BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN LANDGOED HEERLIJKHEID ECK EN
WIEL – 2019 - 2022
Het beleidsplan voor Stichting Vrienden Landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel (hierna de “Stichting”) geeft
inzicht in de wijze waarop de Stichting, voor de middellange termijn, voor een periode van drie jaar,
invulling geeft aan haar werkzaamheden om de statutaire doelen te bereiken.
Kernwaarden en uitgangspunten: missie
De Stichting is opgericht om de cultuurmaatschappelijke functies van landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel
een duurzaam fundament te bieden.
De Stichting staat voor drie functies met drie kernwaarden:
Sociaal: “wij leveren een bijdrage aan eigentijdse sociale vormen en verbindingen”
Ecologisch: “wij voelen ons deel van de aarde als levend organisme en verzorgen een
evenwichtig leefklimaat”
Cultuurhistorisch: “wij kennen ons verleden, wij staan in de huidige tijd en werken
toekomstgericht voor de lange termijn”

Statutaire doelstelling
De doelstelling van Stichting Vrienden Landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel is opgenomen in artikel 2
van de statuten. De Stichting heeft als doel bij te dragen aan:
a. een sociale, de lokale gemeenschap dienende, functie van landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel,
waardoor de sociale cohesie en onderlinge hulpverlening tussen mensen wordt bevorderd.
Ondermeer door het ondersteunen van initiatieven in het dorp Eck en Wiel en andere kernen
binnen de gemeente Buren;
b. een ecologisch leefklimaat door het in stand houden, herstellen, en - waar mogelijk - ontwikkelen
van natuur- en landschapsschoon op en rondom landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel. Ondermeer
door samen te werken met overheden en organisaties werkzaam op het gebied van
natuurbehoud, landbouw, landschapsbeheer, recreatie en toerisme, milieu, kunst, cultuur en
monumentenzorg, danwel deze te ondersteunen;

c.

een cultuurhistorische functie door het in stand houden, en waar mogelijk herstellen van de op
de historische gebruiken van de gronden van landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel en het
ondersteunen van maatschappelijke- en cultuurhistorische doelen. Ondermeer door het
voorleggen van plannen en projecten aan relevante overheden en het uitvoeren van dergelijke
plannen en projecten;

d. het behouden en versterken van de samenhang tussen deze elementen als sociale,
cultuurhistorische, recreatieve, ruimtelijke en ecologische eenheid.
In het kader van de doelstelling is het NSW gerangschikte deel van landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel
opengesteld voor derden. De stichting beoogt niet het maken van winst. Met haar doelstelling beoogt
de instelling het algemeen belang te dienen.”
In de statuten is voorts bepaald dat:
• de Stichting zonder winstoogmerk acteert; De Stichting streeft niet naar winst omwille van de
winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten
goede laat komen aan haar doelstelling.
• de bestuursleden onbezoldigd zijn; zij kunnen eventueel aanspraak maken op een vergoeding
voor gemaakte kosten;
• bij liquidatie van de Stichting het liquidatiesaldo naar een gelijksoortig algemeen nut beogend
doel zal gaan.
Stichting Vrienden Landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel staat los van Heerlijkheid Eck en Wiel VOF,
heeft geen zakelijke rechten ten aanzien van het landgoed en strekt niet tot steun aan of versterking
van de vermogenspositie van de eigenaren van landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel.

BELEIDSLIJN STICHTING VRIENDEN LANDGOED HEERLIJKHEID ECK EN
WIEL – 2019 - 2022
In de periode 2019 - 2022 heeft de Stichting in de eerste plaats voor ogen om op elk van de drie
functies of een combinatie daarvan activiteiten te realiseren en/of een geldelijke bijdrage te doen. De
missie en waarden van de Stichting zijn hierbij steeds richtinggevend.

Door de Stichting geïnitieerd
In deze beleidsperiode zal het bestuur, binnen de door de beschikbare middelen geboden ruimte, een
aantal concrete acties ontplooien en projecten realiseren. Deze zullen betrekking hebben op organisatie
van de ambachtelijke streekmarkt genaamd de Lentefair, het hardloopevenement Rondom de
Heerlijkheid, de Halloween Griezeltocht en bestaat het voornemen om rondleidingen te verzorgen voor
bezoekers en toeristen van landgoed Heerlijkheid Eck en Wiel. Hieronder volgt een korte beschrijving
van deze activiteiten:
Lentefair - Iedere laatste zaterdag van maart. De Lentefair bestaat uit een ruim opgezette markt met 5060 kramen met ambachtelijke streekproducten en allerlei "belevenissen" (van massages tot muziek, van
wijnproeverij tot heerlijke lekkernijen). De Lentefair fungeert als platform voor lokale verenigingen om te
laten zien wat ze in huis hebben en leden of fondsen te werven door middel van bijvoorbeeld de verkoop
van oliebollen, etc.
Rondom de Heerlijkheid - Halverwege het jaar organiseren wij het hardloopevenement "Rondom de
Heerlijkheid Eck en Wiel". Hoofddoel is om deelnemers op een sportieve en actieve manier het dorp Eck
en Wiel en haar geschiedenis te laten ontdekken, op een gezellige manier en tegelijkertijd met elkaar en
voor elkaar een goed doel te ondersteunen. Deelnemers kunnen kiezen uit een Kids Run, 5km, 10km of
de 10 Engelse Miles (16.1km)

Halloween Griezeltocht - In samenwerking met Stichting Bijzonder Goed ondersteunen wij de Halloween
Griezeltocht waarbij zowel voor het lokale publiek alsook voor lokale zorginstellingen een griezeltocht op
maat wordt verzorgd die zich uitstrekt over het gehele Landgoed
Vrijwilligers van de Stichting verzorgen ook rondleidingen voor toeristen waarbij de geschiedenis van
Landgoederen Huis te Wiel, Het Rentmeestershuis en Heerlijkheid Eck en Wiel worden gedeeld.

