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Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen 
 

Beleidsplan Stichting Calorama Everwijn Taets van 
Amerongen 2016-2018 
 
Stichting Calorama Everwijn Taets van Amerongen is bij de belastingdienst gerangschikt als een 
‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) en geregistreerd RSIN  810037841. 
 
Als ANBI publiceert zij de navolgende gegevens: 
Stichting Calorama Everwijn Taets van Amerongen  is opgericht op twintig april tweeduizend één en 
ingeschreven onder nummer 28091259 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid 
Holland. 
 
Bezoekadres: Gooweg 21, 2201 AX Noordwijk 
Postadres: Postbus  
Telefoon: 06- 
   
Website: www.calorama.nl 
Email: info@calorama.nl 
 
Vermogensfonds: de Stichting Calorama Everwijn Taets van Amerongen  is een vermogensfonds 
 
BTW: Stichting Calorama Everwijn Taets van Amerongen  is vrijgesteld van BTW. 
 
Doelstelling volgens de statuten: Calorama is beschermd als complex historische buitenplaats  
(rijksmonument) waarbij hoofdgebouw, bijgebouwen en parkaanleg allemaal de status van 
rijksmonument hebben. De stichting  heeft ten doel het in het algemeen belang doen voortbestaan 
van de historische buitenplaats Calorama met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving en 
met de zich in huis bevindende inboedel als cultuurhistorisch- en natuurmonument, een en ander in 
de zin van de Natuurschoonwet 1928 en de Monumentenwet 1988 en het uitoefenen van de 
daaraan verbonden rechten en het voldoen aan de daarmee gaande verplichtingen. 
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Statuten: de statuten van de Stichting Calorama Everwijn Taets van Amerongen  zijn op te vragen via 
info@calorama.nl 
 
Missie, doelstellingen en strategie: " Stichting Calorama Everwijn Taets van Amerongen heeft ten 
doel het in het algemeen belang doen voortbestaan van de historische buitenplaats Calorama met de 
daarbij behorende gebouwen en haar omgeving en met de zich in huis bevindende inboedel als 
cultuurhistorisch- en natuurmonument, een en ander in de zin van de Natuurschoonwet 1928 en de 
Monumentenwet 1988 en het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten en het voldoen aan de 
daarmee gaande verplichtingen. De Stichting realiseert haar missie door activiteiten te ontplooien 
die gericht zijn op het in het algemeen belang doen voortbestaan van de historische buitenplaats 
Calorama  Dat doet de Stichting via de revenuen die voortvloeien uit het vermogen van de stichting. 
Hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en bijdragen aan de instandhouding van het nationale 
erfgoed en het Noordwijks cultureel erfgoed in het bijzonder.  
 
Projecten: De projecten bestrijken een breed terrein op m.n. maatschappelijk en cultureel gebied.  
Dit gebeurt op een eenvoudige en laagdrempelige manier, en zonder al te veel bureaucratische 
belemmeringen. 
 
Het actuele beleidsplan: het beleid van de stichting is vastgelegd in het businessplan, wat jaarlijks 
wordt bijgesteld. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsstatuut.  
 
Winstoogmerk: de Stichting Calorama Everwijn Taets van Amerongen  heeft geen winstoogmerk, 
zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet 
naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de uit haar vermogen 
voortvloeiende revenuen ten goede laat komen aan haar doelstelling. 
 
Bestemming liquidatiesaldo: Zoals blijkt uit artikel 17, van de statuten zal bij een eventuele liquidatie 
het batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van de Stichting Beheer Kasteel  Renswoude, 
dan wel een andere ANBI stichting, onder de last het saldo te besteden voor doelstellingen welke 
gelijk zijn of nagenoeg gelijk zijn aan die van de Stichting. 
 
Werkzaamheden: de werkzaamheden en de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht zijn 
geformuleerd in het businessplan. Hiermee draagt de stichting bij aan de realisatie van de 
doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.  
Ten behoeve van de  rijksmonumentale tuin- en parkaanleg wordt het beheer uitgevoerd conform 
een in 2012 opgesteld en door het ministerie van LNV en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed passend 
verklaard beheerplan. 
 
Werving van gelden: de Stichting werft geen gelden. 
 
Bestedingsbeleid: de Stichting besteedt het rendement op haar vermogen, conform haar 
doelstelling, op grond van de door de stichting geformuleerde en op haar website gepubliceerde 
criteria, aan door haar geselecteerde projecten op de historische buitenplaats Calorama met de 
daarbij behorende gebouwen en haar omgeving. Een overzicht is opgenomen in het jaarverslag, te 
vinden in de bibliotheek op de website. 
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Met ingang van 1 oktober 2015 is een actueel overzicht van projecten en bestedingen te raadplegen 
op de website, onder activiteiten. 
 
Beschikking over het vermogen: Op grond van de statuten en in het bijzonder artikel 7, lid 3, van de 
Stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende 
zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het 
vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen. 
 
Bestuursmodel, samenstelling en de namen van de leden van de Raad van Toezicht  
Stichting Calorama Everwijn Taets van Amerongen bestaat uit de volgende bestuursleden: 
 
Dhr. O.F. de Jong, voorzitter 
Dhr. M.W. Ruys, secretaris 
Dhr. Mr. E.J. Bonnike, penningmeester 
Dhr. Mr. P. van der Kolk, lid 
Dhr. Drs. R.H.M. van Immerseel, lid 
 
Per 21 september 2015 hebben de onderstaande personen plaats genomen in de Raad van Toezicht: 
 
Dhr. Mr. Drs. M.A. Hoving, voorzitter 
Mevr. A. Wielemaker RA, lid 
Mevr. Drs. M. van Loo RA, lid                                                                                                                 
 
Beloningsbeleid: de leden van het bestuur als mede de Raad van Toezicht  genieten geen beloning 
voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van 
hun functie gemaakte kosten. Voorts kunnen zij een redelijke vergoeding krijgen wegens door hen 
anders dan als bestuurslid, voor de stichting verrichte werkzaamheden passend bij haar status als 
algemeen nut beogende instelling. 
 
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de Stichting: De Stichting Calorama 
Everwijn Taets van Amerongen  geeft jaarlijks steun aan een aantal projecten welke gerelateerd zijn 
aan de in haar statuten beschreven doelstellingen/projecten. Een overzicht is te vinden in de 
bibliotheek op de website onder activiteiten. In de verslagen wordt onder meer ingegaan op de 
activiteiten van de Stichting Calorama Everwijn Taets van Amerongen , per aandachtsgebied. 
 
Verkorte staat van baten en lasten: Een verkorte staat van baten en lasten is te vinden in de 
bibliotheek op de website van de Stichting, onder verkorte staat van baten en lasten. 
 


