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Beleidsplan
De Stichting Kasteel Middachten is opgericht bij notariële akte op 4 oktober
1986. Middachten is een cultureel landgoed met een voor Nederland
uitzonderlijk karakter. Deze uniciteit wordt gevormd door de grootte, de
authenticiteit en de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Deze
samenhang is in de loop van de jaren op organische wijze gegroeid. De
verantwoordelijkheid voor het landgoed rust al meer dan 800 jaar bij door
vererving (binnen de familieband) elkaar opvolgende geslachten.
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Het maatschappelijke belang van Middachten is groot. De instandhouding
hiervan is zeer kostbaar en de verantwoording hiervoor steunt op verschillende
economische dragers. Naast de bijdragen uit het landgoed en gelden uit de
diverse activiteiten, spelen subsidies en schenkingen een wezenlijke rol.
De stichting levert een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van dit
culturele erfgoed door de werving van fondsen. Een belangrijke rol spelen de
vrijwilligers bij openstelling en onderhoud van het kasteel. Tevens draagt de
stichting de zorg voor de kwetsbare inboedel, die is geschonken aan de
stichting.
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 heeft ten doel het algemene voortbestaan van kasteel met de daarbij
behorende gebouwen en zijn omgeving en met de zich in het kasteel bevindende
inboedel als cultuurhistorisch monument, een 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 stelt zich voorts ten doel de betrokkenheid van de familie, die meer
dan 800 jaar met Middachten is verbonden, te bevorderen en het karakteristieke
uiterlijk en gebruik van het kasteel en het landgoed, zoals voorgestaan door de
familie en rekening houdend met hun gerechtvaardigde wensen hieromtrent, te
behouden.
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Verslag van uitgeoefende activiteiten
De stichting bevordert dat het publiek op enigerlei wijze toegang heeft tot dit
cultureel erfgoed, daar waar het verantwoord is en met inachtneming van de
regels die de overheid hiervoor stelt.
Zij werkt mee aan openstelling van het kasteel, het inrichten van exposities en
het verzorgen van rondleidingen. Verspreid over het jaar is het kasteel op
geregelde tijden opengesteld voor publiek. Daarnaast kan op afspraak gedurende
het hele jaar een rondleiding door het huis worden aangevraagd.
Er is een educatief programma voor basisscholen ontwikkeld, waaraan jaarlijks
een groot deel van de basisscholen uit de gemeente Rheden deelnemen.
De stichting beheert de inboedel van het kasteel en streeft ernaar deze goed te
onderhouden en de kennis over dit bijzondere interieur te bewaren en te
ontwikkelen. Deze activiteiten betreffen momenteel
onder meer de inventarisatie en inrichting van de omvangrijke bibliotheek en
fotoarchief. In 2013 is met financiële ondersteuning van de BankGiro Loterij het
interieur van de Squashhal gerestaureerd. Hierbij werd deelgenomen aan het
televisieprogramma Max Monumentaal. In najaar 2015 diende de stichting een
verzamelaanvraag in bij de BankGiro Loterij ten behoeve van restauratie van
interieur en inboedel van 6 historische opengestelde buitenplaatsen. Tijdens het
Goed Geld Galadiner op 3 februari 2016 heeft de BankGiro Loterij bekend
gemaakt, dat de aanvraag van de stichting is gehonoreerd. De uitvoering van de
diverse restauraties die hiermee mogelijk zijn gemaakt, zullen in de loop van
2018 worden afgerond.
Er worden regelmatig stukken tijdelijk in bruikleen gegeven t.b.v.
tentoonstellingen.
Alle activiteiten geschieden gedurende het hele jaar, waarbij een zeer groot
beroep wordt gedaan op de inzet van ca. 125 vrijwilligers.
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Financiële verantwoording
De stichting heeft sinds 1 augustus 2008 een ANBI beschikking. De stichting is
een zogenaamde culturele ANBI, waarbij giften 125% aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting.
De gelden van de stichting worden geïnvesteerd in de instandhouding en het
onderhoud van het kasteel van Middachten, met bijzondere aandacht voor de
inboedel.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het
exploitatieresultaat kende over 2017 een negatief resultaat met € 201.959 (in
2016 was het resultaat € 200.707,- negatief). De exploitatie van de stichting is
sterk afhankelijk van de exploitatie van Landgoed Middachten B.V. De
deelneming in Landgoed Middachten B.V. is voor 2017 negatief. De B.V. sloot
het boekjaar af met een negatief resultaat van € 197.500 (in 2016 bedroeg het
resultaat € 162.925 - negatief). De uitstel van enkele grote evenementen is
hiervan een belangrijke oorzaak.
De exploitatie van de stichting zelf kent een negatief resultaat van € 4.459,- (in
2016 bedroeg dat resultaat € 142.218,- negatief).
De stichting ontving in het jaar 2017 enkele belangrijke giften van particulieren.
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Balans per 31 december 2017 (in euro’s)
actief
Vaste activa
Materiele vaste activa
Financiële vaste activa

602.656
5.271.600

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

8.215
144.551
6.027.022

passief
Eigen vermogen

5.795.526

Langlopende schulden

48.000

Kortlopende schulden

183.496
6.027.022
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Staat van Baten en Lasten per 31 december 2017 (in euro’s)
Baten
Ontvangen pacht
Ontvangen donaties en subsidies
Resultaat deelneming

9.609
117.720
197.50070.171-

Lasten
Kosten pachtobjecten
Kosten Kasteel
Medewerkers
Kantoorkosten
Publiciteit
Algemene kosten

423
77.506
10.541
842
28
42.467
131.807
201.978-

Financieel resultaat
Rentebaten
Rentelasten

95
7619

Saldo uit gewone activiteiten

201.959-
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