Beleidsplan
Stichting Instandhouding Havezathe Herinckhave
Het beleidsplan laat zich afleiden uit de statutaire doelstellingen van de Stichting welke in
1990 werd opgericht en waarvan de Statuten laatstelijk per 25 maart 1991 zijn vastgesteld.
De stichting is in 1991 door de Belastingdienst gerangschikt als een rechtspersoon zoals
bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet (zgn. ANBI-Stichting).
De doelstelling luidt:
1. het verkrijgen, herstellen, onderhouden en beheren van het landgoed Herinckhave met
inbegrip van de 18e eeuwse havezathe Herinckhave met bouwhuizen, kapel wateremolen,
tuinen lanen en grachten gelegen in de buurtschap Fleringen, gemeente Tubbergen en van
de daarin of daarbij aanwezige meubilaire en andere roerende goederen, een en ander met
inachtname van de Monumentenwet en de Natuurschoonwet
2. het opsporen, verkrijgen en onderhouden van alle op gemeld landgoed betrekking
hebbende zaken van welke aard dan ook
3. De Stichting tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen, onder meer door het
verrichten van alle handelingen, welke kunnen strekken tot het verkrijgen van verloren
bezit van de havezathe Herinckhav en tot instandhouding van het verkregen bezit
4. De stichting beoogt niet het maken van winst
Het Landgoed Herinckhave is al sedert ruim 35 jaar een NSW landgoed, waarvan huis en
bijgebouwen en watermolen al geruime tijd een rijksmonument zijn, terwijl sedert de 90-jaren
vrijwel het gehele landgoed de status van rijksmonument heeft gekregen.
Het landgoed is in de periode 1940-1945 veel van zijn roerende en onroerende bezittingen
kwijt geraakt; bovendien is door een grote brand in 1959 een groot deel van de havezathe
afgebrand , waarbij ook weer veel roerende zaken verloren zijn gegaan. Last but not least zijn
er in het begin van de 20-ste eeuw veel archivalia en tot de havezathe behorende zaken
verloren dan wel in andere handen overgegaan.

1. Te verrichten werkzaamheden
De Stichting beheert het vermogen en doteert gelden in overeenstemming met bovenstaande
statuten. De stichting heeft geen personeel in dienst.

2. Wijze van verwerving van gelden:
Het vermogen van de Stichting is afkomstig uit een legaat en bestond oorspronkelijk uit
verpachte gronden en een aandelen portefeuille.
In 2010 heeft de Stichting het erfpachtrecht kunnen verwerven van de Havezathe Herinckhave
met aanhorigheden, alsmede de watermolen, daartoe moesten de verpachte gronden en een
gedeelte van de aandelenportefeuille verkocht worden. De inkomsten bestaan nu vrijwel
uitsluitend uit huurinkomsten, renten en dividenden, alsmede –ad-hoc- inkomsten uit
bijdragen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed voor onderhoud en restauratie De groei van
het vermogen is voornamelijk het gevolg van koerswinsten, waarbij het beleggingsbeleid als
“voorzichtig” gekarakteriseerd kan worden.

3 Beheer van het vermogen
Geschiedt door het Bestuur, op basis van het door de Stichting opgestelde Beleggingsstatuut.
Tevens wordt het Bestuur adhoc geadviseerd door een rentmeester. Jaarlijks worden door
een accountant de financiele jaarstukken opgemaakt, welke vervolgens door het Bestuur
worden besproken en geaccordeerd
4. Besteding van de gelden
Sedert de brand in 1959 werd Herinckhave met kapel, watermolen, lanen en grachten in
erfpacht uitgegeven aan de Overijselse Kastelen Stichting, dit onder voorwaarde van
restauratie. Genoemde Stichting heeft ca 2009 te kennen gegeven dit bezit te willen afstoten,
terwijl het tot de doelstelling van de SIHH behoort de in erfpacht uitgegeven onderdelen te
verwerven als integraal onderdeel van het landgoed.
Als onder ad 2. werd aangegeven is bovenstaande in 2010 volledig gerealiseerd.
a. Dotaties
De stichting welke in 1990 werd opgericht heeft sedert haar oprichting o.m. bijgedragen aan:
Restauratie van het dak van een der bouwhuizen; restauratie van de zgn “Tuinkamer” in een
der bouwhuizen; bijdrage aan herstel van een zgn Hoogstamboomgaard; aankoop en/of
restauratie van familieportretten; onderhoud van familiegraven in Tubbergen en Hichtum
(Fr.).
Voorts worden - ad-hoc - bijdragen gegeven aan publicaties en/of activiteiten welke verband
houden met de havezathe, diens bewoners of de directe omgeving.

b. Te verwachten dotaties
Na de afkoop van het erfpachtrecht is het stichtingskapitaal aanzienlijk geslonken; wel zal op
bescheiden wijze verder gewerkt worden aan de doelstelling: het verkrijgen, beheren en
onderhouden van op Herinckhave betrekking hebbende zaken
De inkomsten zijn primair bestemd voor het onderhoud van de havezathe en aanhorigheden,
alsmede de watermolen, de grachten en tuinen. Uitgangspunt daarbij zijn de periodieke
rapportages en adviezen van de Stichting Monumentenwacht Overijssel.
In de komende jaren wordt nog voorzien het verwerven en restaureren van enkele waardevolle
portretten van vroegere bewoners/eigenaren van Herinckhave; alsmede het tot de havezathe
behorende porselein met familiewapens.
Tot slot zij nog vermeld dat de Stichting noch in het verleden, noch in het heden, beloningen
en/of vergoedingen aan haar bestuurders heeft toegekend.
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