Naam: Stichting Vrienden van het Pinetum de Dennenhorst te Lunteren
RSIN: 81.75.41.433
Contactgegevens:

KVK: 09163485
pinetum@planet.nl

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester en leden. Het bestuur wordt gevormd
door mevrouw I.M. Geertsema-Keij, voorzitter, B.E.A. Smit, secretaris/penningmeester en de heren G.
Jagtenberg, R. Kremers en J.J. Homan van der Heide leden.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Doelstelling, beleid:
De stichting heeft als doel het ondersteunen van het onderhoud en beheer van het Pinetum de
Dennenhorst te Lunteren in het belang van de bezoekers van het Pinetum alsmede het organiseren van
activiteiten in en rond het Pinetum in samenwerking met het Pinetum.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen van en het adviseren over onderhouds en beheersactiviteiten en het ondersteunen of ondernemen van activiteiten die de bekendheid van het
Pinetum bij het publiek zullen vergroten alsmede activiteiten om daarvoor geld in te zamelen.

De stichting werft fondsen door aandacht te vragen voor het Pinetum en doet aanvragen bij derden en
ondersteunt waar mogelijk aanvragen van de eigenaar van het Pinetum voor de financiering van
plannen die gericht zijn op het onderhoud en het beheer in de ruimste zin van het woord.
De stichting probeert haar vriendenbestand te verbreden zodat de continuïteit van de bijdragen aan het
onderhoud en vervanging van hulpmiddelen versterkt kan worden en de continuïteit gewaarborgd.
Financieel beleid:
De stichting is er niet op gericht een reserve op te bouwen, maar streeft ernaar aan het eind van het jaar
de bijdrage aan het onderhoud voor het volgende jaar te kunnen garanderen en dit beschikbaar te
hebben. De stichting kan beperkte reserves opbouwen om bij te kunnen dragen aan groot onderhoud
en vervanging van kostbare apparaten die voor het onderhoud van de schuur en apparaten worden
gebruikt.
De uitgaven worden aan de hand van de lange termijn begroting vastgesteld op basis van de lange
termijn verwachte opbrengsten. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een jaarlijks
onderhoudsbudget van circa € 20.000 tot € 25.000. Jaarlijks ontvangt het bestuur een verantwoording

van de gedane onderhouds- en beheeruitgaven. Het bestuur is actief bij het onderhoud en beheer
betrokken, ook indien dat door derden rechtstreeks worden gefinancierd.
Financiële verantwoording:
Over 2016 heeft de stichting € 21.328 aan schenkingen ontvangen, waarvan € 18.500 aan vooruit
ontvangen schenkingen voor onderhoud in 2017.
Van enige reserve om ook te kunnen steunen bij grote incidentele uitgaven, zoals het afvoeren van
zieke en dode bomen en vervanging van technische hulpmiddelen en promotie activiteiten is nog maar
in zeer beperkte mate sprake. De komende jaren zal door nog scherper op de onderhoudskosten te
letten en meer vrienden te werven een reserve te dienen worden opgebouwd. De stichting streeft een
meer evenwichtige verdeling van de inkomsten na, zodat de brede steun voor het pinetum ook in
financiële zin blijkt.

Balans ult 2016
Banktegoeden

24.918

Reserve onderhoud 2017
Reserve

18.500
6.418

Totaal

24.918

Totaal

24.918

Resultaten 2016

Schenkingen
Overige inkomsten

Totaal

21.328
65

21.393

Bijdrage onderhoud en kosten
bankkosten

16.619
128

Saldo

4647

Totaal

21.393

De grootste kostenpost van het onderhoud zijn de kosten van het vaste professionele onderhoud
inclusief beheer schapen en toezicht. De onderhoudskosten van het pinetum bedroegen in 2016
€16.710, exclusief de kosten van het naamgevingstraject.

