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1. Aanleiding
De Fundatie De Groot Roodhorst is op 7 november 2017 opgericht door Elisabert Frederik
Hendrik de Groot, eigenaar van Château de Courrière in Bury, België.
Het kasteel is rond 1840 gebouwd door Comte Ferdinand Visart de Bocarmé. Het
omliggende park is ongeveer 3 hectare groot. In het park hebben meerdere bomen een
beschermde status en wordt enkele keren per jaar opengesteld voor belangstellende
natuurliefhebbers. Het kasteel is in goede staat van onderhoud en is permanent
bewoond. Aan de permanente bewoning zal binnenkort een einde komen. Het
neoclassistisch kasteel is in 2016 als historisch monument opgenomen in de “Inventaire
du patrimoine du Wallonie”.
De heer De Groot wil het kasteel en park in stand te houden voor toekomstige
generaties. Hij is kinderloos en wil het landgoed nalaten aan een niet-winst beogende
stichting. De hoge successiebelasting in Wallonië van 80% voor vererving aan natuurlijke
personen zou de instandhouding van het kasteel en het bijbehorende park namelijk
financieel onmogelijk maken. In de regio zijn hiervan diverse treurige voorbeelden te
vinden. Daarom heeft hij ervoor gekozen het kasteel na te laten aan een algemeen nut
beogende stichting.
Met dit oogmerk heeft hij de stichting Fundatie De Groot Roodhorst opgericht die als
eerbetoon is vernoemd naar zijn familie en die hij testamentair als begunstigde heeft
aangewezen. Met deze stichting hoopt hij voldoende draagvlak te mobiliseren om dit
cultureel erfgoed voor volgende generaties te behouden.
De stichting zal het kasteel na zijn overlijden beheren. De onderhoudskosten van het
landgoed zijn evenwel hoog. Als deze niet of onvoldoende gedekt kunnen worden door
verhuur, uit opbrengsten van activiteiten of exploitatie van het landgoed of donaties, kan
verkoop van het landgoed helaas noodzakelijk zijn. De Fundatie zal dan de eventuele
opbrengsten aanwenden voor de instandhouding van andere landgoederen en historische
gebouwen.

2. Doel van de Fundatie
Het statutaire doel van de stichting is: het in standhouden van onroerende zaken zoals
landgoederen en historische gebouwen, in het bijzonder het kasteel met aanhorigheden
Chateau de Courrière, Rue Courrière 1, 7602 Bury (ville Peruwelz) in België.
De Fundatie wil dit doel bereiken door het werven en beschikbaar stellen van middelen
voor het beheer en verantwoord gebruik van landgoederen en gebouwen, in het
bijzonder Chateau de Courrière.
Het primaire doel van de Fundatie is dus het in stand houden van Château de Courrière.
Om het kasteel in bezit te kunnen nemen is de opbouw van een reserve voor de te
verwachten kosten van onderhoud en belastingen in de voorliggende beleidsperiode de
belangrijkste taak. De activiteiten van de Fundatie zullen dan ook gericht zijn op het
werven van donaties voor dit doel. Tot de overdracht van het kasteel blijft de eigenaar
verantwoordelijk voor het onderhoud en belastingen.
Cultureel erfgoed speelt een belangrijke rol in een duurzame samenleving. Een secundair
doel is dan ook draagvlak creëren voor het belang van de instandhouding en het
duurzaam beheer van het kasteel en park. Daarom zal de Fundatie zich inzetten voor de
organisatie van culturele evenementen in en om kasteel en park.
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3. Activiteiten
Fondsenwerving
In de loop der jaren hebben honderden gasten het kasteel bezocht. Donateurs zullen via
dit netwerk geworven worden. Daarnaast zal jaarlijks een fondsenwervend diner
georganiseerd worden op het kasteel of in de Orangerie. De website en de nieuwsbrief
van de Fundatie zullen bij de fondsenwerving een belangrijke rol spelen.
Sensibilisering
De Fundatie zal historisch onderzoek naar de bewoners, het kasteel, en de directe
omgeving starten en publiciteit geven aan de resultaten.
De Fundatie zal een faciliterende rol spelen bij het openstellen van het park voor natuuren tuinliefhebbers.
De Fundatie zal zich inspannen culturele evenementen te organiseren in het kasteel en
Orangerie. Gedacht wordt aan kunst- of historische tentoonstellingen en optredens van
podiumkunstenaars.

4. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat bij de oprichting uit drie personen:
•
•
•

Elisabert Frederik Hendrik de Groot, voorzitter
Florus Cornelis Leendert van der Grijn, penningmeester, secretaris
Maggeltje de Groot, bestuurslid

Het bestuur zal worden uitgebreid tot minimaal vier personen. De heer De Groot zal zich
terugtrekken uit het bestuur zodra een onafhankelijk voorzitter is gevonden.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens een
eventuele onkostenvergoeding.
Alleen twee gezamenlijk handelende bestuursleden zijn bevoegd de stichting te
vertegenwoordigen.
Besluiten met betrekking tot verkrijging. bezwaring of vervreemding van
registergoederen kunnen alleen met algemene stemmen worden genomen.
Geen bestuurslid kan afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting.
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5. Financiën
De stichting is 7 november 2017 opgericht. Onderstaande tabel geeft een prognose van
de financiën vanaf die datum voor de eerste beleidsperiode.

IN
Donaties

begroot
2017-2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2017-2020

€

2.000,00

€

4.000,00

€

4.000,00

€

10.000,00

Opbrengst activiteiten

€

-

€

2.000,00

€

2.000,00

€

4.000,00

Totaal IN

€

2.000,00

€

6.000,00

€

6.000,00

€ 14.000,00

Algemeen

€

500,00

€

500,00

€

500,00

Activiteiten

€

-

€

750,00

€

Kosten fondsenwerving

€

250,00

€

250.00

€

Besteed aan doelstelling

€

250,00

€

500,00

Reservering

€

1.000,00

€

Totaal UIT

€

2.000,00

€

UIT
€

1.500,00

750,00

€

1.500,00

250,00

€

750,00

€

500,00

€

1.250,00

4.000,00

€

4.000,00

€

9.000,00

6.000,00

€

6.000,00

€

14.000,00

Toelichting op de begroting
Voor het werven van donaties zijn geen kosten begroot. Voor het jaarlijkse
fondsenwervende diner is € 250,- als uitgave begroot.
Doel van de activiteiten is creëren van draagvlak. De netto opbrengsten uit evenementen
zullen derhalve naar verwachting bescheiden zijn. In de opstartperiode zijn geen
evenementen voorzien.
Algemene kosten zijn kantoor- en juridische kosten, website en onkostenvergoedingen.
De post ‘’Besteed aan de doelstelling’’ betreft uitgaven voor onderhoud, restauratie of
aanpassingen.
De post ‘’Reservering” betreft de reservering voor in de toekomst te betalen onderhoud,
restauraties, belastingen, of aanpassingen. De stichting heeft een rekening courant bij de
Regiobank. De gereserveerde gelden zullen op een spaarrekening bij deze bank geplaatst
worden.
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