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1.

Inleiding

Voor u ligt het eerste bestuursverslag van Fundatie De Groot Roodhorst. Het verslag
betreft een langere periode dan gebruikelijk is: vanaf de oprichting op 7 november 2017
tot en met 31 december 2018. De afzonderlijk opgestelde jaarrekeningen zijn wel per
kalenderjaar samengesteld.
De stichting kijkt met tevredenheid terug op deze eerste fase van haar bestaan. Zo zijn
de nodige onderhoudswerkzaamheden verricht en zijn verschillende groepen bezoekers
ontvangen. Ook de fondsenwerving is zeer succesvol geweest.
De Fundatie is op 7 november 2017 opgericht met als doel:
De instandhouding van landgoederen en historische gebouwen, in het bijzonder het
kasteel met aanhorigheden bekend als Château de Courrière in Bury, België.
De Fundatie wil dit doel bereiken door het werven en beschikbaar stellen van middelen
voor het beheer en verantwoord gebruik van Château de Courrière. Daarnaast wil de
Fundatie een breed draagvlak voor deze doelstelling creëren. Daarom zet de Fundatie
zich in voor de organisatie van evenementen in en om kasteel en park.

2.

Beheer en onderhoud

Zowel het kasteel en als het park vraagt continu veel onderhoud. Het reguliere
onderhoud van het park wordt zoveel mogelijk op duurzame wijze gedaan. Zo worden
geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en worden de paden door een gasbrander vrij
gehouden van onkruid. Deze werkwijze heeft erin geresulteerd dat het park in 2018 door
Parc naturel transfrontalier du Hainaut is erkend als eco-jardin. Deze Frans-Belgische
organisatie heeft ter stimulering van de fauna in het park verschillende vogelhuisjes
geplaatst waar hopelijk diverse soorten vogels hun nesten zullen gaan bouwen.
In de verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd.
1. Op het achter gelegen terrein is een nieuwe afrastering geplaatst over een
lengte van 90 meter.
2. In het bos achter het landgoed bevond zich een niet meer werkend
irrigatiesyteem dat via een beek en buizen afwaterde naar de vijver/gracht van
het kasteel. Aangezien de vijver/gracht vaak een tekort aan water heeft, is in
overleg met de eigenaar van het bos de beek schoongemaakt en uitgediept. Rond
de in- en uitwatering van de buizen zijn beschermende muren aangebracht. Het
droge zomerweer maakte herstel goed mogelijk. De bestaande buizen bleken nog
te werken en functioneren nu weer.
3. Het zo nu en dan kappen van bomen in het park is onvermijdelijk. Tijdens de
storm van januari 2018 zijn twee grote bomen omgewaaid. Een van de bomen,
een es, stond aan de zuidzijde van het kasteel en beschadigde de grote
rododendron en de paulonia tormentosa. Zowel de rododendron als de paulonia
lijken zich overigens goed te herstellen. De andere boom, een beuk, stond op de
oprijlaan. Uit nader onderzoek door een expert van de regio Wallonië bleken
helaas 8 bomen op de oprijlaan aangetast door een schimmel waardoor de wortels
verdwijnen en de bomen instabiel worden. Eén boom was dood waarschijnlijk door
een blikseminslag. De gemeente Peruwelz heeft vergunning geven voor de kap
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van 9 bomen. In 2018 zijn de drie meest risicovolle bomen dicht bij de openbare
weg N60 gekapt.
4. Het dak van de schuur op het achter gelegen terrein is hersteld waardoor verder
verval wordt voorkomen.
5. In het kasteel is een dubbelwandige afvoerbuis van de CV geplaatst. Dit was
nodig omdat door de in 2017 geplaatste efficiëntere cv-ketel de rookgassen
minder warm zijn waardoor zich in de schoorsteen condens vormde die door de
muren naar buiten kwam en schimmels vormde.
6. Tot slot dient het advies van de Brandweer ten aanzien van het gebruik van het
kasteel vermeld. Op basis van een inspectie ter plaatse is geconcludeerd dat het
kasteel als een-familie huis in de bestaande situatie aan de normen voldoet. Wel
zijn er suggesties gedaan ter verbetering zoals de aanschaf van grotere
brandblussers. Deze suggesties zullen in komend jaar op hun haalbaarheid
getoetst worden. Wellicht kan het kasteel dan voor ruimer gebruik geschikt
gemaakt worden.

3.

