Tijdens de plechtige uitreiking van de prijs 
is de Bijhouwerlezing uitgesproken door prof. dr. Pieter Uyttenhove, hoogleraar Theorie en 
Geschiedenis van de Stedenbouw van de Universiteit Gent in België.

Financiën
Uit het accountantsrapport blijkt 2017 in financieel opzicht een licht negatief resultaat laat 
zien. Het werkkapitaal is per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016 gedaald 
met € 7.938,–. De Stichting heeft eind 2017 het bericht ontvangen van het Madoff Victim Fund 
dat er een herstelbetaling zal worden uitgekeerd van € 45.874,–. Dit bedrag zal in 2018 op de 
rekening van de stichting bijgeschreven worden.


