
Stichting Erfgoed Maaszicht Grave 

 

De Stichting Erfgoed Maaszicht Grave is op 29 december 2000 ontstaan uit de 

fusie van de Stichting Vriendenkring Maaszicht en de Stichting Beheer Landerijen 

Maaszicht. De Stichting heeft een ANBI-erkenning nr. 8105.67.854 van de Belas-

tingdienst. 

 

Het adres van de Stichting 

 

Catharinahof 

Koninginnedijk 252 

5361 CR Grave 

Telefoon: (0486) 47 79 00 

 

Het bestuur per 31 december 2020 

 

Frans Wouters Voorzitter 

Ria Rutten  Vice Voorzitter 

Arno Coopmans Secretaris 

Jacques Dappers Penningmeester 

Adrie van Osch Lid 

 

De doelstelling van de Stichting 

 

a. het behartigen van de belangen van en het financieel steunen van activiteiten 
voor de bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum Catharinahof 

b. het behartigen van de belangen van het woonzorgcentrum zelf en de daarbij 
behorende aanleunwoningen 
c. het behartigen van de belangen van en het financieel steunen van activiteiten 

voor alle ouderen in de gemeente Grave 
d. het beheer van het archief en de kunstvoorwerpen van het woonzorgcentrum 

Catharinahof 
 
De stichting tracht dit doel te bereiken door: 

 
a. het verwerven van schenkingen, erfstellingen en legaten 

b. het verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van en het beleggen in 
landerijen en andere onroerende zaken 
 

De bestuursleden en eventuele medewerkers zijn vrijwilligers en worden als zo-
danig niet beloond. 

 

Verstrekte subsidies 

 

In de afgelopen jaren werden o.m. subsidies verstrekt aan woonzorgcentrum Ca-

tharinahof (en haar voorgangster Maaszicht) te Grave, voor: 

 tv-toestellen 

 tuintoestellen (beweegtuin) 

 omroepinstallatie 

 muziek-, toneel- en cabaretvoorstellingen; 

 uitstapjes voor de bewoners; 

 vakantieweek voor de bewoners i.v.m. verhuizing naar Catharinahof; 



 educatieve activiteiten van de gezamenlijke Ouderenbonden in Grave; 

 bijdrage in de nieuwbouw van Catharinahof; 

 cadeau voor de opening van Catharinahof; 

 bijdrage aanschaf mobiele keuken voor Catharinahof; 

 bijdrage voor kosten reünie medewerkers in 2014; 

 bijdrage aanschaf rolstoelbus. 

 

Financiële gegevens 2020 

 

De activa van de Stichting bestaan per 31-12-2020 uit: 

 Landerijen (35,57 ha.) € 716.867,- 

 Effecten €  1.545.202,- 

 Debiteuren en overlopende posten € 272,- 

 Liquide middelen € 65.625,- 

 Totaal € 2.327.966,- 

 

De passiva van de Stichting bestaan per 31-12-2020 uit: 

 Eigen Vermogen € 1.612.530,- 

 Voorzieningen €  686.556,- 

 Crediteuren en overige schulden € 28.880,- 

 Totaal € 2.327.966,- 

 

De baten van de Stichting in 2020 bestaan uit: 

 Grondopbrengsten € 19.459,- 

 Beleggingsopbrengsten €  79.514,- 

 Totaal € 98.973,- 

 

De lasten van de Stichting in 2020 bestaan uit: 

 Algemene kosten € 8.089,- 

 Subsidies €  2.740,- 

 Totaal € 10.829,- 

 

Het resultaat van de Stichting in 2020 bedraagt € 88.144,- 

 

Verstrekte subsidies in 2020: 

 Gebak bewoners en medewerkers €   487,-  

 Ontspanning bewoners €   1.753,-  

 Overige €   500,-  

 


