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l.lnleiding
Het doel van de stichting is het agrarisch cultureel erfgoed in stand te houden en door te geven aan
volgende generaties. ln dit beleidsplan staan de activiteiten die de stichting zich heeft voorgenomen in
de komende jaren uit te voeren om dit doel te bereiken.
2. Activiteiten
De stichting organiseert activiteiten waarbij traditionele methoden gebruikt worden om gewassen te
maaien, dorsen en verder te venruerken. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor publiek. De
belangrijkste activiteit die jaarlijks gehouden word, is het oogstfeest in de Kraats, dat in beginsel in

augustus plaatsvindt. Op deze dag wordt het graan dat de stichting verbouwd heeft gedorst. Daarvoor
wordt gebruik gemaakt van authentieke landbouwwerktuigen en machines die de stichting in bezit
heeft. Ook wordt op het oogstfeest op beperkte schaal samengewerkt met andere organisaties die
een soortgelrlk doel hebben als de stichting.
Naast het oogstfeest zal de stichting met haar materiaal en vrijwilligers incidenteel medewerking
verlenen aan evenementen van, of waarbij het tentoonstellen van, of informatie geven over (agrarisch)
cultureel erfgoed centraal staat, zoals bijvoorbeeld de Bennekomse Vlegeldag.
Om deze activiteiten te kunnen organiseren is de stichting in het bezit van een authentieke
dorsmachine, een klassieke trekker, landbouwwerktuigen en gereedschappen. Ook bezit de stichting
een voormalig coöperatieve schuur die de status heeft van gemeentelijk monument. Het beheer en
onderhoud van deze bezittingen, maar ook de andere activiteiten, voert de stichting zoveel mogelijk in
eigen beheer uit met medewerking van vrijwilligers.
3: lnkomsten
De inkomsten van de stichting bestaan uit:
. Donaties van particulieren
. Sponsoring door bedrijven
. Opbrengst van de oogst en andere vergoedingen die de stichting ontvangt voor haar
activiteiten

4. Beheer en besteding van het vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bestaat voornamelijk uit liquide middelen die op een rekening
courant en bedrijfsspaarekening van de RABObank staan. Het vermogen bedroeg op 31 december
2012 € 6.865. De materiële vaste activa - de authentieke machines en werktuigen die bij de
activiteiten gebruikt worden - zijn bijna geheel afgeschreven.
Het eigen vermogen wordt gebruikt als:
. Werkkapitaal om de activiteiten van de stichting te kunnen voorfinancieren;
. Reserveringen voor de reparatie, onderhoud en eventuele toekomstige aanschaf van
machines, werktuigen of gereedschappen.
. Reservering voor misoogsten.
5. Tot

slot

Uiterlijk in december 2017 zal dit beleidsplan door het bestuur worden geëvalueerd en eventueel
worden bijgesteld.

Goedgekeurd door het bestuur d.d

