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BESTUURSVERSLAG.

U gaat nu een beknopt overzicht lezen van de ontwikkelingen van Landgoed Beukenrode, sinds 1873 gevestigd in Doorn. 

Meerjarenplan 

In 2018 heeft het bestuur gebrainstormd over de toekomst van het landgoed. Hieruit bleek dat voor de realisering van de 

plannen van het bestuur er wijzigingen moeten komen in het huidige bestemmingsplan. Met uitzondering van de woningen 

en het Jachthuis (horeca) hebben de gebouwen de beperkte bestemming kantoorruimte. Door het bestuur is in december 

2018 een meerjarenplan opgesteld. Naast de verduurzaming van de panden en het wegwerken van achterstallig onderhoud 

wordt ingezet op nieuwbouw van de panden Beukenrodelaan 2d en 2e, de vervangende nieuwbouw van vier gelijkvloerse 

woningen ter vervanging van de huidige woningen 2a en 2b.  Het meerjarenplan is in 2019 besproken met de gemeente, tot 

nu toe zonder de gewenste resultaten. Dit betekent dat er in 2020 wijzigingen doorgevoerd gaan worden in de opgestelde 

plannen. 

Verduurzamen panden op het Landgoed Beukenrode

Alle panden, de economische dragers om het landgoed te kunnen exploiteren, worden verhuurd en verduurzaamd tot 

minimaal energielabel B. In 2019 is voor de panden Beukenrodelaan 2j, 2k en 2h de verduurzaming en het achterstallig 

onderhoud afgerond. Het energielabel A is toegekend. 

Verhuurportefeuille

Alle opstallen zijn verhuurd. Vermeldenswaardig is de  aanwezigheid van een zorgaanbieder, die naast een gezinshuis een 

ruimte voor dagbesteding gebruikt. In de uitvoering hiervan wordt samengewerkt met de beheerder van het Landgoed 

Beukenrode. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zorginhoudelijke doelstelling van Stichting Landgoed Beukenrode.

Vrienden van het Landgoed Beukenrode 

Tijdens de herfstfair die in oktober 2019 op het landgoed is gehouden, is er gestart met de werving van Vrienden van het 

Landgoed Beukenrode. Er hebben zich 111 vrienden aangemeld. Het doel is om door middel van het vormen van een 

vriendengroep gebruik te kunnen maken van deskundigheden die in deze groep aanwezig is.  Daarnaast draagt het bij  aan 

het beeld naar buiten, dat er betrokkenheid en draagkracht is voor de  instandhouding van het landgoed en het 

terugbrengen van het landgoed in de oorspronkelijke grootte, na vertrek van de mariniers. Er wordt geen financiële bijdrage 

van de vrienden gevraagd. Door middel van nieuwsbrieven en het houden van activiteiten wordt de verbondenheid tussen 

bestuur en publiek vorm gegeven.  

EXPLOITATIE 2019

Exploitatieresultaat 

Over 2019 is een exploitatieresultaat behaald van €  3.729,--. Er was een resultaat begroot van €  10.800,--.  In 2018 was er 

een exploitatieresultaat van €   9.693,--. In de staat van baten en lasten wordt de exploitatie gespecificeerd in samenhang 

met de afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de specificaties zijn de bedragen afgerond op €  1.000,--.

Aandeel in de Parijse klimaatdoelstellingen

Door de instandhouding van het Landgoed Beukenrode, een ensemblemonument, opengesteld voor publiek, waarvan ca. 17 

ha bestaat uit bos,  wordt jaarlijks 17 x ca. 300 ton Co2 = ca.  5.100 ton Co2 opgevangen en geneutraliseerd. Er wordt 

onderzocht of deze Co2 opvang gekapitaliseerd kan worden.

Stichting Landgoed Beukenrode,  Doorn - Jaarverslag 2019
3



Toekomst.

Terugkijkend op de periode 2010-2020, kan vastgesteld worden dat Landgoed Beukenrode in stand gehouden kan worden. 

De openstelling voor publiek tussen zonsop- en ondergang draagt bij aan de totale beleving van landgoederen en 

buitenplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug.

Er zal opnieuw contact gezocht worden met de gemeente teneinde het Meerjarenplan in te passen in een nieuw 

omgevingsplan, zeker nodig om de opgaande lijn vast te houden en uit te bouwen.

Ook wordt er gewerkt aan een verjonging/vernieuwing van het monumentale groen, samen met Copijn 

landschapsarchitecten. Ons bestuur hoopt opnieuw op een royale financiële ondersteuning uit het Erfgoedparel Fonds van 

de Provincie Utrecht.

