Beleidsplan

Doelstelling
De missie van de Stichting Koets en Rij is het verwerven, behouden,
restaureren, tentoonstellen en gebruiken van koetsen en rijtuigen. Dit wordt gedaan in of in
de omgeving van monumentale kastelen, kloosters en herbergen. De hiermee samenhangende
werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd door mensen met een functionele
beperking.
In de Utrechtse Heuvelrug, naast het kasteel Sterkenburg, aan de Langbroekerdijk in
Driebergen- Rijsenburg, ligt een complex van enkele gebouwen waaronder een herberg met
monumentstatus. Dit complex ‘Het Wapen van Sterkenburg’ is zeer geschikt te maken om de
missie van de Stichting ten uitvoer te brengen. De Stichting is het project ‘Met de koets naar
Sterkenburg’ gestart. Dit is een samenwerkingsproject met de Stichting ‘De Stichtse
Aanspanning’, gevestigd te Doorn, en behelst het opzetten van een centraal in het land
gelegen, vaste plaats waar de landelijke certificering van koetsen en rijtuigen zal
plaatsvinden. De certificering zal een aantal malen per jaar worden gedaan en opgezet
worden als publieksevenement.
Het streven is om het Wapen van Sterkenburg te laten uitgroeien tot een Nationaal
Rijtuigcentrum waar koetsentochten worden gehouden en restauratie plaatsvindt, zoveel
mogelijk uitgevoerd door mensen met een functionele beperking. Tevens wordt gestreefd
naar een samenwerkingsverband met het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek voor het opzetten
van een Nationaal Rijtuigmuseum met tijdelijke tentoonstellingen.
Dit is een unieke gelegenheid om enerzijds Nederlands cultureel erfgoed veilig te stellen voor
de toekomst en anderzijds om oude ambachten levend te houden en mensen met en zonder
beperking te begeleiden naar werk. Tevens ontstaat er een duurzame toeristische attractie in
de Utrechtse Heuvelrug!

Werkzaamheden
•

Het restaureren en onderhouden van diverse rijtuigen.

•

Diverse rijtochten met mensen die een steuntje in de rug verdienen.

•

Begrafenisrijtuig wordt gebruikt met de stadskoerier Leon van Assem.

•

Deelnemen aan de Kastelentocht in Doorn en andere tochten over de Utrechtse
Heuvelrug.

Planning komende jaren
•

Komende jaren de activiteiten verder uit te breiden voor verschillende doelgroepen.

•

Organiseren van rondleidingen op kasteel Sterkenburg gecombineerd met rijtochten
oa naar kasteel Beverweerd.

•

Activiteiten in samenwerking met diverse zorginstellingen in de regio intensiveren.

Inkomsten
De inkomsten zijn meerdendeels verkregen door giften. Eventuele verhuur van rijtuigen
behoort ook van de bronnen van inkomsten.

Vermogensbeheer
Hoe wordt het vermogen beheerd en besteed?
Het vermogen wordt beheert door de penningmeester. Aangezien er thans de stichting geen
oogmerk op winst heeft en het vermogenskapitaal onder € 10.000 is is de beheerstaak
gering.

Vestigingsadres Koets en Rij:
Ridderhofstad Sterkenburg
Langbroekerdijk 10
3972 ND Driebergen
Post- of bezoekadres Koets en Rij:
Langbroekerdijk 10
3972 ND Driebergen

