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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

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.

DOEL EN MIDDELEN
1

2

3
4

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 familie-archief 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.
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 familie-archief als ook de portretten zoals genoemd in artikel 2.1.2.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten hetgeen door
erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.
De stichting zal zonder winstoogmerk haar doelstellingen trachten te verwezenlijken.

SAMENSTELLING BESTUUR
Voorzitter bij oprichting was Jonkheer mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck. In 2015 zijn de heer
L.H.K.C. van Asch van Wijck en de heer M.J.P. Kamp afgetreden en herbenoemd voor een termijn
van drie jaar. De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid

: Mevrouw V.M.G. van Asch van Wijck-Freifrau von Papen
: Jonkheer mr. L.H.K.C. van Asch van Wijck
: Mr. M.J.P. Kamp
: Baron S.E. van Voorst tot Voorst
: Prof. Dr. R.J. Baarsen

Volgens de statuten is het voltallige bestuur herkozen in januari 2012.
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VERSLAG 2015
Eind 2008 heeft de stichting een schenking ontvangen van Jonkheer W.F.K. van Asch van Wijck
welke belegd is in een beleggingsportefeuille. Uit de inkomsten hiervan worden projecten ondersteunt
die ten algemene nutte zijn en bijdragen aan de Instandhouding van Landgoed Prattenburg. 2015 was
een vrij turbulent beursjaar maar de beleggingen zijn er vrij goed doorheen gekomen. Alle inkomsten
zijn uitgegeven, de grootste donatie was wederom aan het archief. Hiermee is ook in 2015 een flinke
slag gemaakt. De archivaris heeft zijn voormalige werkgever (de heer Baertl) bereid gevonden om een
dag per week kostenvrij aan het archief te werken. Alleen de reiskosten van de heer Baertl worden bij
de stichting in rekening gebracht.
VOORNEMENS 2016
Zoals gezegd is een grote slag gemaakt met het archief door de intensivering van de uren en de extra
hulp van de heer Baertl. Er is een voorlopige inventarislijst gemaakt. Wederom is gebleken dat de
archivaris gestaag werkt maar wel heel secuur. In 2016 worden de uren weer terug gebracht naar de
normale frequentie om de mogelijkheden te onderzoeken een aantal andere projecten ter hand te
nemen. De familie Van Asch van Wijck heeft het aanbod gedaan om de kunstvoorwerpen (incl. de
familieportretten) te schenken aan de Stichting met als doel deze voorwerpen die zo met het Landgoed
zijn verbonden duurzaam in stand te kunnen houden. Hiervoor zal in 2016 een plan worden opgesteld
dat, na goedkeuring door het bestuur, in 2017 zal worden uitgevoerd.
BELEGGINGSBELEID
Door de vermogensbeheerder wordt er een zogenaamd gematigd defensieve beleggingsdoelstelling
gehanteerd. Met Bank Insinger de Beaufort is besloten een vast tarief te onderhandelen voor het
beleggingsbeleid.
Rhenen, 6 september 2016

Namens het bestuur:

Mevrouw V.M.G. van Asch van Wijck-Freifrau von Papen, voorzitter

Jonkheer mr. L.H.K.C. van Asch van Wijck, penningmeester
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015, (na voorstel resultaat bestemming)
ACTIVA

2015
€

2014
€

€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

TOTAAL

210

4.034

1.750.298

1.824.808

95.013

13.896
1.845.521

1.842.738

1.845.521

1.842.738

1.829.879

1.821.116

15.642

21.622

1.845.521

1.842.738

PASSIVA
Vermogen
Kortlopende schulden

TOTAAL
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2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN

2015
€
Opbrengst effecten

125.570

€
41.343

125.570

Som der baten
Bankkosten
Algemene kosten

2014
€

€

19.393
49.028

41.343
17.651
51.114

Som der lasten

68.421

68.765

Saldo

57.149

-27.422
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3. GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING
Algemeen
De grondslagen zijn ten opzichte van vorig boekjaar ongewijzigd.
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
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 familie-archief 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 familie-archief 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.
Effecten
De beleggingen in effecten (aandelen en obligaties) worden gewaardeerd tegen beurswaarde.
Van beleggingen in vreemde valuta worden op balansdatum de beurswaarden bepaald
met gebruikmaking van de ultimokoers.
In verband met nieuwe richtlijnen voor kleine organisaties-zonder-winststreven, uitgegeven
door de Raad voor de Jaarverslaggeving, worden met ingang van 2009 alle vermogensmutaties, waaronder begrepen de koersresultaten, via de rekening van baten en lasten
verantwoord.
Overige activa en passiva
Overige activa en passiva worden gewaardeerd op de nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Overige baten en lasten
De overige baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen
en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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4. TOELICHTINGEN OP DE BALANS
Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa

2015
€

2014
€

Dividendbelasting
Obligatierente

210
-

2.477
1.557

Totaal

210

4.034

Stand per 1 januari
Aankopen
Verkopen

1.824.808
1.102.596
1.128.720

1.689.950
881.312
862.593

Koersresultaten

1.798.684
-48.386

1.708.669
116.139

Stand per 31 december

1.750.298

1.824.808

95.013

13.896

Effecten

Voor een nadere specificatie van het effectenbezit
verwijzen wij u naar de bijlage op pagina 11.

