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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park (Stichting).
Deze Stichting is opgericht in 2017 in Barneveld om het maatschappelijk belang te
versterken van Landgoed Schaffelaar met haar onderdelen Het Schaffelaar Park en Het
Geldersch Erf. Het gebied betreft cultureel erfgoed met daarop Rijksmonumentale
gebouwen.
Met het wegvallen van de NME subsidie voor het biologisch centrum kwamen er
veranderingen in het gebruik van de gebouwen in dit gebied. Om leegstand en verval
tegen te gaan, is een plan ontwikkeld. De revitalisering van Het Geldersch Erf en Het
Schaffelaar Park is inmiddels zo ver gevorderd dat de eerste gebruikers er gebruik van
maken.
De Stichting heeft als doel het (doen) beheren, ondersteunen, faciliteren en
onderhouden van Het Schaffelaar Park (met als onderdeel Het Geldersch Erf) in
Barneveld met de bijbehorende gebouwen en haar omgeving, ten einde deze op
verantwoorde wijze in stand te houden als monument en een actieve en aantrekkelijke
functie te laten vervullen als cultureel erfgoed.
Ter oprichting van deze Stichting is een notariële akte opgesteld. Na het opstellen van
de akte is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, aangemeld bij de
belastingdienst en heeft het volgende RSIN nummer 858126035 toegekend gekregen.
Donateurs dienen het RSIN nummer vanaf 2014 in hun aangifte op te nemen als zij
giftenaftrek willen claimen. Daarnaast is een bankrekening geopend met
rekeningnummer NL71 RABO 0325 1056 26.
Als Stichting hebben wij de de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
verkregen. De ANBI status is in het belang van onze (toekomstige) donateurs zodat zij
hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Daarnaast wordt de Stichting op deze
wijze ook gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.
Het beleidsplan, jaarverslag en beloningsbeleid zullen via de website
www.hetschaffelaarpark.nl openbaar gemaakt worden.
Het voorliggende beleidsplan geeft onder andere inzicht in de doelen, het werk dat de
Stichting doet, werving van gelden, het beheer en besteding van vermogen.

1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Het Schaffelaar Park (Stichting). Dit plan
heeft betrekking op de komende 3 jaar met als ingangsdatum 14 november 2017.
1.1 Missie en doelstellingen
De Stichting stelt zich een samenleving voor waar in harmonie en verbinding met elkaar
wordt samengeleefd. Het Landgoed Schaffelaar, de groene long van Barneveld en
tevens cultureel erfgoed, vormt de verbindende plek hiervoor in Barneveld en
omstreken. Dit is een plek waar iedereen kan recreëren en leren ongeacht geloof,
afkomst en/of leeftijd.
De Stichting heeft als missie het maatschappelijk belang van Het Schaffelaar Park (met
als onderdeel Het Geldersch Erf) te versterken en verbinden door het aantal activiteiten
voor en door de Barneveldse gemeenschap uit te breiden. Om deze missie fysiek en
symbolisch een plek te geven, wordt er een verbindingspad gerealiseerd langs alle
onderdelen in het gebied.
Om deze missie te bereiken, stelt de Stichting zich de volgende doelen:





het (doen) beheren, ondersteunen, faciliteren en onderhouden van Het
Schaffelaar Park met als onderdeel Het Geldersch Erf te Barneveld met de
bijbehorende gebouwen en haar omgeving, ten einde deze op verantwoorde
wijze in stand te houden als monument en een actieve en aantrekkelijke functie
te laten vervullen als cultureel erfgoed;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
geen winstoogmerk.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:








het promoten van Het Schaffelaar Park met als onderdeel Het Geldersch Erf;
het geven van educatie op het gebied van onder meer natuur, milieu,
duurzaamheid en de historie van het terrein;
het organiseren van culturele en commerciële evenementen en activiteiten om
het geheel in stand te houden en ter ondersteuning van de naamsbekendheid
van het terrein;
het samenwerken met andere organisaties, zoals het Geldersch Landschap en
Kasteelen;
het geven van informatie;
het (doen) realiseren van projecten.

