ANBI gegevens
Kamer van Koophandel:
RSIN:

69288550
857817966

Adres:
Stichting Noordelijke Lustwarande
Lopende Diep 8
9712 NW GRONINGEN
06 - 11355090

Bestuur:
De heer B. Bilker (voorzitter)
De heer H. Steegstra
(secretaris/penningmeester)
De heer T. Graf zu Inhausen und Knyphausen
(vice voorzitter)
De heer D. Freiherr von Hake (bestuurslid)

Beloningsbeleid:
Statuten artikel 6, lid 3:
Aan de bestuurders wordt geen beloning worden toegekend. Gemaakte onkosten van de
bestuurders worden op vertoon van bewijsstukken vergoed.

Doelstelling:
Statuten artikel 2:
1.

2.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de publieke en daarmee 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 rechte opkomen voor de
belangen van deze landgoederen, respectievelijk hun eigenaren, wegens de voormelde
cultuurhistorische en natuurlijk waarde daarvan, het dienen van de in die zin aan deze
landgoederen toe te rekenen gemeenschappelijke belangen, het - al dan niet
wetenschappelijk – 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 heeft niet ten doel het maken van winst.

Beleidsplan:
Stichting Noordelijke Lustwarande is opgericht op 26 juli 2017 en is gevestigd in Groningen.
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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 NoordwestDuitsland 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 wetenschappelijkeverzamelen, 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:
• het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor vrienden/donateurs;
• het initiëren van projecten, die gericht zijn op het publieksbereik door de bekendheid
van de Noordelijke Lustwarande te vergroten
• het organiseren van symposia, met als belangrijkste doel kennisoverdracht,
maatschappelijke betrokkenheid en –verdieping;
• het faciliteren van publicaties en onderzoek ten behoeve van het vergroten van de
naamsbekendheid.
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. Zij kunnen wel een
vergoeding ontvangen voor de kosten die zij maken in de uitoefening van hun functie.
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 € 100,00, voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 15,00.
Donateurs
Doel is om het aantal donateurs jaarlijks te laten groeien van 50 (2018), naar 120 (2020), waarvan
ongeveer 25 organisaties.
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
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Vervangen van voorzitter, doen van voorstellen; belangen van eigenaren, potentiele leden
Secretaris, penningmeester Henk Steegstra
Contacten naar buiten; doen van voorstellen; financiële verslaglegging en
Bestuurslid Dietrich von Hake
Netwerk Niedersachsen historische tuinen en parken; doen van voorstellen.
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 stichting is opgericht in juli 2017, waardoor er nog geen financieel jaaroverzicht beschikbaar is.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
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