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Stichting Noordelijke Lustwarande (sNLW) is opgericht op 26 juli 2017 en is gevestigd in Groningen 

(postadres Lopende Diep 8, 9712 NW Groningen). In de oprichtingsakte staat het doel van de 

stichting beschreven als:  

Het bevorderen van de publieke en daarmee de maatschappelijke aandacht en belangstelling voor 

landgoederen met bijbehorende landschappen, tuinen en parken in Noord-Nederland en Noordwest-

Duitsland met hun cultuurhistorische en natuurlijke waarden en het – mede daardoor- leveren van 

een bijdrage aan het behoud van deze landgoederen, zulks mede omvattende het al dan niet in 

rechten opkomen voor de belangen van deze landgoederen, respectievelijk hun eigenaren, wegens de 

voormelde cultuurhistorische en natuurlijke waarden daarvan, het dienen van de in die zin aan deze 

landgoederen toe te rekenen gemeenschappelijke belangen, het – al dan niet wetenschappelijke- 

verzamelen, beschrijven, publiceren respectievelijk doen verzamelen, ordenen, beschrijven en 

publiceren van gegevens, archivalia en informatie met betrekking tot deze landgoederen in hun 

onderlinge verband, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin. 

De stichting kent stichtingsstatuten en geen huishoudelijk reglement. De statuten bepalen dat de 

stichting haar doel tracht te bereiken door onder meer: 

• een onafhankelijke bijdrage te leveren aan de instandhouding van de landgoederen met 

bijbehorende landschappen, tuinen en parken in Noord-Nederland en Noordwest-

Duitsland door het bieden van een digitaal platform, 

• het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid door publicaties en het verbindende 

onderzoek naar de geschiedenis en ontwikkeling van de landgoederen met bijbehorende 

landschappen, 

• het organiseren van bijeenkomsten voor vrienden/donateurs, 

• het initiëren van projecten, die gericht zijn om de bekendheid van de Noordelijke 

Lustwarande te vergroten,  

• jaarlijks organiseren van een studiemiddag of symposium met als belangrijkste doel 

kennisoverdracht en –verdieping, 

• uitbrengen van een nieuwsbrief (minimaal 2x per jaar),. 

 

Financiën 

Stichting Noordelijke Lustwarande kent geen winstoogmerk. De financiën worden geheel 

gegenereerd door contributiegeld van de donateurs. Het vermogen van de stichting zal worden 



gevormd door: 1. Schenkingen, erfstellingen en legaten 2. Fondsverwerving 3. Subsidies en donaties 

4. alle andere baten en verkrijgen door onder andere bijdragen van de leden.  

De leden van het bestuur genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur ontvangt 

op basis van bewijsstukken een vergoeding voor de gemaakte onkosten.  

In 2018 is het donateurschap voor eigenaren van landgoederen minimaal € 37,50 per jaar.  

Organisaties, bedrijven, instellingen en bureaus kunnen donateur worden van de stichting voor een 

minimum bedrag van € 100,- voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 15,-. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting vergadert minimaal één keer per jaar in Nederland en minimaal één keer 

per jaar in Duitsland, en houdt voor lopende zaken tussendoor per mail contact.  

Het bestuur bestaat uit minimaal vier leden; te weten 

Voorzitter, Bearn Bilker 

Leiden vergaderingen; doen van voorstellen; vertegenwoordiging naar buiten 

Vice voorzitter, Tido zu Inn- und Kniphausen 

Vervangen van voorzitter, doen van voorstellen; belangen van eigenaren, potentiele leden 

Secretaris, penningmeester Henk Steegstra 
Contacten naar buiten; doen van voorstellen; financiële verslaglegging  

Bestuurslid Dietrich von Hake 

Netwerk Niedersachsen historische tuinen en parken; doen van voorstellen. 

Functionarissen 

Als programmaleider ter ondersteuning van het bestuur is aangesteld 

Els van der Laan 

Uitvoering van beleidsplan, inhoudelijke contacten, uitvoering geven aan de projecten en initiatieven 

en het actueel houden van de website in samenwerking met communicatieadviseur, de heer Jan 

Coehoorn. 

De onkosten van de programmaleider worden op projectbasis en een geaccordeerde offerte 

vergoed.  

 

Financiering van sNLW 

De stichting heeft de culturele ANBI status aangevraagd. De stichting moet door middel van donaties 

en aanvullende inkomsten haar activiteiten financieren op basis van inkomsten die verkregen 

worden door betaalde activiteiten, passend binnen de doelstelling van de sNLW.  

sNLW heeft er geen startkapitaal. In 2018 wordt ingezet om fondsen aan te vragen voor de 

projecten. In 2018 is gestart met de werving van donateurs (vrienden), waarbij wordt ingezet op 50 

(2018), naar 100 vrienden in 2020. 

 

Giften 

De culturele ANBI status is van waarde voor derden om financieel bijdragen te verstrekken in de 

vorm van een fiscaal aftrekbare gift ten behoeve van het vergroten van het maatschappelijke belang 



van landgoederen met bijbehorende landschappen, tuinen en parken in Noord-Nederland en 

Noordwest-Duitsland met hun cultuurhistorische en natuurlijke waarden.  

 

Beleidsdoelen voor 2018-2019 

Het uitvoeringsprogramma voor 2018 en 2019 concentreren zich op de volgende onderdelen: 

a. Agenderen en organiseren van bijeenkomsten (Symposia) 

b. Versterken van de maatschappelijke betrokkenheid 

c. Realisatie van producten ter bevordering van bekendheid van de Noordelijke Lustwarande 

d. Inhoud geven aan het financiële beleid  

 

Ad a. Agenderen en organiseren van bijeenkomsten 

- Organiseren van een internationaal symposium Arcadian Landscapes 1 en 2 november 2018 

- Jaarlijkse bijeenkomsten voor vrienden (Evenburg, maart 2018) 

- Zichtbaar zijn in algemene zin en op vakgroep bijeenkomsten 

 

Ad b.  Zichtbaar en versterken van het netwerk 

- Verrichten en publiceren van wetenschappelijk onderzoek (zie K&B 2017) 

- Noordelijke Lustwarande -huisstijl; (noordelijke#lustwarande) 

- Flyer, opstellen van een marketing/ communicatieplan 

- Digitale kaart met locaties vrienden/ donateurs (link naar website) 

- Zichtbaar bij Monumenten, Heemschut, sKBL, NKS RCE etc. 

 

Ad c Realisatie van producten 

- Website www.lustwarande.eu 

- Noorderbreedte special febr. 2018 

- Artikel Erfgoedmagazine sept. 2018 

- Activiteitenagenda vanaf oktober 2018 

- 2x jaarlijkse nieuwsbrief 

- Publiceren Erfgoedmagazine Noordelijke Lustwarande 2019-2020 (okt. 2018) 

- Film over Nederlandse Duitse samenwerking 

- Publiceren in Noorderbreedte, speciale uitgave 1A 2018, Beste Buren (Nederlands en 

Duitstalig) 

  

Ad d Inhoud geven aan het financiële beleid 

- Bijdragen van leden/ vrienden per 1 oktober 2018 (zichtbaar op website) 

- Aanvragen van cofinanciering voor publicaties/ projecten 

 

http://www.lustwarande.eu/