De Stichting richt zich niet op een specifieke doelgroep en is opgericht voor alle mensen
in Barneveld en omgeving.

1.2 Organisatie
Het bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.
Onze bestuurders ontvangen geen beloning en worden benoemd voor drie jaar. In
verband met het waarborgen van de continuïteit van de stichting wordt de voorzitter
voor vier jaar benoemd.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:




De heer Gerrit Ansink - Voorzitter
De heer Meeuwis Bouw - Penningmeester
De heer Hans Soeterboek - Secretaris

Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund door commissies en/of organisaties bij het
realiseren van haar doelstellingen. Commissies bestaan uit vrijwilligers met expertise op
een bepaald onderdeel binnen Het Schaffelaar Park. Te denken valt aan een
commissie voor dieren, markten, kunst, historie en evenementen. Deze vrijwilligers zijn
onmisbaar en vormen de spil in het bereiken van onze doelstelling.
De commissies worden benoemd door het bestuur en dienen een jaarplan in. Na
goedkeuring van het jaarplan kan de commissie overgaan tot uitvoering van het
jaarplan.
Verliezen of winsten uit de activiteiten van de commissies worden gebruikt voor de
verdere uitvoering van het jaarplan en/of uitvoering van doelstellingen van de stichting.
Daarnaast heeft de Stichting ambassadeurs die een comité van aanbeveling vormen.
Deze ambassadeurs ondersteunen de Stichting bij de naamsbekendheid en promotie
van Het Schaffelaar Park en Het Geldersch Erf.
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1.3 Werkzaamheden
De werkzaamheden van het stichtingsbestuur bestaan uit:





verkrijgen van naamsbekendheid;
werven van gelden;
werven van vrijwilligers voor de commissies;
beoordelen van jaarplannen en toekennen van gelden;

Commissie
evenementen





werven van bezoekers;
samenwerken met organisaties die zich inzetten voor kinderen, jongeren,
ouderen en mensen met een beperking;
verbinding zoeken met organisaties en ondernemers in Barneveld en
omstreken.

De werkzaamheden van het comité van aanbeveling bestaan uit:



verkrijgen van naamsbekendheid;
indirect werven van gelden.

De werkzaamheden van de commissies zijn afhankelijk van de activiteiten die
omschreven zijn in het jaarplan en goedgekeurd worden. De activiteiten verschillen per
commissie. Activiteiten die naar verwachting opgepakt worden door de commissies zijn:






het organiseren van markten;
het onderhouden en in stand houden van het dierenverblijf en weide;
het organiseren van kunst activiteiten en evenementen;
het organiseren van historische activiteiten;
het organiseren van activiteiten en evenementen aan en langs het
verbindingspad dat door het gebied loopt.

1.4 Communicatie
Op verschillende manieren wil de Stichting haar brede doelgroep informeren.
Voorbeelden van communicatie uitingen zijn:





website;
sociale media;
krantenartikelen;
specifieke communicatie afgestemd op de activiteiten en evenementen.

1.5 Website
Via de algemene website van Het Schaffelaar Park (www.hetschaffelaarpark.nl) wordt
informatie gepubliceerd over de Stichting (naam, fiscaal nummer, adres, doelstelling,
hoofdlijnen beleidsplan functie en namen bestuurders, beloningsbeleid, actueel
activiteitenverslag en een financiële verantwoording).
Naast deze specifieke informatie over de Stichting staat hier ook alle informatie die een
bezoeker nodig heeft om Het Schaffelaar Park te bezoeken en haar activiteiten te
beleven.