Liquide middelen
Bank Insinger de Beaufort N.V.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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4. TOELICHTINGEN OP DE BALANS (vervolg)
Vermogen
2015
€

2014
€

Kapitaal
Reserve ongerealiseerde koersresultaten effecten

1.639.459
190.420

1.582.310
238.806

Totaal

1.829.879

1.821.116

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

1.582.310
57.149

1.609.732
-27.422

Stand per 31 december

1.639.459

1.582.310

Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar

238.806
-48.386

122.667
116.139

Stand per 31 december

190.420

238.806

1.077
4.795
3.594
6.176

1.432
4.696
3.142
12.352

15.642

21.622

Kapitaal

Reserve ongerealiseerde koersresultaten effecten

Deze reserve wordt aangehouden voor die fondsen waarvan
de beurswaarde hoger is dan de betaalde prijs bij aankoop.

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Administratiekosten
Beheervergoeding
Archiefkosten
Nog uit te keren toegekende subsidies (*)
Totaal

(*) Dit betreft de aan Landgoed Prattenburg B.V. toegekende subsidies voor de realisatie van de
archiefruimte. Dit bedrag wordt in 5 jaar uitbetaald, voor het eerst in 2012.
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5. TOELICHTINGEN OP DE REKENING EN VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Opbrengst effecten

2015
€

2014
€

125.570

41.343

99.317
1.810
25.925

5.622
10.221
25.500

Af: niet terugvorderbare buitenlandse bronbelasting

127.052
1.482

41.343
-

Totaal

125.570

41.343

Bankkosten
Algemene kosten

19.393
49.028

17.651
51.114

Totaal

68.421

68.765

Beheervergoedingen
Rente

19.358
35

17.651
-

Totaal

19.393

17.651

Opbrengst effecten
Koersresultaten
Couponrente
Dividend

Lasten

Bankkosten

Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg te Rhenen

9

5. TOELICHTINGEN OP DE REKENING EN VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

Algemene kosten

2015
€

2014
€

Administratiekosten
Archiefbewerking

734
48.294

726
50.388

Totaal

49.028

51.114

Ondertekening van de jaarrekening
Rhenen, 6 september 2016
Namens het bestuur:

Mevrouw V.M.G. van Asch van Wijck-Freifrau von Papen, voorzitter

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

OVERIGE GEGEVENS
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BESLUIT BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN HET SALDO OVER HET BOEKJAAR
2014
Er is besloten het negatieve resultaat over 2014 ad € 27.422 te onttrekken aan de kapitaalrekening.
VOORSTEL BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN HET SALDO OVER HET BOEKJAAR
2015
Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het bestuur is het voorstel het positieve saldo
over 2015 ad € 57.149 toe te voegen aan de kapitaalrekening.
Dit voorstel is in de balans per 31 december 2015 verwerkt.
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SPECIFICATIES EFFECTENPORTEFEUILLE
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Beleidsplan 2013-2017

Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg

Statutaire doelstelling

Artikel 2: Het doel van de stichting is het ondersteunen in de
ruimste zin van het woord van:
1. 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;
2. de instandhouding van het familiearchief Van Asch van Wijck
en familieportretten van de families die het Kasteel Prattenburg
door de eeuwen heen hebben bewoond, alsmede documenten
van historische en heraldische aard.

Aard van de stichting

Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg is een
vermogensfonds. Dat wil zeggen dat het een onafhankelijke,
speciaal opgerichte non-profit organisatie is met een eigen bestuur
en een eigen inkomstenbron, voornamelijk (maar niet uitsluitend)
uit eigen vermogen, die, ten behoeve van het algemeen nut, steun
verleent. Het bestuur streeft het in stand houden van de Stichting als
vermogensfonds na.

Mission statement

Het bestuur tracht de statutaire doelstelling te verwezenlijken van
instandhouding van Landgoed Prattenburg, het familiearchief en de
kunstwerken behorende bij het Landgoed en de Familie Van Asch
van Wijck door het verkrijgen, ter beschikking stellen en
aanwenden van financiële middelen, het verzorgen van publicaties,
het faciliteren van verzoeken om raadpleging van het archief en het
geven van rondleidingen.

Het bestuur

Het bestuur als geheel is als enige belast met het bestuur van de
stichting en als enige bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen
en te beschikken over alle middelen en bezittingen van de stichting.
Er zijn geen derden bevoegd om de stichting in rechte te
vertegenwoordigen.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt diversiteit en relevante
kennis nagestreefd. Van de bestuursleden dienen er zo mogelijk
tenminste drie te worden benoemd uit de kring van de familie die
eigenaar/bewoner is van het Landgoed Prattenburg. Er zullen echter
steeds twee bestuursleden moeten zijn die niet tot genoemde kring
behoren. Deze twee bestuursleden dienen door het bestuur bij
voorkeur te worden benoemd uit de kring van personen die een
bijzondere ervaring bezitten op gebied van monumentenzorg,
natuurbescherming en financieel beheer. Een bestuurslid wordt
benoemd voor maximaal drie jaar en is herbenoembaar.

