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Beleidsplan
De aandacht van de stichting is gericht op het bevorderen van het bezoek aan de
tuin en kasteel. Daartoe organiseert de stichting themadagen en evenementen
voor een breed publiek.
Het ontvangen van grote aantallen bezoekers, met name bij
groepsarrangementen en evenementen vraagt om voorzieningen die kwalitatief
en kwantitatief voldoen aan de wens van de bezoekers.
Momenteel hebben verbetering van parkeergelegenheid, toiletvoorzieningen en
de inrichting van de keuken in de oranjerie de aandacht van de stichting.
Op 16 mei 2013 heeft de Stichting Kasteeltuin Middachten haar naam statutair
gewijzigd bij notariële akte in Stichting Vrienden van Middachten. Daarmee is
de organisatie rond kasteelbezoek en tuinbezoek ineen gesloten en wordt
gezamenlijk naar buiten opgetreden.
Donaties zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Stichting Vrienden van
Middachten. De stichting zal daarom actief zijn in het verwerven van fondsen
bij donateurs en sponsors en het versterken van de banden met bestaande
donateurs.

Beloningsbeleid
Voor medewerkers waarmee een arbeidsovereenkomst is afgesloten geldt de cao
Bos en Natuur.
De vrijwilligers vallen niet onder een cao. Zij ontvangen, indien op voorhand
afgesproken en voor zover van toepassing, een geringe vergoeding.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor
hun diensten.
Doelstelling
De stichting stelt zich primair ten doel om in het algemeen belang de kasteeltuin
als cultureel erfgoed te doen voortbestaan en open te stellen voor het publiek in
het algemeen en meer in het bijzonder voor de bevolking van Gelderland. Zij
bevordert tevens waar mogelijk het bewaren en ontwikkelen van kennis die
noodzakelijk is om een dergelijke tuin in stand te houden.
Vervolgens stelt de stichting zich ten doel het in het algemeen belang doen
voortbestaan van Middachten, met kasteel en de daarbij behorende gebouwen en
zijn omgeving als cultuurhistorisch monument, één en ander in de zin van de
monumentenwet 1988 en het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten en
het voldoen aan de daarmee gepaard gaande verplichtingen.
De stichting werft, faciliteert en, indien gewenst, coördineert de inzet van
vrijwilligers ten behoeve van de omschreven doelstelling.
Verslag van uitgeoefende activiteiten
Middachten organiseert themadagen en evenementen voor een breed publiek. Er
vinden veelvuldig symposia en uitwisselingen plaats. Verder is de stichting
actief betrokken bij de Dag van het Kasteel en de Open Monumentendag.
Gedurende het jaar wordt een groot aantal rondleidingen verzorgd en er worden
jaarlijks schoolklassen uit de gemeente ontvangen voor een educatief
programma. Deze activiteiten worden via de website en in regionale en
landelijke bladen bekend gemaakt. Ook wordt veel gebruik gemaakt van sociale
media. Bij al deze evenementen wordt niet alleen een groot beroep gedaan op
de inzet van de ongeveer honderd vrijwilligers van Middachten. Daarnaast zijn
vrijwilligers behulpzaam bij onderhoud en inventarisatie van de inboedel en
onderhoudt een vaste groep vrijwilligers de kruidentuin.

De Vrienden van Middachten is verantwoordelijk voor het functioneren van
deze vrijwilligers en heeft daarvoor in 2014 een beleid opgesteld. Tweemaal per
jaar organiseert de stichting een vrijwilligersbijeenkomst en tweejaarlijks een
uitstapje voor alle vrijwilligers. Het bestuur zal het vrijwilligersbeleid jaarlijks
evalueren en waar nodig aanpassen.
Indien nodig zal het bestuur bij overheden, fondsen en omgeving aandacht
vragen voor de instandhoudingsopgave van Middachten, de tuin in het
bijzonder. Zij vervult hiermee een ambassadeursrol.
Bestuursleden vervullen gedurende de diverse activiteiten regelmatig de
gastheerfunctie, onder meer tijdens de zomerconcerten in de tuin.
Vrienden
Het bestuur werft actief vrienden van de stichting. Door deze werving groeit het
aantal vrienden gestaag. Per 31 december 2016 had de stichting inclusief
vrijwilligers 428 vrienden. Zij hebben gedurende openstellingstijden van de tuin
gratis entree, zij worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het
landgoed en er wordt jaarlijks een vriendenmiddag georganiseerd. Daarnaast
steunen een aantal bedrijven de stichting.
Financiële verantwoording
De stichting heeft sinds 1 augustus 2008 een ANBI-beschikking. De Stichting is
tevens een zogenaamde culturele ANBI.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- subsidies en donatie
- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat of schenking verkrijgt
- gekweekte renten en eventuele andere baten
- inkomsten uit hoofde van verleende diensten.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het boekjaar 2016 is
afgesloten met een positief baten en lasten saldo van € 12.267,-. De opbrengsten
zijn geheel gevormd uit donaties. In 2016 is door de stichting € 10.000,gedoneerd ten behoeven van de vernieuwing van de toiletten in de tuin.

Balans per 31 december 2016 (in euro’s)
actief
Vlottende activa
Voorraad
Vorderingen
Liquide middelen

10.209
5.727
7.640
23.576

passief
Eigen vermogen

10.047-

Kortlopende schulden

33.623
23.576

Staat van Baten en Lasten per 31 december 2016 (in euro’s)
Baten
Ontvangen donaties en subsidies

20.145
20.145

Lasten
Activiteiten
Medewerkers
Publiciteit
Algemene kosten

4.290
1.556
502
1.443
12.354
6.705

Financieel resultaat
Rentelasten

87
87

Saldo uit gewone activiteiten

12.267

