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Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Hoge Veluwe Fonds 2014 

1 Inleiding 

Stichting Hoge Veluwe Fonds, voorheen Stichting Hoge Veluwe Sociëteit,  is op 4 december 

2007 opgericht en is gevestigd te Hoenderloo. De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van 

organisaties die zich bezig houden met het verwerven, beheren, instandhouden, documenteren en 

openstellen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.  

2 Kernprincipes van de Stichting 

Statutaire doelstelling 

De Stichting heeft volgens haar statuten als doel organisaties te ondersteunen die zich bezig 

houden met het verwerven, beheren, instandhouden, documenteren en openstellen van Het 

Nationale Park De Hoge Veluwe en de daar aanwezigen bebouwing en kunstwerken en te dien 

einde:  

a. het verstrekken van gelden aan de Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe, 

teneinde Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe in staat te stellen 

specifieke activiteiten, die passen in haar doelstellingen, op te zetten; 

b. het verstrekken van gelden voor specifieke investeringen en 

renovatiewerkzaamheden in Het Nationale Park de Hoge Veluwe, eigendom van 

en beheerd door Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe; 

c. het met financiële middelen steunen van Stichting Het Nationale Park De Hoge 

Veluwe en/of de met haar verbonden entiteiten bij het ontplooien van initiatieven 

die het optimaal functioneren van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe 

en Het Nationale Park de Hoge Veluwe bevorderen; en voorts al hetgeen in de 

ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen. 

 

 

Afwezigheid winstoogmerk 

De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en de feitelijke 

werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De Stichting zal 

de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laten komen aan haar doelstelling.  

 

Bestemming liquidatiesaldo 
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De statuten van de Stichting bepalen het volgende over het liquidatiesaldo van de stichting: een 

eventueel batig saldo zal bij de ontbinding van de Stichting zoveel mogelijk wordt besteed in 

overeenstemming met het doel van de Stichting en wordt daartoe indien mogelijk geschonken aan 

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt dit saldo 

geschonken aan een andere het algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een zoveel 

mogelijk soortgelijk of aanverwant doel.   

 

3 Beleid 

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting 

De werkzaamheden die de Stichting verricht staan in het teken van het realiseren van haar 

doelstellingen. In dit kader worden verscheidene activiteiten georganiseerd en contacten 

onderhouden ten behoeve van het werven van fondsen. In dat kader worden tevens 

communicatiemiddelen uitgegeven. 

3.2 Beschikken over het vermogen van de Stichting 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Het bestuur 

bestaat momenteel uit de volgende leden: 

• De heer mr C.J.A. van Lede   (voorzitter); 

• De heer H. Beukhof    (secretaris/ penningmeester) 

• De heer J.R. Nieukerke            (lid); 

• De heer drs D.P.M. Verbeek    (lid); 

• De heer S.E. van Voorst tot Voorst  (lid); 

 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.  
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4 Vermogensbeheer 

4.1 Vermogen van de Stichting 

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester. 

4.2 Beloning beleidsbepalers 

Er is geen beloning voor de beleidsbepalers. 

4.3 Beschrijving administratieve organisatie 

De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Hij legt periodiek verantwoording af 

aan de overige bestuursleden. 

 

 

 

Aldus opgemaakt te……………. , …………….. 2013 door Stichting Hoge Veluwe Fonds.  

 

Namens deze. 

 

 

 

 

H. Beukhof 


