Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (2017-2021) van Berbice
De Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen ('de stichting’) heeft als
statutair doel ‘de instandhouding van als beschermde monumenten in de zin van de
Monumentenwet 1988 aangewezen cultuurhistorische buitenplaatsen in Nederland in de
ruimste zin van het woord’, maar het gaat vooralsnog alleen over de buitenplaats Berbice in
Voorschoten. De stichting is opgericht bij notariële akte op 19 mei 2000. Onderstaand geven
wij de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2017-2021weer.
Bestuur en organisatie:
Het bestuur van de stichting wordt momenteel gevormd door R.J.F Posthuma, voorzitter,
C.W.M. Dessens, secretaris-penningmeester en M.J. van den Boer, lid speciaal belast met
technische zaken. Op de diverse terreinen van activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers
fungeert een coördinator als aanspreekpunt voor bestuur en vrijwilligers: dat geldt voor de
tuin, het rosarium, het leifruit, de binnenkant van het hoofdhuis, de communicatie, het
organiseren van Open Monumenten Dag en elk ander terrein dat zich daarvoor leent. Er is in
2016 een organisatie 'Vrienden van Berbice' opgericht met een eigen bestuur. De 'Vrienden'
doen aan werving van nieuwe vrienden en het organiseren van (culturele) activiteiten. Met de
opbrengsten van hun werk kunnen zij in overleg met het bestuur incidentele projecten en of
activiteiten op de buitenplaats ondersteunen.
Vooruitblik voor de komende jaren
In 2017 en 2018 zullen we de restauratieactiviteiten verleggen naar de oranjerie met de
tuinmanswoning. Daaraan voorafgaand zijn we voornemens om de schuur annex schuitenhuis te
herbouwen op de plaats waar eerder een schuur heeft gestaan en die in de 17e en 18e eeuw als
schuitenhuis fungeerde. Als de oranjerie gerestaureerd is zullen we weer een begin maken met het
terugbrengen van de cultuur van kuipplanten, die in de zomer buiten en in de winter in de oranjerie
worden geplaatst. De financiering van deze restauratie is nog niet volledig rond.
Het door Zocher sr. aangelegde park zal in de komende jaren worden hersteld.
Financiën en exploitatie
Uitgaven en inkomsten dienen dus structureel in balans te zijn. De inkomsten bestaan uit twee vaste
componenten te weten inkomsten uit vermogen en verhuur van de portierswoning en het appartement
in het hoofdhuis en variabele componenten te weten inkomsten uit incidentele bijeenkomsten,
bezoeken, rondleidingen en de verkoop van hakhout. Incidentele inkomsten uit (tijdelijke) verhuur of
gebruiksvergoeding voor beschikbaar gestelde faciliteiten kunnen zo nodig de exploitatie sluitend
maken.
Slotbeschouwing
In beleidsplan aangegeven dat de Stichting aan het eind van deze beleidsperiode (2017-2021) het
onroerend goed heeft gerestaureerd, dat het park in ontwikkeling is en dat voor de eventueel nog niet
uitgevoerde restauraties en herstellingen geldt dat de uitgaven pas gedaan worden als voldoende
inkomsten zijn verworven. Op basis van die situatie is de Stichting voor de komende jaren in staat
om met sluitende jaarrekeningen de toekomst tegemoet te gaan. De Stichting kan zich richten op het
ten uitvoer brengen van de geschetste sporen zonder dat het voortbestaan van de Stichting in gevaar
komt. Daarmee is de buitenplaats Berbice van een duurzame toekomst verzekerd.

