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1. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 

1.1 STATUTAIRE GEGEVENS 

De statutaire naam van de stichting is “Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg”. De stichting is 
opgericht op 28 mei 2008 en is gevestigd te Rhenen. 

 

1.2 DOEL EN MIDDELEN 

1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen in de ruimste zin van het woord van:  
a. Het landgoed Prattenburg, met de daarbij behorende gebouwen, tuinen, landerijen en bossen, 

teneinde deze als rijksmonument als ook natuurschoonwet-landgoed in stand te houden en een 
actieve functie te laten vervullen ten behoeve van de gemeenschap als cultureel erfgoed; 

b. De instandhouding van het familiearchief Van Asch van Wijck en familieportretten van de families 
die het Kasteel Prattenburg door de eeuwen hebben bewoond, alsmede documenten van 
historische en heraldische aard. 

2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: 
a. Het verkrijgen en ter beschikking stellen van financiële middelen; 
b. Het verzorgen van publicaties, verzoeken om raadpleging van het archief en rondleidingen; 
c. Het beheer over het familiearchief als ook de portretten zoals genoemd in artikel 2.1.2. 

3. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten hetgeen door erfstelling 
verkregen wordt, alsmede andere baten. 

4. De stichting zal zonder winstoogmerk haar doelstellingen trachten te verwezenlijken. 

 

1.3 SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

Voorzitter  : mr. M.J.P. Kamp 
Penningmeester  : Jhr. mr. L.H.K.C. van Asch van Wijck 
Secretaris  : Jhr. F.A.J.M. van Asch van Wijck 
Lid   : J.J.C. van Dijk van ‘t Velde 
Lid   : Prof. Dr. R.J. Baarsen 
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1.4 GANG VAN ZAKEN 2021 

Eind 2008 heeft de stichting een schenking ontvangen van Jonkheer W.F.K. van Asch van Wijck welke is belegd 
in een beleggingsportefeuille. Uit de inkomsten hiervan worden projecten ondersteund die ten algemene nutte 
zijn en bijdragen aan de Instandhouding van Landgoed Prattenburg.  

Archief 

In 2020 is door de archivaris en onder begeleiding van Charlotte Schuitemaker (projectleider Metamorfoze) de 
definitieve inventaris opgemaakt van het familiearchief. In 2021 is de definitieve start gemaakt met het project 
en is er hard gewerkt aan de benodigde conserveringsmaatregelen en preparatie van het archiefmateriaal om 
het te kunnen digitaliseren. Op 20 januari 2022 heeft de Koninklijke bibliotheek daarom de tweede tranche van 
de toekenning overgemaakt (EUR 79.200) en op 8 februari is de eerste (van 2) batches met archiefmateriaal 
naar het digitaliseringsbedrijf gestuurd. Di najaar zal de tweede aanvraag worden gedaan bij het project 
Metamorfoze voor de digitalisering van het overgebleven deel van het archief dat niet met de eerste aanvraag 
kon worden gefinancierd.  

Kunstcollectie 

In 2019 is, in opdracht van Reinier Baarsen en Vicky van Asch van Wijck een inventarisatie gemaakt van de 
kunstcollectie die is/wordt geschonken aan de STILP. De eerste restauratiewerkzaamheden zijn door 
conservator Van Laar in 2019 en 2020 uitgevoerd. In 2020 is hieraan ruim EUR 3200 besteed (in 2019 EUR 
5000). Dit betekent dat er van de toekenning van in totaal EUR 20.000 voor 2019 en 2020 een overschot is van 
ca. EUR 12.000. Het voorstel was om voor 2021 dan ook geen additionele toekenning aan de kunstcollectie te 
doen maar te trachten het resterende bedrag eerst te besteden. Helaas is dat in 2021 om verschillende 
redenen niet gelukt waarbij corona ook niet heeft geholpen. Inmiddels is er weer contact met de restaurateur 
en zal er vaart worden gemaakt. Daarnaast is het de intentie van Vicky om nog een aantal kunstvoorwerpen en 
zaken die bij het hoofdhuis horen de komende jaren te schenken aan de STILP. Henrick is van plan de vleugel 
van zijn oma (die in de hal staat) te schenken zodat deze ook kan worden behouden voor Prattenburg en kan 
worden gerestaureerd. 

Instandhouding Park 

De STILP heeft in 2021 EUR 55.000 toegekend aan projecten ter instandhouding van het Rijksmonumentale 
park van Landgoed Prattenburg. Deze toekenning is gedaan in verband met de hoge kosten voor onderhoud 
van het park. De toekenning is door het Landgoed grotendeels gebruikt voor mitigatie van de effecten van de 
afgelopen droge zomers, het kappen van een perceel fijnspar dat was aangetast door de letterzetterkever, en 
plannen voor het herplanten van plantsoen op dit terrein in samenwerking met Universiteit Wageningen en 
Hogeschool Van Hall Larenstein. 

Dassentunnel 

In 2021 is de dassentunnel onder de Oude Veense Grindweg gerealiseerd. Totale kosten kwamen op ruim 
12.000 euro waarvan de STILP 5000 euro heeft toegekend. 

 

1.5 BELEGGINGSBELEID 

Het belegbare vermogen heeft als doel het in stand houden van de het stichtingsvermogen, tegen een 
aanvaardbaar beleggingsrisico. Tevens het kunnen voldoen van de in de statuten beschreven uitgaven als ook 
voldoen van noodzakelijke kosten voor het functioneren van de Stichting. Om die reden wordt gestreefd naar 
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een indeling van de effectenportefeuille bestaande uit een gelijke verdeling tussen zakelijke waarden en 
vastrentende waarden. 

