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1. Inleiding
In dit beleidsplan legt de Stichting Beheer Kasteel Teylingen (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemen
voor de periode 2022-2024 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal
afhankelijk van het aan haar ter beschikking staande budget en middelen, de opstelling van de eigenaar
de Nederlandse Monumenten Organisatie (NMO) en Stichting Monumenten Bezit (SMB), de gemeente
Teylingen en andere voor haar doelstelling van belang zijnde partijen. Indien deze factoren wijzigen,
zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee
feitelijk dynamisch, maar zal steeds in dienst staan van de in de statuten geformuleerde doelstelling.
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar
statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel:
a. het verkrijgen en verspreiden van kennis in de meest algemene zin omtrent de geschiedenis
en culturele waarde van de Duin- en Bollenstreek in het algemeen en van het Kasteel Teylingen
en zijn bewoners in het bijzonder en het bevorderen van de belangstelling voor een en ander;
b. het in stand houden en beheren van het kasteel;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting is opgericht op 18 juni 2013. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het
nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met het openstellen van het
kasteel voor publiek. Hiertoe heeft het bestuur onder meer een overeenkomst met de Nederlandse
Monumenten Organisatie (NMO), de eigenaar van de Ruïne van Teylingen, gesloten. De NMO geeft
aan de Stichting de ruïne in exploitatie. Deze exploitatie omvat de volgende werkzaamheden:
- zich inspannen voor het openstellen van de ruïne tussen 1 maart en 1 november op zaterdag
en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur, buiten de reguliere openingstijden op afspraak;
- organiseren en begeleiden van rondleidingen en educatieve activiteiten;
- organiseren van culturele (middeleeuwse) evenementen.
Het bestuur heeft tevens diverse vrijwilligers in stelling gebracht die volledig op vrijwillige basis
meewerken aan de realisatie van voormeld doel.
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2. Werkzaamheden
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het openhouden van de Ruïne van Teylingen voor publiek en het
organiseren van evenementen en schoolprojecten om de geschiedenis en de belangstelling voor de
ruïne levendig te houden.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de
werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting heeft in 2013 naast
een aanwijzing als ANBI (Algemene nut beogende instelling) ook de status culturele ANBI gekregen.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer G. Rutgrink (voorzitter), mevrouw P. van
Haastregt-Parlevliet (secretaris-penningmeester), de heer P. Aronius (2e secretaris).
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het voortbestaan van het oude slot en de ruïne open te
stellen voor publiek.
Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. ontplooien zijn:
Verwonder om de Hoek: dit is vanaf 2022 de vervanger van het project Erfgoedspoor van het
Erfgoedhuis.
Verwonder om de hoek verbindt leerkrachten, ouders/verzorgers, buitenschoolse organisaties en
aanbieders van educatieve activiteiten met elkaar.

-

middeleeuwse evenementen: al meerdere jaren organiseerde de beheerder middeleeuws
getinte evenementen. Naar aanleiding van deze activiteiten heeft de gemeente Teylingen in
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het nieuwe bestemmingsplan de ruimte gemaakt om het terrein van de Ruïne van Teylingen
aan te merken als evenemententerrein.
-

handboogschieten: Op het terrein van de ruïne is enige jaren geleden een handboogschietbaan aangelegd. Regelmatig trainen daar leden van verschillende verenigingen van
Handboogschutters en worden er demonstraties verzorgd.

-

Trouwlocatie: door medewerking van de gemeente Teylingen wordt de Ruïne een officieel huis
van de gemeente en kunnen er burgerlijke huwelijken gesloten worden. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden via de gemeente Teylingen.

-

Educatie: educatie vindt plaats door:
- de bestaande informatieborden in de ruïne;
- voorlichting over het kasteel en zijn bewoners tijdens rondleidingen;
- uitvoeren van schoolprojecten zoals Verwonder om de Hoek;
- het organiseren van middeleeuwse thema-evenementen, zoals onder andere een
ridderspektakel, een huurlingenkampement met middeleeuws eten en middeleeuwse
kleding, handboogdemonstraties en muziek;
- de website van de Stichting www.kasteelteylingen.nl.

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven.
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3. Werving van gelden
De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet. Door middel
van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting, eventuele mailings en nieuwsbrieven en
bijvoorbeeld het benaderen van bedrijven beoogd de Stichting de benodigde financiën voor het
nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de
Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het openstellen en exploiteren van het kasteel en het omliggende terrein onder meer ten
behoeve van de navolgende activiteiten:
- de ontvangst en/of rondleiding van bezoekers;
- schoolprojecten voor primair en voortgezet onderwijs;
- een- en meerdaagse evenementen;
- het beoefenen van sport en spel;
- het uitdragen van de geschiedenis van het kasteel en de Duin- en Bollenstreek door
re-enacters en andere personen;
b. het organiseren van (school)projecten, evenementen en activiteiten;
c. het werven van fondsen;
d. het doen van donaties;
e. het verzorgen van publicaties en het verzorgen van public relations;
f. alle overige middelen die wettelijk geoorloofd zijn.
De Stichting zal gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op eventuele
subsidies ter ondersteuning van haar werkzaamheden. De werving van fondsen gebeurt door het
bestuur en door het bestuur aan te wijzen derden op een professionele en directe wijze, door middel
van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten. Naast donaties van vaste donateurs
hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of incidentele donaties aan te trekken.
De Stichting heeft met ingang van juni 2013 de culturele ANBI-status in de zin van de Wet
inkomstenbelasting 2001. Hierdoor, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het
hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten
vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereidt vindt om een aanzienlijke
schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve
van de betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen.
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4. Beheer van gelden
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min
mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en
overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door de vrijwilligers voor eigen
rekening genomen.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun
diensten.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij
door de Stichting worden ontvangen.
Als rentebaten wordt verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen
rente uit hoofde van uitstaande banksaldi.
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5. Besteding van gelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen
wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in de exploitatie
van de Ruïne van Teylingen. De komende jaren (2022 tot 2025) zal de Stichting haar vermogen onder
andere aanwenden voor de verbetering en onderhoud van:
- de expositieruimte;
- de routing en de bebording;
- de inrichting van het parkeerterrein;
- het plaatsen van een hekwerk;
- de uitbreiding van de opslagcapaciteit;
- het verplaatsen van de kassa;
- het verplaatsen en uitbreiden van toilet- en doucheruimtes;
- nutsvoorzieningen (elektriciteit, riolering, water en telefoon);
- groenonderhoud;
- het inrichten van een koffie- en theecorner.
Voor de uitvoering zal zoveel mogelijk met vrijwilligers gewerkt worden.
Toekomstplannen
Naar de toekomst toe wil de Stichting gestalte geven aan de uitvoering van:
- de aanleg van een middeleeuwse tuin;
- het herstel van de Voorburcht;
- Museum Teylingen;
- een ontvangstruimte voor groepen in de kaasschuur;
- het creëren van een mogelijkheid voor lichte horeca.
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