
 

 

Beleidsplan 2017 – 2019  

 

Het doel van de Stichting is – samengevat – het bevorderen van de belangstelling onder een 

breder publiek voor de instandhouding van particuliere kastelen en buitenplaatsen en het 

financieel ondersteunen van die instandhouding. De Stichting heeft de laatste jaren aan de 

uitvoering van deze doelstelling vooral inhoud gegeven door het organiseren van excursies 

naar buitenplaatsen, door het uitgeven van het aan buitenplaatsen gewijde tijdschrift Arcadië 

en door het geven van subsidies voor concrete projecten. Arcadië wordt verspreid onder de 

donateurs (Vrienden) van de Stichting, musea, overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen 

en tijdens aan buitenplaatsen gerelateerde evenementen. Het tijdschrift is niet in de vrije 

verkoop.  

 

De Stichting heeft ruim 1.000 Vrienden, van wie het grootste deel een jaarlijkse donatie 

verricht van ten minste € 30 (voor jongeren tot 30 jaar € 20) en een kleiner aantal op grond 

van een in het verleden gedane grotere donatie, thans ten minste € 400, als Vriend voor het 

Leven geldt. Door middel van een periodieke gift van ten minste € 40 per jaar gedurende een 

periode van ten minste vijf jaren kan men ‘PG-Vriend’ worden. Met de Vereniging Particuliere 

Historische Buitenplaatsen, waarvan het merendeel van de particuliere buitenplaatsen lid is, 

werd een regeling getroffen op grond waarvan de leden als donateur van de stichting 

aangemerkt worden. Nieuwe donateurs/Vrienden worden geworven via de website van de 

Stichting, door middel van aanmeldingskaarten in Arcadië en door mond-tot-mondreclame. 

De jaarlijks ontvangen donaties dekken min of meer de uitgaven voor publicatie van Arcadië 

en de verstrekte subsidies. Voor deelname aan excursies wordt een bedrag in rekening 

gebracht dat min of meer kostendekkend is. Verlies- en winstjaren wisselen elkaar af. De 

Stichting heeft een beperkt buffervermogen, waarvan een deel gereserveerd is als dekking 

voor in de toekomst voor Vrienden voor het Leven te maken kosten. Daarnaast dient het 

vermogen als dekking van de financiële risico’s die verbonden zijn aan het uitgeven van 

Arcadië, om de continuïteit van het tijdschrift te waarborgen. De gelden worden 

aangehouden op een spaarrekening. 

 

Het beleid voor de jaren 2017 tot en met 2019 zal erop gericht zijn om de bestaande 

activiteiten te continueren en, voor zover de personele en financiële middelen toereikend 

zijn, uit te breiden. Daartoe is het – wat de financiële middelen betreft – van belang dat het 

aantal Vrienden wordt vergroot. Een rem op dit streven wordt gevormd door de beperkte 

capaciteit van de excursies, die vrijwel steeds overtekend zijn, zodat belangstellende 



Vrienden teleurgesteld moeten worden. Het verhogen van de minimumdonatie van € 30 per 

jaar is een andere mogelijkheid om de fondsen te verruimen, maar de Stichting betracht 

daarbij vooralsnog terughoudendheid, omdat het bestuur van oordeel is dat de drempel zo 

laag mogelijk gehouden moet worden. Er zal gepoogd worden om het doen van hogere 

schenkingen te bevorderen, daarbij mede gebruikmakend van het wegvallen van de regel 

dat voor onbeperkt fiscaal aftrekbare periodieke giften  een notariële akte vereist is. Verder 

zal het toekennen van legaten worden bevorderd door publicaties over de mogelijkheden 

daartoe. Ook zal, zoals in voorgaande jaren enkele malen met succes is gebeurd, voor 

daarvoor in aanmerking komende specifieke projecten financiële steun worden gezocht bij 

vermogensfondsen en sponsors.  


