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Stichting De Tuinen van “Het Groot Hontschoten” 

 

 

 

De Stichting De Tuinen van “Het Groot Hontschoten” opgericht op 21 juni 1996. 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

41042552 
De stichting heeft haar zetel te Teuge in de gemeente Voorst. 

 
 
Doel: 

 
De Stichting De Tuinen van “Het Groot Hontschoten” ( kortweg Stichting) stelt 

zich volgens de statuten ten doel het verwerven en beheren van fondsen ten 
behoeve van het in stand houden van de levenstuinen behorende tot het 

landgoed “Het Groot Hontschoten” te Teuge. Tevens wil de Stichting zorg dragen 
voor het publiek toegankelijke karakter van het project.   
 

 
 

Werkzaamheden: 
 
De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het ondersteunen van acties en 

activiteiten die ten gunste zijn van het onderhoud van de levenstuinen. 
Het betreft ondersteuning door het beschikbaar stellen van gelden voor het 

onderhoud van de levenstuinen, het op peil houden van het aantal vrijwilligers, 
het financieren van materialen voor het houden van exposities, het organiseren 
van activiteiten in en rondom de tuinen en algemene zaken die de tuinen ten 

goede komen. 
 

 
De Stichting stelt een budget beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. 
Hierdoor levert de Stichting een bijdrage aan de naamsbekendheid van de 

levenstuinen. Tevens draagt het zorg voor een goede verstandhouding met de 
vrijwilligers 

 
De Stichting ondersteunt ten volle het gedachtegoed waarop de aanleg van deze 
tuinen is gebaseerd en is van mening dat de levenstuinen voor het publiek 

toegankelijk behoren te zijn om zodoende mensen de kans te geven een 
innerlijke verdieping te ervaren door een combinatie van westerse en oosterse 

symbolieken. 
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Stichting De Tuinen van “Het Groot Hontschoten” 

 

 

Geldmiddelen: 

 
De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit; 

 Baten voortgekomen uit de door de Stichting ontplooide activiteiten 
 Baten uit de donatie bus van de Parish Church 

 Subsidies 
 Schenkingen, erfstelling en legaten en lastbevoordelingen 
 Donaties 

 Alle overige bijdragen en inkomsten 
 

 
Beheer: 
 

Het bestuur van de Stichting, bestaande uit minimaal 3 bestuursleden, draagt 
zorg voor de gelden van de Stichting. Het huidig zittende bestuur bestaat uit 3 

leden, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. 
 
De financiële administratie wordt in eigen beheer gevoerd. Jaarlijks wordt 

conform de statuten ook een financieel verslag / jaarrekening opgesteld.  
 

Jaarlijks wordt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een 
bestuursvergadering gehouden, waarin de secretaris/penningmeester een 
jaarverslag uitbrengt en ook door overlegging van een balans en een staat van 

baten en de lasten rekening en verantwoording aflegt over zijn in het afgelopen 
jaar gevoerde financiële beheer. 

 
 
 

Bestedingen: 
 

 
Procedure aanvraag voor financiële bijdragen: 
 

De dagelijkse leiding van De Levenstuinen, als ook vrijwilligers kunnen een 
financiële bijdrage vragen voor activiteiten die vallen binnen de doelstelling van 

de Stichting.  
 
Het verzoek tot een bijdrage kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij 

één van de bestuursleden van de Stichting. 
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Aanvraag: 
De aanvragen zijn vormvrij, echter zij moeten voorzien zijn van: 

 een goede omschrijving van het project 
 de doelstelling van het project  
 de beoogde resultaten 

 een tijdsplanning   
 een financiële paragraaf met een begroting  

De aanvraag moet voorzien zijn van de naam en adresgegevens  van een 
contactpersoon. 
 

De aanvrager krijgt na indiening van de aanvraag een bevestiging dat de 
aanvraag ontvangen is en een toelichting op de procedure van de behandeling 

van de aanvraag.  
 

Verder is van belang dat de aanvraag niet uit de reguliere begroting van De 
Levenstuinen betaald kan worden.  
 

 
Duur project: 

De maximale project periode bedraagt 2 jaar. Projecten mogen geen 
winstdoelstelling hebben.  
 

 
Bestedingen – beslissing: 

Bestedingen worden alleen behandeld in het bestuur van de Stichting wanneer zij 
een voorstel met onderbouwing heeft ontvangen. Aan de hand van de ingediende 
plannen wordt jaarlijks gekeken naar de mogelijkheden om de diverse 

voorstellen ook van de benodigde financiën te voorzien. 
 

Het bestuur neemt over de aanvraag een besluit aan de hand van o.a. de 
volgende criteria: 

 Doelgroep: behoort de aanvraag tot de doelgroep van de Stichting? 

 Kwaliteit aanvraag: is de kwaliteit van de aanvraag zodanig dat geborgd 
is dat de uitvoering van het project bijdraagt aan de realisatie van de 

doelstellingen van de Stichting? 
 Financiële onderbouwing: is de financiële onderbouwing voldoende? 
 Resultaat: staat het beoogde resultaat in goede verhouding tot de 

kosten?  
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Het bestuur kan een aanvraag afwijzen en geeft daarbij de aanvrager een korte  

schriftelijke motivatie. Indien het bestuur eerst een nadere toelichting wenst dan 
kan zij deze opvragen bij de aanvragende partij. Indien het bestuur de aanvraag 

toewijst zal zij kenbaar maken voor welk bedrag de toewijzing is en eventueel 
welke voorwaarden aan de toewijzing zijn verbonden.  
 

Op de Stichting is de AWB niet van toepassing. Op de beslissingen van het 
bestuur zijn geen beroepsmogelijkheden van toepassing.  

 
Afhankelijk van de aanvraag, zal de aanvraag op diverse onderdelen worden 
bekeken alvorens te voorzien van een goedkeuring. Dit conform de doelstelling 

van de Stichting. Ook zal gekeken worden naar een verdeling van de mogelijke 
financiële middelen gedurende het boekjaar. 

 
 
Voorafgaand aan het boekjaar zal een overzicht worden gemaakt van de 

activiteiten voor het komende boekjaar en dient de penningmeester een 
begroting in voor dat jaar. Deze begroting dient te worden vastgesteld door het 

bestuur. 
Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar om de ingediende aanvragen 
te beoordelen. 
 

 
Aldus vastgesteld: 

 
Datum: 15 November 2011 

 
 De heer D. Sikkens            voorzitter 

 
 De heer E. Diks    penningmeester 

 

 Mevrouw T. van Eijk    secretaris 
 

 

 
Kantooradres: 

Stichting De Tuinen van “Het Groot Hontschoten” 
p.a. t.a.v. Bestuur 

 Holthoevensestraat 16 
7395 SE Teuge 

Per e-mail: levenstuinen@gmail.com 


