Beleidsplan Stichting Huis Deelerwoud
Ontstaan van de Stichting
De Stichting Huis Deelerwoud is opgericht bij testament van de op 30 september
2014 overleden Jonkheer Volker Günther Friedemann Repelaer . Daarbij is
bepaald dat het landgoed Deelerwoud met aan- en toebehoren aan deze
Stichting wordt gelegateerd.
Doel van de Stichting
De Stichting heeft ten doel:
-het instandhouden, ontwikkelen en (doen) beheren van het landgoed
Deelerwoud en aanhorigheden volgens de onder de werkwijze aangegeven
duurzame richtlijnen,
-het instandhouden en (doen) beheren van de familiebegraafplaats van de
familie Repelaer en zorgdragen voor eeuwigdurende grafvrede,
-het instandhouden van de inboedel van het huis Deelerwoud, waaronder
begrepen alle voorwerpen van kunst, antieke voorwerpen alsmede boekerijen;
en het verrichten van al hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die
deel uitmaken van organen van de Stichting.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De Stichting beoogt het algemeen nut.
In de richtlijnen van de statuten is als hoofduitgangspunt van de werkwijze
opgenomen: de instandhouding van het karakter van een woud met enkele
open ruimten, waarin planten en dieren op evenwichtige wijze een samenleving
vormen, waaruit regelmatig geoogst kan worden.

Het bestuur van de Stichting
Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit een voorzitter, vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Beloningsbeleid
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Medewerkers worden beloond conform de
CAO LEO.
Werving van gelden
De Stichting ontvangt haar inkomsten uit huur- en (erf)pachtinkomsten en uit
bosbouw en landbouw.
Besteding van de middelen
Het beleid is erop gericht het aan de Stichting Huis Deelerwoud toevertrouwde
landgoed Deelerwoud als zelfstandige entiteit met haar eigen identiteit te laten
voortbestaan. De middelen worden aan de uitvoering van dat beleid besteed.
Feitelijke werkzaamheden/uitgeoefende activiteiten
De inkomsten worden besteed aan het gebruikelijke landgoedbeheer. In het
bijzonder wordt aandacht besteed aan de omvorming van een aanzienlijk areaal
cultuurgronden van landbouw naar natuur.
Beheer van gelden
De inkomsten die niet direct worden aangewend worden voor de doelstelling en
de kosten van administratie en beheer worden in deposito gehouden.
Liquidatie
Bij liquidatie van de instelling moet een batig saldo worden besteed ten behoeve
van een particulier algemeen nut beogende instelling met gelijksoortige
doelstelling.
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