 

1.6 TOEKOMSTPARAGRAAF 

 

In 2022 zal worden begonnen met het onderhoud van 14 rijksmonumenten. De SIM-subsidie hiervoor is tegen 
gevallen en er zal daarom een groter beroep moeten worden gedaan op de STILP dan eerder verwacht. Het 
tekort bedraagt over de komende 6 jaar ca. EUR 40.000 per jaar. Digitalisering van het eerste deel van het 
archief zal dit jaar beginnen en grotendeels ook gereedkomen. Er zal dus een nieuwe aanvraag worden gedaan 
bij het project Metamorfoze voor het tweede deel van het archief en er zal een begin worden gemaakt met het 
opzetten van de website voor het archief. Verder zal parkonderhoud nog de nodige steun blijven vragen totdat 
enkele nieuwe verdienmodellen van de grond zijn gekomen (verhuur koetshuis, ombouw schuren tot B&B etc.) 

Rhenen,  
 

 

Namens het bestuur: 

 

 

 

mr. M.J.P. Kamp, voorzitter 

 

 

 

 

Jonkheer mr. L.H.K.C. van Asch van Wijck, penningmeester 
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2. JAARREKENING 

2.1 BALANS  

(Na resultaatbestemming) 
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
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2.3 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en specifiek RJk C1 voor Kleine 
Organisaties zonder Winststreven. Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg, statutair gevestigd te 
Rhenen, wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b Algemene wet 
Inzake rijksbelastingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

Begroting 

De begroting 2021 is door Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg niet gebruikt als beleids- en 
sturingsinstrument en derhalve niet opgenomen in deze jaarrekening. 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het 
kalenderjaar. 

 

2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Algemeen 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kostprijs. Voor zover niet anders is vermeld, zijn zowel de activa als de passiva tegen 
nominale waarde gewaardeerd. De vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast voor 
vergelijkingsdoeleinden. 

Materiële vaste activa 

Voor zover niet anders vermeld, worden de materiële vaste activa gewaardeerd tegen kostprijs. 

Financiële vaste activa 

De effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de beurskoers per balansdatum. Gerealiseerde en 
ongerealiseerde koersresultaten worden ten gunste c.q. ten laste van het resultaat gebracht. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is nagenoeg gelijk aan 
de nominale waarde. 
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Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Tenzij 
anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de stichting. 

Schulden 

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is nagenoeg gelijk aan 
de nominale waarde. 

 

2.5 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Algemeen 

Ontvangsten en uitgaven worden tenzij hierna anders vermeld, in de staat van baten en lasten toegerekend 
aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit 
houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een 
andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. 
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2.6 TOELICHTING OP DE BALANS 

2.6.1 Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa bestaat uit een in boekjaar 2021 aangekochte kunstcollectie die is gewaardeerd 
tegen kostprijs, tevens aankoopprijs. Op de kunstcollectie vindt geen afschrijving plaats.  

 

2.6.2 Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bestaat uit beleggingen in effecten. Orchestra BV treedt op als vermogensbeheerder 
voor de stichting op basis van een door het bestuur afgegeven mandaat. De beleggingen kunnen als volgt 
worden gespecificeerd: 

 

De post liquiditeiten betreft een rekeningcourant lopende bij InsingerGilissen Deze liquiditeiten zijn normaliter 
bestemd voor herbelegging en worden daarom, anders dan de liquiditeiten bestemd voor bestedingen en 
kosten, onder de beleggingen gerubriceerd.  

 

2.6.3 Vorderingen en overlopende activa 

 

 

2.6.4 Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit vrij opvraagbare banktegoeden aangehouden in euro’s bij ABN Amro NV.   

 

  

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vooruitbetaalde bedragen -                        1.118                

Totaal -                        1.118                
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2.6.5 Stichtingskapitaal 

Het vermogen van de stichting kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

2.6.6 Langlopende schulden 

De langlopende schuld bestaat uit een lening die in 2018 door de stichting is aangegaan ten behoeve van de 
aankoop van de kunstcollectie. De lening heeft een hoofdsom van € 506.350 en  heeft een looptijd van 
maximaal 5 jaar. Over de lening is geen rente verschuldigd. In boekjaar 2021 is € 101.270 afgelost op de lening 
middels een periodieke gift van de schuldeiser.   

 

2.6.7 Kortlopende schulden 

Deze toegezegde bedragen zijn reeds verantwoord in de Staat van Baten en Lasten in het jaar van toekenning. 
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
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2.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2.7.1 Resultaat beleggingen 

De opbrengsten en kosten van beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

2.7.2 Overige baten 

De overige baten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

2.7.3 Kosten landgoed Prattenburg 

De kosten voor het landgoed Prattenburg kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
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2.7.4 Overige lasten 

De overige lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

2.7.5 Project Metamorfoze 

In 2020 is het project Metamorfoze gestart binnen de Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg. Voor dit 
project is een donatie ontvangen van € 105.600. In het boekjaar 2021 zijn er voor € 34.461 aan kosten gemaakt 
voor dit project. Deze kosten zijn onderdeel van de kosten Archiefbewerking onder de kosten landgoed 
Prattenburg. 
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2.8 ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING 

 

Rhenen,  

 

 

Namens het bestuur: 

 

 

 

mr. M.J.P. Kamp, voorzitter 

 

 

 

 

Jonkheer mr. L.H.K.C. van Asch van Wijck, penningmeester 


