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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Beelaerts van Blokland Hagen

Nummer Kamer van
Koophandel

0 9 1 7 5 5 7 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Kelderlaan 11 te (7009 BV) Doetinchem

Telefoonnummer

0 3 1 4 3 8 2 1 2 1

E-mailadres

info@beelaertsvanbloklandhagen.nl

Website (*)

www.beelaertsvanbloklandhagen.nl/

RSIN (**)

8 1 8 6 1 4 7 6 6

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

mr. drs. M.E.M. Beelaerts van Blokland

Secretaris

ing. P.F.J.G. Hofstede

Penningmeester

G.H. Sachtleven

Algemeen bestuurslid

C.G.J. van den Oosten

Algemeen bestuurslid

J.P.M. Jeursen

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

De doelstelling van Stichting Beelaerts van Blokland Hagen wordt in artikel 2 van de
statuten als volgt omschreven:
1. De stichting heeft ten doel:
Het in het algemeen belang doen voortbestaan van het kasteel de Kelder en de daarin
aanwezige inventaris, plaatselijk bekend Kelderlaan 11, het huis 't Pallandje, plaatselijk
bekend als Kelderlaan 10, het Koetshuis achter 't Pallandje en de Saksische
werkschuur, de laatste bekend als Kelderlaan 12 en al die aangrenzende en
nabijgelegen percelen. Het beheren op de wijze, die past in de traditie, de
cultuurhistorie, van het Kasteel de Kelder. Daarbij zal bij het beheer steeds de vraag
zijn of het beheer aangepast moet worden aan de eisen van de tijd. Daarbij zal naast
een gezond vermogensbeheer, een maatschappelijk verantwoordelijkheid in acht
worden genomen bij het beheren van het Kasteel de Kelder.
(voor een volledige doelomschrijving wordt verwezen naar de statuten)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het beheren en onderhouden van het landgoed van de Havezate Kasteel De Kelder
me monumentaal erfgoed, gebouwen, landerijen, bossen en natuurterreinen.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Inkomsten landgoed en landerijen (o.a. huren en pacht) en bijdrage uit
beleggingsresultaten belegd vermogen van de stichting.

De inkomsten uit het landgoed en uit beleggingen worden ingezet voor de duurzame
instandhouding van het landgoed, het vergroten van de maatschappelijke
betrokkenheid, het in stand houden van het erfgoed, en het versterken van de natuuren landschapswaarden.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Gelden worden aangemeld voor voorbestaan Kasteel De Kelder, enz.

Het vermogen is belegd in aandelen, obligaties, liquide middelen op spaarrekening bij
Nederlandse bankinstelling.

http://www.beelaertsvanbloklandhagen.nl/wp-content/uploads/2020/06/Act
ueel-beleidsplan-juni-2020-Stichting-Beelaerts-van-Blokland-Hagen.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar
hebben (op hun verzoek) wel recht (op een deel van) de door hen gemaakte kosten.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie website www.beelaertsvanbloklandhagen.nl/

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.beelaertsvanbloklandhagen.nl/werkzaamheden/

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

381.138

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

80.283

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

300.855

Overige baten

€

26.881

Totale baten

€

327.736

€

–

€
€

+

€

–

€

€

0

€

€

+

0

€
€

0

–

+
0

Lasten
Doelbesteding/giften/donaties

€

€

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

75.948

Totale lasten

€

75.948

+

€
€

+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

251.788

€

0

+

€

+
0

+
€

0

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
€

0
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De beleggingsresultaten bestaan uit de opbrengsten van (verhuur van) de onroerende
zaken en uit resultaten uit beleggingen in effecten.
Op 3 oktober 2019 is de jonkheer Floris Beelaerts van Blokland overleden. Uit zijn
nalatenschap geeft de stichting nog diverse zaken en vermogensrechten ontvangen.
De afwikkeling hiervan heeft plaatsgevonden in 2020.

www.beelaertsvanbloklandhagen.nl/documenten-van-de-stichting
/

Open

