
Stichting Griendtsveenpark 
 
Info algemeen/beleidsplan 
 
De stichting heeft ten doel de gemeenschapszin en de sociale interactie tussen mensen 
onderling en het respect voor dier en natuur te bevorderen. Er wordt getracht het 
Griendtsveenpark in stand te houden middels verder uitbreiden van de speelgelegenheid en 
dierenpark. De stichting zet zich volledig in voor het algemeen belang. 
 
Het Griendtsveenpark heeft een Paviljoen. De opbrengsten worden volledig voor nieuwe 
speeltoestellen, voer voor dieren en huisvesting van de dieren aangewend. Het Park is voor 
iedereen vrij toegankelijk zonder entreeheffing. 
 
Ieder der bestuursleden heeft evenveel stemrecht in de stichting. De bestuursleden krijgen 
geen onkostenvergoeding en geen vacatiegeld inzake de vervulling van hun functie. 
Geen der bestuursleden kan afzonderlijk over het vermogen van de stichting beschikken. 
Verder heeft de stichting geen personeel in dienst en werkt het uitsluitend met vrijwilligers. 
 
Functie en namen van de bestuurders: 
 
Voorzitter  : A.G. Blaauwgeers 
Secretaris  : D.T. Hekman 
Penningmeester : H.A. Hölscher 
Lid   : G.A. Pietjou 
Lid   : J.A. Fonk 
Lid   : J.C. Hagedoorn 
Lid   : K.H. Kikkert 
 
Algemene info: 
 
Anbi   : Stichting Griendtsveenpark 
RSIN-nummer  : 852902025 
Postadres  : Griendtsveenstraat 90, 7887 TK Erica 
e-mailadres  : info@griendtsveenpark.nl 
K.v.K.-nummer : 58159460 
Bankgegevens : NL25 RABO 0317 6157 26 
 
 
De volgende plannen voor het jaar 2020 staan op stapel: 
 

- Verven van diverse stallen 
- Nieuwe kuikenschuur 
- Nieuwe duo-hoenderhok 
- Vangkooi voor eenden 

 
Toekomstige plannen zijn o.a.: 
 

- Overkapping hertenstal 
- Uitbaggeren van de vijver 

 
 
De stichting is grotendeels afhankelijk van sponsoren, donateurs, giften en opbrengsten van 
het paviljoen. Door middel van deze bijdragen heeft het park zijn bestaansrecht kunnen 
opbouwen. De komende jaren zal getracht worden vernieuwingen en renovaties door te 
voeren, zodat het park jaren vooruit kan. 



 
Er zijn een 2-tal Voorzieningen getroffen om onverwachte kosten het hoofd te kunnen 
bieden.  Grootonderhoud en Speelattributen. 
 
 
Begroting meerjarenplan 
 

 
 

2020 2021 2022

Baten

Verkopen paviljoen 23000 28000 30000

Donaties/sponsoring 6300 6000 6000

Bijdrage scholen 3000 3000 3000

Diverse baten 9200 8000 8000

Verkopen inzake dieren 4100 5000 5000

45600 50000 52000

Lasten

Afschrijvingen 10100 11400 12100

Huisvestingskosten 8600 8000 8000

Kantoorkosten 1250 1200 1200

Arbeidsmiddelen/machines 3500 3000 3000

Onderhoud park 7100 7000 6000

Verkoopkosten 4300 3000 3000

Algemene kosten 1350 1500 1500

Inkopen inzake dieren 6100 5500 5500

Inkopen paviljoen 14000 15000 17000

56300 55600 57300

Resultaat -10700 -5600 -5300


