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BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MIDDACHTEN
Inleiding
De tuinen van Middachten vertegenwoordigen een zeer hoge cultuurhistorische en
tuinhistorische waarde en zijn van internationaal en nationaal belang. Het maatschappelijke
belang is dan ook groot. De instandhouding hiervan is zeer kostbaar en de verantwoording
hiervoor mag en kan niet enkel op de schouders van de eigenaar rusten. Dit was destijds ook
de aanleiding om de stichting op te richten. Hoewel de exploitatie van de tuin per 1 januari
2011 niet meer onder de verantwoordelijkheid van de stichting valt, blijft de stichting het haar
morele plicht vinden, zich in te zetten voor voldoende fondsen om de instandhouding en de
exploitatie van de tuinen mogelijk te maken.
In dit beleidsplan legt de stichting Vrienden van Middachten haar beleidsvoornemens voor de
komende 5 jaren, van 2015 tot 2020, neer. Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren
beleid concentreert zij zich op de statutaire doelstelling. Deze luidt als volgt:
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. De statutaire doelstelling en de feitelijke
werkzaamheden van de stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de stichting
wordt het algemeen belang gediend.

Werkzaamheden
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 ca. 15 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 social 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.
Bestuur
Het bestuur bestaat thans uit de heer R.C. König, voorzitter, mevrouw M.E. Pieterse – van
Baars, secretaris, de heer H.A. Lampe, penningmeester, mevrouw G. van der Burg Berendsen, de heer J. Hekman, de heer J. Jansen (vrijwilligersbeleid) en de heer F.W.F.L.
Graf zu Ortenburg.
De heer ing. A.T. Fennema is gevolmachtigd rentmeester van de stichting.
Beheercommissie
Een lid van het bestuur organiseert viermaal per jaar een beheercommissie, waarbinnen
onderhoud van de tuin wordt besproken. De bedoeling van dit overleg is om kennis over het
onderhoud van de tuin uit te wisselen en met elkaar te delen. Hierbij zijn personen van buiten
Middachten betrokken, zodat tevens naar de maatschappij verantwoording wordt afgelegd van
het gevoerde onderhoudsbeleid. Dit geldt in het bijzonder voor herstelprojecten.
Werving van gelden
De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige directe manier. Op dit
moment heeft de stichting een kleine 200 vrienden. Het bestuur heeft de ambitie om de relatie
met haar vrienden te verstevigen en een actief vriendenbeleid te ontwikkelen. De ambitie is
om binnen 5 jaar te groeien naar 400 vrienden. Daarnaast kent de stichting een kleine
bedrijvenkring. Het bestuur heeft de ambitie om deze bedrijven actiever bij Middachten te
betrekken en deze kring binnen 5 jaar te laten groeien naar 10 bedrijfsvrienden. Naast dat
bestuursleden hiervoor zelf een bijdragen leveren, zullen zij de komende jaren de
wervingsorganisatie verder uitbouwen en anderen daarbij betrekken.
De stichting is door de belastingdienst per 1 januari 2009 aangemerkt als algemeen nut
beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. De Stichting is tevens een
zogenaamde culturele ANBI. Deze geldt zolang wordt voldaan aan de eisen voor een
dergelijke instelling. De stichting zal trachten deze status te blijven behouden. Omdat zij deze
status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de
donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden.
Indien de stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke
schenking te doen aan de stichting, is de stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten
behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefaciliteerde vormgeving te komen.
Beheer van gelden
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en
zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking

op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel,
reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door
het bestuur voor eigen rekening genomen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het
boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen.
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te
vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.
Besteding van gelden
De gelden van de stichting worden geïnvesteerd in de instandhouding en het onderhoud van
cultureel erfgoed Middachten. Hiertoe worden projecten door Middachten voorgedragen aan
het bestuur. De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun
diensten.
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