BESTUUR VERSLAG 2017 STICHTING VRIENDEN VAN PARK RUSTHOFF.

Algemeen
De Stichting Vrienden van Park Rusthoff is op 18 maart 2002 opgericht, met als in de statuten
geformuleerd doel: “het bevorderen van het behoud en de revitalisering van het monument Park
Rusthoff in de gemeente Sassenheim, en voorts al datgene te verrichten dat met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord”.
De stichting heeft als belangrijkste inkomstenbron de bijdragen van de 715 donateurs, die de
stichting eind 2017 telde. Jaarlijks leggen zij 15,= euro of meer per donateur in. Daarnaast wordt een
niet onaanzienlijk deel van de inkomsten verworven via sponsoring door 47bedrijven.
De stichting besteedt haar gelden aan projecten die het gebruik van het park stimuleren en objecten
die de functie van het park verrijken.
De stichting heeft een ANBI status.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat per 31 december 2017 uit de volgende personen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

de heer J.J.de Vries
de heer J.P.H. Juffermans
mevrouw M.E. Schoemaker
mevrouw I. Kovacs
de heer W.Westerbeek
de heer B.J.I. Verhoef
de heer H. Wilson

Bestuur verslag
Het bestuur heeft in 2017 3 keer vergaderd. In de samenstelling van het bestuur is in 2017 geen
verandering opgetreden.
Aan het eind van 2012 verscheen het nieuwe plan van Bosch Slabbers Landschapsarchitecten, die
ook het initiële plan voor Park Rusthoff hebben gemaakt, 10 jaar daarvoor. In het beleidsplan 2015,
dat in 2017 opnieuw is bijgesteld, is één groot project opgenomen namelijk het opknappen van de
ingang Kerklaan. Dit project is in het verslagjaar verder uitgewerkt door de Stichting Beheer Park
Rusthoff en begin 2018 is de vergunning voor de uitvoering verleend.
Doordat de uitvoering pas in 2018 zal plaatsvinden blijft het hiervoor gereserveerde bedrag staan.
Wel is in de aanloop naar dit project een container gekocht en ingericht met geld van de Vrienden,
waarin de materialen van de evenementencommissie zijn opgeslagen. Aanvankelijk was de gedachte
deze container een plekje te geven bij de ingang Kerklaan, maar de gemeente was hier tegen.
Daarom staat deze container nu elders en wordt vervoer naar het park geregeld als er een
evenement is.
Dit jaar heeft de stichting Vrienden een aantal vlaggenmasten gekocht en in beheer gesteld van de
straatversieringscommissie van Sassenheim. Deze vlaggenmasten worden, samen met andere
masten van deze commissie gebruikt bij diverse evenementen. Een mooi voorbeeld van gezamenlijke

aanschaf en gebruik van zaken voor verschillende stichtingen. In 2017 vond het staartje plaats van de
investeringen voor het Ooievaarseiland, te weten de beplanting, betaald door de Vrienden.
Jaarlijks stellen de vrienden een bedrag beschikbaar voor dekking van extra exploitatiekosten; ook dit
jaar is zulks gebeurd.
Dit jaar zijn opnieuw de Parkberichten verschenen voor onze donateurs en andere belangstellenden.
Met de activiteiten van de Vrienden is aan aantal malen de lokale krant gehaald.

Overzicht donateurs en sponsors.

omschrijving

donateurs

bedrijvensponsors

Aantal per 31-12-2016
719
Aantal
18 -/afmeldingen/verhuizingen/overleden
Aantal aanmeldingen
14 +

45
2

Aantal per 31-12-2017

47

Sassenheim, 31 maart 2018,
Jules de Vries
Voorzitter.

715

0

Financiële Verantwoording.
Onderstaand treft u de cijfers over 2017 aan.
Balans per 31 december 2017.
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en

Passiva
Vermogen
Vrije Reserves
Bestemmingsreserve
"Plan Kerklaan"
Bestemmingsreserve

3250

overlopende activa

11322
12500
44191

68013

3250
Liquide middelen
Rekening courant bank
Deposito's

kortlopende schulden
overige schulden en
overlopende passiva

523
64250

10

64773
68023

Exploitatierekening 2017
Baten
Donaties en opbrengsten

18830

Lasten
Beheer en administratie,
Bijdrage onderhoud,
evenementen en Parkbericht

14517

Saldo

4313

68023

