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Ontstaan van Stichting Vrienden van de Rusthoekweide 

 

Het was in mei 2017 dat de toenmalige pachter van het weiland aan de Rusthoeklaan aankondigde 

dat hij zijn Schotse Hooglanders naar Eefde wilde verhuizen.  Dit was aanleiding voor een aantal 

verontruste bewoners rond het weiland voor villa Rusthoek om in actie te komen. Er is gestart met 

een petitie, om zoveel mogelijk steunbetuigingen te verkrijgen. 

De ondertekenaars wilden deze unieke situatie van begrazing door deze prachtige oer runderen 

behouden. Omwonenden weten als geen ander hoeveel belangstelling deze pracht beesten krijgen 

van passanten, in veel gevallen (groot)ouders met kleine kinderen die soms wel langer dan een 

kwartier gebiologeerd naar het drietal staan te kijken.  

Na de nodige publiciteit in de lokale en regionale (sociale)media en op TV Utrecht, is op 21 juni 2017 

aan de gemeente Baarn de petitie met 1214 steunbetuigingen overhandigd. In een persoonlijk 

onderhoud met wethouder Stroo is constructief overleg gevoerd over de mogelijke opties voor 

behoud van bestaande situatie. 

In overleg met de eigenaar van de dieren is vervolgens de initiatiefnemers van de petitie de 

mogelijkheid geboden om tot 1 januari 2018 voorbereidingen te treffen de exploitatie van het 

weiland en pacht van de gemeente over te nemen. Dit heeft geleid tot de oprichting van de 

“Stichting van de Vrienden van de Rusthoekweide”. 

Algemene Doelstelling van de Stichting: 

 

De doelstelling van de Stichting staat in de statuten omschreven als: “Het door minimaal twee 

Schotse Hooglanders laten begrazen en het daartoe onderhouden van het perceel weiland gelegen 

tussen de J.F. Kennedeylaan, Rusthoeklaan en Eemnesserweg te Baarn”. Kadastraal bekend: 

Gemeente Baarn sectie K. Nr 1215. 

De Stichting Vrienden van de Rusthoekweide is middels een beschikking per ….. aangemerkt als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) per …. Giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar bij de schenker 

en niet belast bij de Stichting. 

Beleidsdoelstellingen. 

 

Het perceel weiland laten begrazen door Schotse Hooglanders draagt bij aan de realisatie en 

daarmee het behoud een uniek stukje “Landelijk Baarn”. Het perceel ligt binnen de bebouwde kom 

van het dorp en heeft daarmee naast het bieden van toegevoegde waarde voor het karakter van de 

woonomgeving tevens een aantrekkingskracht op het publiek, dat geniet van deze dieren. Zonder 

overdrijving is deze unieke weide met haar karakteristieke bewoning beeldbepalend voor ons mooie 

dorp. 

Het is het bestuur er veel aan gelegen deze situatie te behouden. 
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Daartoe heeft het bestuur als beleid vastgesteld: 

1. Het zorgdragen van een optimale infrastructuur, zoals: 

 een goede en veilige omheining van het terrein. 

 het bieden van een goed onderkomen voor de dieren 

 het borgen van de water voorziening 

 het borgen van de stroom voorziening 

2. Het zorgdragen voor een permanente en kwalitatief goede verzorging van de dieren door: 

 de dagelijkse verzorging middels voedsel en controle van hun situatie 

 periodieke controle en zo nodig behandeling door een dierenarts 

3. Het zorgdragen voor de continuïteit van de stichting in bestuurlijke en financiële zin en daarmee 

de realisatie van de doelstelling. 

Uitvoering van beleid. 

 

Om het beleid te realiseren onderneemt het bestuur de volgende activiteiten. 

Het formuleren en realiseren van een gezond financieel beleid. De inkomsten van de Stichting 

bestaan uit donaties, giften, bijdragen van sponsoren en van de gemeente Baarn. 

De inkomsten dienen ter financiering van de jaarlijkse exploitatie. Daarnaast moeten de bijdragen 

voorzien in de vorming van een voorziening voor periodiek onderhoud en het vormen van een 

financiële reserve voor het geval één van de hoofd sponsoren zich onvoorzien terugtrekt. Het 

fondsenwerven ter ondersteuning van de doelstelling van de Stichting is daarmee een van de 

belangrijkere afgeleiden, om onze doelstelling daadwerkelijk te realiseren en mogelijk te blijven 

maken. 

Het behoud van de sponsoren en donateurs voor de Stichting vraagt een adequate communicatie 

evenals het werven van giften door regelmatige acties en publiciteitscampagnes. 

Het onderhouden en actualiseren van een goede website is daarbij een vereiste.  

Voor de continuïteit is het onderhouden van een goede relatie met de Gemeente Baarn eveneens 

van belang. Niet alleen vanuit contractuele verplichtingen (pacht), maar ook voor het verkrijgen van 

subsidie. 

De bestuurlijke continuïteit vraagt naast een goed successiebeleid betreffende de bezetting van het 

bestuur zelf dat het Bestuur zich omringt met betrokkenen met de juiste kwaliteit om specifieke 

taken in overleg met het Bestuur uit te voeren. Zo is er de ambitie om op projectbasis bepaalde 

voorzieningen te realiseren, zoals informatiepanelen en renovatie van de schuilplaats. 

Het nemen van initiatieven die het nut en de zin van de activiteiten van de Stichting ook op de lange 

termijn mede kunnen waarborgen. 

Naast het Bestuur wordt de Stichting gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers die geen 

enkele geldelijke beloning hiervoor ontvangt. 
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Organisatorische doelstellingen 

 

Het Bestuur bestaat uit 3 leden. Van belang is de nauwe betrokkenheid met de doelstelling van de 

Stichting. Het Bestuur handelt conform de bepalingen zoals vastgelegd in de oprichtingsakte. 

De bestuurders en alle vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk en inzet. 

De enige daadwerkelijke kosten van de Stichting zijn de kosten die noodzakelijk zijn om de Stichting 

haar operationele werkzaamheden te laten uitvoeren. Waaronder kosten voor voeren van 

secretariaat (postzegels, papier en cartridges) en de kosten voor de hosting en 

domeinnaamregistratie. 

 