Stichting Instandhouding Landgoed Prattenburg te Rhenen
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Besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.
Voor de uitvoering van bestuursbesluiten is het bestuur zelf
verantwoordelijk.
Taken en bevoegdheden van
het bestuur

De belangrijkste taak van het bestuur is het besturen van de
Stichting.
Het bestuur is bevoegd tot:
1. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
en bezwaring van registergoederen;
2. het in beheer nemen van roerende zaken zoals archief en
portretten;
3. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot een zekerheidstelling voor een schuld van
een ander verbindt;
4. vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze
handelingen.

Algemeen nut beogend

De stichting is sinds haar oprichting in 2008 werkzaam binnen het
kader van het algemeen nut. De Belastingdienst heeft de stichting
per 28 mei 2008 gerangschikt als Algemeen nut beogende instelling
(ANBI).

Middelen der Stichting

De stichting beschikt over een vermogen van ongeveer 1,7 miljoen
euro. De (besteedbare) middelen van de stichting bestaan uit
dividendopbrengsten, couponrentes en rekening-courant rentes.

Financiële administratie &
verslaglegging

Het bestuur streeft het in stand houden van het vermogen, inclusief
inflatiecorrectie en welvaartcorrectie na, opdat de stichting in staat
blijft om ook op lange termijn aan haar statutaire doelstelling
invulling te geven.
Bank Insinger de Beaufort bv. beheert het vermogen van de
stichting. Het bestuur van de stichting heeft met de bank een
zogenaamde gematigd defensieve beleggingsdoelstelling
afgesproken. Dit houdt in dat op lange termijn een optimaal
rendement bij een beperkt risico wordt nagestreefd. Voorts is het
oogmerk minimaal de reële waarde op lange termijn in stand te
worden gehouden.
Uit deze doelstelling vloeien bepaalde bandbreedtes voor de diverse
vermogenscategorieën voort.
De bandbreedtes voor de stichting zijn: aandelen 5-35%, obligaties
50-80%, alternatieven 0-20% en liquiditeiten 0-20%.

Financiële administratie &
verslaglegging

Voor toezicht op en aansturing van de vermogensbeheerder is de
penningmeester (L.H.K.C. van Asch van Wijck) verantwoordelijk.
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De penningmeester legt verantwoording af aan het bestuur van de
stichting, via de reguliere vergaderingen. Voor het dagelijks beheer
onderhoudt de vermogensbeheerder contact met de penningmeester.
Tenminste één keer per jaar vergadert de penningmeester met de
vermogensbeheerder over de voortgang van het beheer.
De administratie en verslaglegging wordt op zodanige manier
gevoerd dat aan alle relevante wet- en regelgeving wordt voldaan.
Voor de financiële administratie en verslaglegging en de archivering
daarvan is de penningmeester verantwoordelijk
Budget

In principe tracht het bestuur de kosten van de stichting en het
giftenbudget geheel te dekken uit de opbrengsten (middelen) uit het
vermogen.

Ambtelijk secretariaat

De secretaris van de stichting, de heer M.J.P. Kamp, voert het
secretariaat van de stichting. De heer Kamp stelt zijn werkadres
(Postbus 69500, 1060 CN, Amsterdam) voor de stichting
beschikbaar als correspondentie- en kantooradres. Alle aanvragen
voor een gift of verzoeken om informatie worden door het
secretariaat in behandeling genomen.
Alle aanvragen worden zonder advies voorgelegd aan het bestuur.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert 1 à 2 keer per jaar en beslist dan over de
besteding van de middelen.
Tussentijds (bijvoorbeeld in vakantietijd) kan het bestuur via
elektronische post beslissen over besteding van middelen.

Giftenbeleid 2013-2017

Het giftenbeleid zal zich de komende jaren concentreren op de
volgende zaken:
 Archief: Voltooien catalogisering archief, digitalisering archief,
toegankelijkheid archief en eventuele publicaties verzorgen;
 Kunstcollectie: de link leggen tussen het historische materiaal
uit het archief en de op Prattenburg aanwezige kunstcollectie
(met name familieportretten). Inventarisatie van de
kunstcollectie en het opzetten van een onderhoudsplan;
 Website: opzetten website met informatie over wat wij als
stichting doen;
 Verdere identificatie van projecten zal plaatsvinden op basis
ingewonnen advies van ANBI-specialist binnen de financiële
mogelijkheden.

Publicaties

Het bestuur geeft op beperkte doch gerichte schaal ruchtbaarheid
aan het werk van de stichting.

Algemene informatie

De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel Midden-Nederland.

