Stichting Belvedère Oranjewoud

Beleidsplan in het kader van ANBI.

[beleidsplan ANBI 01 16.05.12]

De Stichting Belvedère Oranjewoud is opgericht om de monumentale betonnen uitzichttoren met
dezelfde naam, gelegen nabij de Bieruma Oostingweg in Oranjewoud in stand te houden.
Ze doet dat door:

a. De toren met de heuvel waarop die staat in eigendom te hebben;
b. regelmatig het noodzakelijke onderhoud te doen uitvoeren, voor zover de middelen
daarvoor voorhanden zijn. Onderhoud geschiedt op basis van Periodieke Onderhouds
Plannen (PIP’s), zoals voorgeschreven door de RCE;
c. geldmiddelen te verwerven om de toren in stand te houden. Dit kan door eigen
activiteiten of door het verwerven van subsidies, middelen uit particuliere fondsen, uit
andere particuliere bijdragen of andere legale mogelijkheden;
d. op basis van de instandhoudingsdoelen samen te werken met relevante partijen, zoals
Staatsbosbeheer (eigenaar van Tjaarda’s Bos, het naastliggende parkbosje, dat ruimtelijk
een eenheid vormt met de toren), de Stichting Brongergea op de Kaert en andere
partijen;
e. de toren, binnen de kaders van de monumentenstatus, gebruiksfuncties te geven voor de
maatschappij, zoals torenbezoek en gebruik als klimtoren;
f. alle andere legale activiteiten die bijdragen aan de instandhouding en de bekendheid van
de uitzichttoren.

Overzicht van de uitgevoerde en geplande activiteiten in 2015 en 2016

2015 was het eerste volle jaar waarin de “achteruitgang” van Tjaarda’s Bos, waarin de toren staat,
was opengesteld. Aan deze achteruitgang is door het bestuur, samen met SBB en anderen. Jaren
gewerkt. Alhoewel niet op het eigendom van de Stichting is de achteruitgang van groot belang,
omdat de toren nu onderdeel uit kan maken van een doorgaande wandeling in Oranjewoud.
Hiermee is een lang bestaande wens, ook vanuit de omgeving, gerealiseerd. Het openstellen van
deze route heeft tot merkbaar meer bezoek geleid. Meer bezoekers vergroten het draagvlak voor
de instandhouding en leidde, gelukkig, ook tot minder ongewenst gebruik (de toren als
“hangplek” voor jongeren).
Verder zijn er activiteiten opgestart om (het bestuur van) de Stichting meer te laten wortelen in
de omgeving. Dit leidde onder meer tot gesprekken met Plaatselijk Belang Oranjewoud en de
stichting Brongergea op de Kaert. Deze gesprekken verlopen in een constructieve sfeer en zullen
mogelijk leiden tot een directere betrokkenheid bij onze stichting. Daarnaast wordt gewerkt aan
de opstelling van een beleidsplan en is het streven de statuten te herzien en meer bij de tijd te
brengen.
Begin 2016 is in opdracht van de Stichting een nieuw PIP opgesteld en is BRIM subsidie
aangevraagd bij de RCE.
Tenslotte worden, samen met anderen, de mogelijkheden verkend om de toren en vooral de berg
waarop deze staat een “facelift” te geven door de bestaande trapopgang opnieuw vorm te geven
en een tweede opgang aan de noordzijde te realiseren. Dit om erosie van de berg terug te
brengen en om het voor het toenemend aantal bezoekers logischer te maken de trappen te
gebruiken om de berg te beklimmen in plaats van de berg zomaar op te klauteren. Ook kan de

allure van de toren door zo’n herinrichting vergroten. Of de ambitieuze ideeën die worden
ontwikkeld ook materieel realiseerbaar zijn zal in de komende periode moeten worden verkend.
Overige relevante gegevens:
1. de naam van de instelling : Stichting Belvedère Oranjewoud
2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal
nummer is 801240864
3. het postadres van de stichting is Yntzelaan 17 8454 KV Mildam
4. Het bestuur bestaat uit:
•
J. E. de Boer, voorzitter
•
P. Bandell, secretaris
•
T. Derks, penningmeester
•
A.J. IJzerman, lid
•
J. Bleeker, lid
5. Het beloningsbeleid: bestuursleden ontvangen geen beloning.
6. De financiële verantwoording is te vinden in de jaarrekening

