Beleidsplan voor 2021 en 2022
Jaarlijkse activiteiten
Zoals ook in de afgelopen periode van 1969-2015 is gebeurd, staan vanaf januari 2020
jaarlijks de volgende activiteiten gepland:
•
•
•
•

een voorjaars- en najaarsexcursie, indien mogelijk gecombineerd met een lezing;
versturen van nieuwsbrieven;
een jaaroverzicht schrijven;
documentatie via een Mededelingen-boekje of een nieuwe vorm naar de donateurs
sturen.

Andere activiteiten
De webmaster verzorgt een website (www.utrechtsekastelen.nl), met als doel de activiteiten
van de stichting voor een groter publiek kenbaar te maken, alsmede de kennis over kastelen
en buitenplaatsen binnen ons werkgebied te vergroten. Daarnaast worden er regelmatig
berichten geplaatst op de facebook pagina van de Stichting (www.facebook.com/StichtingUtrechtse-Kastelen-506747586333598).
Verder houdt het bestuur nauwlettend (bouw)ontwikkelingen rond kastelen, buitenplaatsen
en landgoederen in de gaten en onderneemt, indien nodig, actie.
Verder wil het bestuur van de stichting contacten aangaan met andere organisaties met
werkzaamheden die binnen de doelstellingen van onze stichting vallen. Ook het bezoeken
van bijeenkomsten van andere organisaties van kastelen en buitenplaatsen hoort hierbij.
Graag wil het bestuur (indien mogelijk) relevante publicaties stimuleren en/of in eigen
beheer uitgeven, om de kennis betreffend kastelen en buitenplaatsen verder uit te
vergroten. Eventuele publicaties kunnen ook op onze website worden geplaatst.
Werving en gelden
In 2020 heeft de stichting als doelstelling om zoveel mogelijk de eerdere donateurs weer
terug te krijgen en in 2021 wordt er gestreefd om dit aantal verder uit te breiden.

De Stichting vraagt aan de donateurs een jaarlijkse donatie van € 25,–. De hoogte van de
jaardonatie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is al vele jaren niet verhoogd.
De ontvangen donaties worden uitsluitend gebruikt voor de uitgave van de Mededelingen,
niewsbrieven, bestuurskosten en overige belangrijke zaken.
De te organiseren excursies dienen in principe altijd kostendekkend te zijn. De donateurs
(met eventueel één introducé) moeten hiervoor apart betalen.
De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting, vallend binnen de stichtingsactiviteiten,
worden alleen op verzoek vergoed. Het bestuur vraagt hierbij om terughoudendheid.
In de toekomst mogelijk uit te geven publicaties dienen kostendekkend te zijn en worden
gefinancierd uit (doel)subsidies van externe partijen of van extra donaties/schenkingen op
een zodanige wijze dat de stichting daarvoor geen financiële risico’s loopt.
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