Activiteiten

De Fundatie bevordert het –gecontroleerd- openstellen van het park voor natuur- en
tuinliefhebbers. Zo is er april/mei in samenwerking met Parc naturel transfrontalier du
Hainaut een tentoonstelling rond vogels en hun nestkasten georganiseerd in de
Orangerie. Biologe en bestuurslid Monique Douchet heeft in het kader hiervan driemaal
een presentatie gegeven voor een groep belangstellenden.
Ook in het kasteel zijn diverse malen gasten ontvangen. Op 24 maart hebben na een
uitvaartdienst meer dan 200 mensen (met meer dan 100 auto’s) geluncht in het kasteel.
De grote belangstelling was niet voorzien, maar de bijeenkomst is prima verlopen.
Verder hebben in de loop van het jaar naast individuele gasten drie groepen op het
kasteel gelogeerd.
Naast bovengenoemde activiteiten hebben er ook twee fotoshoots plaatsgevonden in het
kasteel, orangerie en park in 2018.

4.

Fondsenwerving

De fondsenwerving is zeer succesvol geweest. Honderden bezoekers zijn in het kasteel
ontvangen. Van hen zijn royale donaties zijn ontvangen. Op de website van de Fundatie
is een button geplaatst waarmee nu direct doneren mogelijk is. Naast de donaties zijn
vergoedingen ontvangen voor het gebruik van het kasteel en park voor fotoshoots.

5.

Communicatie

De tijdelijke website waarmee aan de ANBI-voorwaarden werd voldaan, is vervangen
door een fraaie website met informatie over de Fundatie, over het kasteel en de
omgeving. Op de site is een button met de mogelijkheid om direct te doneren.
Belangstellenden kunnen zich via de site abonneren op de nieuwsbrief. In de
verslagperiode is evenwel nog geen nieuwsbrief verschenen.
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De site is gemaakt door FCL Media. Hiervoor zijn de Fundatie geen kosten in rekening
gebracht waarvoor wij uiteraard zeer erkentelijk zijn.
Om bekendheid te geven aan de Fundatie in de regio is een kleine donatie gedaan aan
ASBL Les Amis de la Tour de Briffoeil. Deze associatie ijvert voor de instandhouding van
genoemde Middeleeuwse toren die nabij het kasteel van Courrière is gelegen.

6.

Bestuur en organisatie

De Nederlandse Belastingdienst heeft op 10 maart 2018 met terugwerkende kracht per
7 november 2017 de Fundatie aangewezen als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Dat betekent dat donaties aan de stichting onder voorwaarden aftrekbaar
voor 125% voor particulieren en 150% voor bedrijven.
Het bestuur van de stichting is in de verslagperiode drie keer bijeengekomen. De
bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bij de oprichting
bestond het bestuur uit drie personen:
•
•
•

Bert de Groot, voorzitter
Floris van der Grijn, penningmeester, secretaris
Machteld de Groot, bestuurslid

Per 17 maart 2018 is het bestuur op sterkte gebracht en uitgebreid met:
•
•

7.

Monique Douchet (lid)
en Harry van den Burgt (lid).

Financiën

De opbrengsten uit donaties en activiteiten zijn aanzienlijk hoger dan voorzien in de
begroting. De voorziene uitgaven zijn lager dan geraamd. Het positief resultaat van het
boekjaar 2017 is € 400,- (begroot € 0,-) en van het jaar 2018 € 13.166,- (begroot €
1.000,-. Voor de gedetailleerde financiële verantwoording wordt verwezen naar de beide
afzonderlijke jaarrekeningen.
De opbrengsten uit activiteiten zijn de vergoeding ontvangen vanwege de photoshoots en
deelnemersbijdragen van de tentoonstelling/presentatie. De post € 250,- voor de
fondsenwerving is niet aangesproken. Het voorziene diner is niet doorgegaan. De post
‘’Besteed aan de doelstelling’’ betreft uitgaven voor onderhoud, restauratie of
aanpassingen. Deze zijn in de verslagperiode niet gedaan.
Het positief resultaat van de stichting zal gereserveerd worden ten behoeve van de
doelstelling van de stichting.

8.

Vooruitblik 2019

De goede kaspositie van de stichting biedt mogelijkheden om in 2019 te investeren in
noodzakelijk onderhoud en behoud van het kasteel en park. Daarnaast zal doorgegaan
worden met het werven van donaties. Diverse publieksactiviteiten zijn in 2019 voorzien
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in samenwerking met de gemeentelijk culturele instelling Arret 59, een speelfilmproject
van studenten uit Amsterdam en een community filmproject uit Ameide.
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