2. Financiën
Om de doelen van de Stichting te kunnen realiseren is geld nodig.
De kosten die gemaakt worden om deze doelen te realiseren, zijn onder te verdelen in
basiskosten die de Stichting maakt om de Stichting draaiende te houden en kosten die
de commissies maken om hun activiteiten uit te voeren. De basiskosten wil de Stichting
tot een minimum beperken en zullen bestaan uit bankkosten en kosten voor het
jaarwerk. De rest van de basiskosten die nodig zijn, worden gesponsord door de
bestuursleden.
Afhankelijk van de jaarplannen die de commissies opstellen, is er geld nodig om de
activiteiten uit deze jaarplannen uit te voeren.
2.1 Werving gelden
Het geld dat nodig is voor de uitvoering van de jaarplannen van de commissies, wil het
Stichtingsbestuur verkrijgen door: sponsoring, giften, subsidies, bijdrage uit
activiteiten/evenementen en fondsenwerving.
De werving hiervan vindt op kleinschalige en directe manier plaats tijdens afspraken
met relaties zowel privé als zakelijk.
De bestaande contacten, samenwerkingspartners en donateurs worden deelgenoot
gemaakt van alle activiteiten op het erf zodat ze uit eerste hand ervaren waar zij een
bijdrage aan hebben geleverd.
Daarnaast worden culturele en commerciële activiteiten georganiseerd voor het
verkrijgen van financiële middelen om uitvoering te geven aan de jaarplannen.
Het kan voorkomen dat een donateur een specifieke opdracht meegeeft bij zijn donatie.
Een voorbeeld kan zijn dieren op het erf. De aanwezigheid en het welzijn van de dieren
dragen bij aan het in stand houden van het cultureel erfgoed en daarmee het algemeen
belang.
2.2. Beheer gelden
De Stichting vindt het belangrijk om een gedegen en transparante administratie te
voeren.
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van het realiseren van de
doelstellingen en de daaronder liggende activiteiten en jaarplannen van de
commissies.
De Stichting beheert bankrekeningnummer NL71 RABO 0325 1056 26.
Aan het einde van het boekjaar sluit de penningmeester de boeken. Het boekjaar loopt
van 1 januari tot en met 31 december, waar in het eerste jaar gebruik wordt gemaakt
van een verlengd boekjaar. Dit eindigt op 31 december 2018.
De jaarstukken worden opgesteld en vervolgens zal het bestuur deze controleren,
beoordelen en goedkeuren. Na goedkeuring publiceert het bestuur op de website
www.hetschaffelaarpark.nl een samenvatting van de balans en de staat van baten en

lasten met een toelichting. Deze samenvatting maakt het volgende inzichtelijk: kosten
van beheer en fondsenwerving, het totaal aan ontvangen donaties, ontvangsten uit
nalatenschappen, en de beloningen voor het personeel. Deze financiële verantwoording
wordt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd.
Aan het einde van het boekjaar publiceert het bestuur ook een activiteitenverslag op de
website. Via dit activiteitenverslag legt het bestuur verantwoording af over haar
inspanningen en laat zien wat er gebeurd is met het ontvangen geld.
De bestuurders, leden van de commissies en comité van aanbeveling zetten zich
vrijwillig in. Zij ontvangen dan ook geen beloning. In de oprichtingsakte is opgenomen
dat bestuursleden geen bovenmatige vacatiegelden ontvangen. Wel heeft men recht
heeft op de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze kosten
dienen vooraf ter goedkeuring aan het gehele bestuur te zijn voorgelegd en
goedgekeurd.
Bij een eventuele opheffing van de Stichting, gaat het geld dat overblijft naar een ANBI
met soortgelijk doel. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

3. Overzicht gegevens
Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park is een stichting met een ANBI status.
De Stichting is ingeschreven in Barneveld en heeft als vestigingsadres: Nieuwe Markt 3,
3770 AH Barneveld
Het KvK nummer is 70065667
Het fiscaal nummer (RSIN) is 858126035
Het bankrekeningnummer is NL71 RABO 0325 1056 26
Informatie over Het Schaffelaar Park, Het Geldersch Erf en de Stichting wordt
gepubliceerd op de website en kunnen gedownload worden op
www.hetschaffelaarpark.nl.
Wilt u contact opnemen met de Stichting, kan dit via: stichting@hetschaffelaarpark.nl

