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Vooraf 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Vicariestichting De Vijf 
Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge te Kloetinge. Het plan omvat een overzicht 
van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht in de werving, het beheer en 
de besteding van de fondsen.  
 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de werkwijze van de stichting en zal zo nodig jaarlijks 
door het bestuur worden geactualiseerd. 
 
Het bestuur van de stichting Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid 
Kloetinge, 
 
 
 
Mevrouw J.J. van Dijk van ´t Velde – Jonkvrouwe Radermacher Schorer   
Patrones (voorzitter)     
 
 
 
J.J.C. van Dijk van ´t Velde 
Penningmeester/secretaris  
 
 
 
P.H.D. Leupen 
Bestuurslid 
 
 
 
Baron S.E. van Voorst tot Voorst 
Bestuurslid 
 
december 2013 
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1. Doelstelling en actueel beleid 
 
Het door de stichting Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge te 
voeren beleid concentreert zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel het 
bevorderen en ondersteunen van het verrichten van studies voor universitaire, 
wetenschappelijke of andere opleidingen dan wel promotieonderzoeken door personen die 
bij voorkeur in Zeeland woonachtig zijn of daar vandaan komen of met Zeeland een 
bijzondere band hebben, als ook het beheren, onderhouden en exploiteren van het Zeeuwse 
landgoed Ambachtsheerlijkheid Kloetinge en het daarop gelegen historische Zeeuwse 
jachthuis en het bevorderen van activiteiten op kerkelijk, charitatief, cultureel, 
wetenschappelijk of educatief gebied, in het bijzonder verband houdende met de 
gemeenschap Kloetinge en in ruimere zin de provincie Zeeland.    
 
Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge is geformaliseerd per 19 
mei 1980. Reeds voor de formalisering heeft Vicariestichting De Vijf 
Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge zich intensief ingezet voor het verlenen van 
financiële steun aan studenten met een Zeeuwse achtergrond en het in stand houden van 
het landgoed Ambachtsheerlijkheid Kloetinge en het daarop gelegen historische Zeeuwse 
jachthuis. 
 
2. Werkzaamheden  
 
Concreet wordt financiële ondersteuning verstrekt voor de volgende activiteiten:  
 
• studiebeurzen voor personen afkomstig uit de provincie Zeeland; 
• ondersteunen van organisaties tot behoud van Zeeuwse cultuur, onder meer: 

-  de financiering van het muziekinstrument voor Excelsior; 
-  de financiële ondersteuning van de historsiche Zeeuwse molen; 
-  het financieel mogelijk maken van schooloptredens bij basisscholen; 
-  het financieren van de indoorbaan van Stichting Exploitatie Accommodatie 

Handboogsport ten behoeve van de Vereniging Schutterij Ravenstein en de leden 
van Sint Sebastiaan of Handbooggilde van Kloetinge;   

• beheren en ondersteunen van het Zeeuwse landgoed Kloetinge en het daarop gelegen 
historische Zeeuwse jachthuis. 
 

3. Werving van fondsen 
 
Het vermogen van Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge wordt 
voornamelijk gevormd door: 
 
• (ver)pachten van het jachthuis; 
• beleggingen;  
 
Sinds haar oprichting wordt Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid 
Kloetinge in belangrijke mate ondersteund door mevrouw J.J. van Dijk van ´t Velde –
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Jonkvrouwe Radermacher Schorer. Op korte termijn is geen zicht op van andere donateurs 
te ontvangen bedragen. 
 
 
 
4. Beheer van fondsen 
 
De fondsen van Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge zijn 
bescheiden en worden door de Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid 
Kloetinge zelf beheerd, waarbij grote voorzichtigheid wordt betracht.  
 
Alle opbrengsten en kosten van Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid 
Kloetinge worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle 
opbrengsten (giften/schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin 
zij door de Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge worden 
ontvangen. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben met name betrekking op uitgaven 
als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel en overige 
onkostendeclaraties.  
 
5. Besteding van fondsen 
 
De Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge zal haar vermogen 
voornamelijk aanwenden voor het verlenen van financiële steun aan de onder punt 2. 
genoemde werkzaamheden. Jaarlijks zal Vicariestichting De Vijf 
Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge minimaal één bestuursvergadering houden 
waarin de actuele en toekomstige werkzaamheden van de stichting zullen worden 
besproken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur. Van alle 
bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt. Voor zover Vicariestichting De Vijf 
Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge haar vermogen niet direct aanwendt ter 
nastreving van haar doelstelling zal zij dit vermogen beleggen in defensieve fondsen. 
 
De bestuurders ontvangen geen beloning, maar slechts een onkostenvergoeding voor hun 
diensten. 
 
6. Inschrijving, fiscaalnummer 
 
Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge is een stichting en is 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 
onder nummer 41113623, vestigingsadres 3886 LC Garderen, Paleisweg 26.  
 
Het bestuur bestaat uit vier bestuurders. Mevrouw J.J. van Dijk van ´t Velde – Jonkvrouwe 
Radermacher- Schorer is patrones van de stichting (voorzitter). Penningmeester/secretaris is 
de heer J.J.C. van Dijk van ´t Velde. Overige bestuursleden zijn de heer P.H.D. Leupen en 
Baron S.E. van Voorst tot Voorst.  
 
Het fiscaal nummer van de stichting is 007675859. 
 
 