Het bestuur van de Stichting Landgoed Beukenrode bestaat uit zes personen, die op vrijwillige basis hun uiteenlopende 

expertise aanbieden, om de doelstellingen van de Stichting te realiseren. 

Tot slot verwijs ik u naar de website: landgoedbeukenrode.nl

Doorn, juni 2020

Cees Otto

Voorzitter

Stichting Landgoed Beukenrode,  Doorn - Jaarverslag 2019
4



2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA 31 december 31 december PASSIVA 31 december 31 december

2019 2018 2019 2018

Bedragen x  €  1.000

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa Eigen Vermogen

Terreinen en gebouwen 6.184€             6.095€             Algemene reserve 4.529€             4.519€                  

Installaties, machines, inventaris 23€                   25€                   Resultaat boekjaar 4€                     10€                        

6.207€             6.120€             4.533€             4.529€                  

Voorzieningen

Voorzieningen 30€                   44€                        

Vaste financiële activa Vreemd vermogen 

Deelneming -€                      -€                      Schulden op lange termijn 1.452€             1.199€                  

Vorderingen op korte termijn Borgsommen 

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde Borgsommen verhuur 22€                   14€                        

bedragen 120€                47€                   

Schulden op korte termijn

Liquide middelen Aflossingsverplichting komend jaar 78€                   97€                        

Triodos Bank 95€                   65€                        

Triodos Bank -€                      -€                      Crediteuren 10€                   74€                        

Omzetbelasting -€                      -€                           

Vooruit ontvangen huur 35€                   26€                        

Onderhoud opstal en terrein landgoed 57€                   107€                     

Overige nog te betalen kosten 15€                   12€                        

290€                381€                     

TOTAAL 6.327€              6.167€              TOTAAL 6.327€             6.167€                  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Omschrijving Exploitatie Exploitatie 

Bedragen x  €  1.000 2019 2018

BATEN

Verhuurcontracten 297€                         302€                         

Subsidieregelingen erfgoed 20€                           27€                           

Overige baten 26€                           1€                             

Totaal baten 343€                         330€                         

LASTEN 

Kosten exploitatie panden

Afschrijvingen 87€                           72€                           

Onderhoud gebouwen, terreinen, infrastructuur 110€                         118€                         

Verzekeringen opstal en bossen 15€                           14€                           

Energiekosten 18€                           19€                           

Belastingen en heffingen 7€                             7€                             

Facilitair management makelaar 31€                           35€                           

Overige huisvestingskosten 2€                             -€                              

Sub totaal 270€                         265€                         

Resultaat uit exploitatie panden 73€                           65€                           

Af:

Algemene kosten 30€                           32€                           

Rente en kosten leningen  34€                           18€                           

Bijdrage Jeugdhulpverlening 5€                             5€                             

Sub totaal 69€                           55€                           

Exploitatieresultaat 4€                             10€                           
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GRONDSLAGEN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening 2019 is opgesteld overeenkomstig Richtlijn 640, Organisaties-zonder-Winststreven van de

Raad voor de Jaarverslaggeving, die met ingang van boekjaren vanaf 2002 van kracht is geworden.

Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in de toelichting anders wordt vermeld.

Voor zover niet anders vermeld zijn de materiële vaste activa gewaardeerd tegen aanschaffings-

vervaardigingsprijs of goedgekeurde kosten minus de jaarlijkse afschrijvingen.

Het onroerend goed (gebouwen en terreinen) wordt gewaardeerd tegen taxatiewaarde. Hiertoe zal eens per

5 jaar een (her)taxatie plaats vinden.

De onder de financiële activa en passiva opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Uitgaven ter zake van de risico´s waarvoor voorzieningen zijn gevormd worden niet ten laste van de staat 

van baten en lasten gebracht maar in mindering op deze voorzieningen. De waardering vindt plaats tegen 

nominale waarden, tenzij anders vermeld. 

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting anders 

wordt vermeld. 

De baten en lasten worden in beginsel verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Nagekomen 

baten en lasten worden verwerkt in de staat van baten en lasten van het jaar, waarin zij geconstateerd 

worden.

Het exploitatieresultaat wordt na goedkeuring van de jaarrekening toegevoegd dan wel onttrokken aan het

eigen vermogen, tenzij het bestuur anders besluit.

De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten zoals huurcontracten worden  

niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De jaarlijkse baten en lasten die hieruit voortvloeien worden 

in de exploitatie verantwoord.
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