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1 Inleiding. 
 
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 des woords”. 
De stichting heeft als belangrijkste inkomstenbron de bijdragen van de ongeveer 700 
donateurs, die jaarlijks 15,= euro of meer per donateur inleggen. Daarnaast kent de stichting 
ook ongeveer 40 bedrijfssponsors die óf 100,= per jaar inleggen óf 150,= euro, afhankelijk 
van de vraag of ze ook vlaggensponsor zijn. 
De stichting besteedt haar gelden aan projecten die het gebruik van het park stimuleren en 
objecten die de functie van het park verrijken. 
 
 

2 Verwerven en binden donateurs en fondsen. 
 
Het bestuur van de stichting beoogt zoveel mogelijk mensen te interesseren voor het 
donateurschap. Dit bevordert tevens het vergroten van het draagvlak binnen  de gemeenschap 
voor het exploiteren van het park.  Eenmaal per jaar geeft de stichting het blad Parkberichten 
uit met als doel de donateurs te informeren van alles wat er in het park gaande is. Nieuwe 
donateurs werft de stichting tijdens bijzondere gebeurtenissen in het park en via vrije 
publiciteit in de lokale media.  
Alle actuele gebeurtenissen in het park zijn te volgen via de website van het park. Ook de 
parkagenda wordt op de website gepubliceerd, zodat iedere belangstellende kan vernemen wat 
er zoal gaat plaatsvinden.. 
 
 

3 Beleid ten aanzien van besteding van de fondsen van de stichting. 
 
De Stichting Beheer Park Rusthoff is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het 
park. Hiertoe bestaat een beheersovereenkomst  met de gemeente Teylingen.  De kosten van 
de uitvoering van deze overeenkomst worden in de vorm van een subsidie door de gemeente 
beschikbaar gesteld. Het principe is, dat de reguliere onderhoudsactiviteiten uit deze subsidie 
betaald worden . Dit principe staat onder druk, door de overheidsbezuinigingen die 
uiteindelijk ook het budget voor deze activiteiten aantast. De stichting Beheer heeft een 
nieuwe beheersovereenkomst met de gemeente afgesloten begin 2020; hiermee is weer een 
basis gelegd onder de financiering van de regulering van de vaste kosten voor de komende 
jaren. 
 
Ondanks dat dit budget onder druk staat wil de Stichting Vrienden de haar ter beschikking 
gestelde fondsen grotendeels besteden voor extra zaken en activiteiten die het gebruik van het 
park stimuleren.  
Voorbeelden van bestedingen uit het recente verleden zijn: 

- Opknappen van het ooievaarseiland   



- Het vernieuwen van de toegangspoort aan de Kerklaan en het daarachter gelegen 
parkdeel, inclusief de aanleg van een nieuwe fietsenstalling en een ruimte voor 
groenopslag. 

- Het creëren van een nieuwe opbergruimte aan het Sassennest 
 
In September 2012 is een nieuw beheersplan verschenen, als vervolg op het eerste 
beheersplan dat bij de start van de nieuwe opzet van het beheer van het park is opgesteld. In 
dit beheersplan stonden een aantal projecten die inmiddels  alle zijn gerealiseerd. Daarnaast 
zijn er enkele nieuwe projecten in voorbereiding, nl de vernieuwing van de Rode Loper en de 
vernieuwing van de elektrische aansluitingen in de schooltuinen. Daarnaast zal ook voor 
kleinere projecten op de Stichting Vrienden een beroep kunnen worden gedaan, al is de aard 
van deze projecten op het moment van schrijven van deze beleidsnota nog niet bekend. 
 
 

4 Bestedingen in de periode 2022-2024. 
 
Per 1 januari 2022 bedraagt het totale vermogen van de Stichting Vrienden circa ??.000,= 
euro. Daarvan wil de stichting een bedrag ter grootte van eenmaal de jaardonatie in vrije 
reserve houden, om eventuele toekomstige en vaste verplichtingen op te kunnen vangen. Wat 
overblijft wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Die bedragen circa ??.000,= euro 
per 1-1-2022. 
 
De komende vier jaar wil de stichting vrienden een substantieel deel van dit vermogen 
besteden aan het project Rode Loper en aan enkele kleinere projecten.  
Een en ander leidt tot het onderstaande bestedingsvoorstel  
 
A  Project Rode Loper                                                                                                    25.000,= 
 
B  Realiseren van enkele elektrische aansluitingen                                                          2.500,=   
 
C nog nader in 2022 te bepalen projecten                                                                      20.000,=               
 
TOTAAL tm 2022                                                                                                         47.500,= 
 
 
Bestuur Stichting Vrienden van Park Rusthoff, 
08-03-2022. 