Aanvragen door derden
Behalve initiatieven die van de Stichting uitgaan, verwacht en hoopt het bestuur dat gedurende de
beleidsperiode ook aanvragen van derden bij de Stichting zullen binnenkomen om bij te dragen aan
projecten en evenementen die in lijn zijn met de doelstellingen. Een voorbeeld hiervan in 2019 was een
geldelijke bijdrage van de Stichting ten behoeve van de organisatie van de Ambachtelijke Herfstmarkt in
Eck en Wiel. Ook wordt de organisatie van Awesome Buren ondersteund om dit nieuwe initiatief van de
grond te krijgen.

Operationalisering kernwaarden en beleid, incl. haalbaarheidsonderzoeken
Sociale functie
Continueren / bijdragen aan
• Mede invulling geven aan participatie in de samenleving door mensen voor wie dit niet
vanzelfsprekend is: bijvoorbeeld door samenwerking met Zorgcentrum de Valentijn;
• De ruimte benutten die de openstelling van het NSW gerangschikte deel van het landgoed bidet door
bijvoorbeeld liefdadigheid toertochten en/of autoritten te ondersteunen;
• Bijdragen aan de functie van het landgoed als ontmoetings- en ontspanningsgebied voor mensen uit
de lokale gemeenschap; dit is ondersteunend aan de sociale cohesie en vergemakkelijkt onderlinge
hulpverlening;
• Jaarlijkse ondersteuning van de zomer picknick van de Zonnebloem afdeling Lienden/Maurik;
Voorbereiden
• Een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor de realisatie van een park en dag attractie
waarin een actieve beleving van de historie, lokale ambachten, cultuur en natuur van de Betuwe
centraal staan – “De Betuwse Belevenis” of “The Betuwe Experience”.
• Onderzoek en voorbereiding van een sociaal-cultureel evenement zoals een open dag met lokale
kunst en lokale producten voor m.n. inwoners van de Gemeente Buren tussen de
hoogstamfruitbomen
Ecologische functie
Continueren / bijdragen aan
• Verder verbeteren ecologisch klimaat t.b.v. diversiteit flora en fauna;
• In standhouding van beeldbepalende landschapselementen, zoals de oude Togtsloot en
vervanging/aanvullen van bomen in de (historische) hoogstamboomgaard.
Voorbereiden
• Onderzoek naar stimuleren van lokale bijenvolken door samenwerking met de Imkervereniging Eck
en Wiel; zorgdragen voor een goede biotoop voor de bijen.
• Mogelijkheid onderzoeken tot educatie door natuurkok over hetgeen eetbaar is onder onze voeten
en directe omgeving;
• Onderzoeken mogelijkheid van bijdrage aan gezamenlijke zonne-energieopwekking;
Cultuurhistorische functie
Continueren / bijdragen aan
• Verder verbeteren bekendheid van geschiedenis van de aloude Heerlijkheid Eck en Wiel rondom het
hardloopevenement Rondom de Heerlijkheid alsook de Halloween Griezeltocht.

Voorbereiding
• Een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor de realisatie van een park en dag attractie
waarin een actieve beleving van de historie, lokale ambachten, cultuur en natuur van de Betuwe
centraal staan – “De Betuwse Belevenis” of “The Betuwe Experience”.
Algemene zaken
In algemene zin zal meer worden ingezet op de regionale bekendheid van de Stichting. Hiertoe is een
actievere verbinding met de Gemeente Buren, de lokale pers en maatschappelijke organisaties zinvol.
Ook via social media zal, naast de website, op gepaste wijze het bestaan van de Stichting kenbaar
gemaakt worden. Daarnaast is een eigen aansprekend beeldmerk een noodzakelijk
ondersteuningsmiddel bij de communicatie en zichtbaarheid van de stichting.

Werving en beheer van gelden
De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van verschillende
wervingsactiviteiten, zoals verhuur van kramen tijdens de Lentefair, innen van inschrijfgelden tijdens
Rondom de Heerlijkheid, innen van toegangsgelden voor de Halloween Griezeltocht en donaties van
personen en/of bedrijven die “Vriend” willen worden van de Stichting. Voor specifieke projecten zal
(mogelijk) mede een beroep gedaan worden op fondsen en subsidies, zowel uit de private als uit de
publieke hoek.
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaats door het bestuur. De instelling streeft ernaar om de
beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 2-5% van de ontvangen gelden. Ondanks dat de Stichting
actief fondsen werft heeft zij geen CBF-keurmerk. Een dergelijk keurmerk past minder goed bij het lokale
karakter en de kleinschaligheid van de Stichting.
Op grond van de statuten van de Stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) en
haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen
de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als
ware het eigen vermogen.
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. De leden van het bestuur
ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden conform de statuten. Onkosten, gemaakt in het
kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De Stichting
heeft geen personeel in dienst.
Voor de contouren van de besluitvorming over de allocatie van middelen aan projecten wordt is dit
beleidsplan in beginsel richtinggevend. Daarnaast heeft het bestuur de mogelijkheid in de
bestuursvergaderingen aanvullende of van het beleidsplan afwijkende besluiten te nemen.
De Stichting is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie zal ondermeer de aard en
omvang te blijken van:
• de aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
• de kosten van beheer van de Stichting;
• de andere uitgaven van de Stichting;
• de aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de Stichting.
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van een specifieke pagina op de website
www.heerlijkheideckenwiel.nl.
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