Algemeen Nut Beogende Instelling

Om Kasteel-Museum Sypesteyn en zijn tuinen te behouden voor de toekomst
zijn er enkele stichtingen opgericht:. Onderstaande stichting is sinds 1 januari
2008 fiscaal erkend als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) en
sinds 1 januari 2012 als cultureel ANBI. Hiervoor gelden ruimere
mogelijkheden voor belastingaftrek. Ga naar Schenkingen aan KasteelMuseum Sypesteyn onder Hoofdmenu op onze website.
Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht om via hun website een
aantal gegevens te publiceren. Hieronder treft u de gevraagde informatie aan.
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Van Sypesteyn-Stichting (RSIN/fiscaal nummer 3047295)
Bestuur:
Drs. F.D. Kastelein, voorzitter
Mw. C.S.A.J. Moote, vicevoorzitter
Penningmeester, vacature
Mw. Drs. B. Laan
Mw. Dr. L. Albers
Dhr. W.H. Dröge
Directie en staf:
Ir. R.C. Sluiter, directeur
Drs. D.H. van Wegen, conservator
Mw. H.A. van der Wilt, tuinbazin
Contactgegevens
Kasteel-Museum Sypesteyn
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150
1231 LC Loosdrecht
035-5823208
info@sypesteyn.nl
www.sypesteyn.nl
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning en of vacatiegeld voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De dagelijkse werkzaamheden
inclusief de functie van directeur worden – op twee functies na, t.w. tuinbazin
en conservator - uitgevoerd door ruim 65 vrijwilligers. Zij ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Met de twee (parttime) functionarissen zijn
arbeidsvoorwaarden overeengekomen die aansluiten bij wat voor
medewerkers in de museumbranche usance is.

Rabobank - IBAN
NL 57 RABO 0304 6356 77
BTW Nr. 003047295B01
KvK 41178017
ANBI 3047295

Doelstelling van de Stichtingen
De Van Sypesteyn-Stichting heeft ten doel het in stand houden, het verzorgen,
het uitbreiden en het in het openbaar ter bezichtiging stellen van een
verzameling voorwerpen vaan kunst en kunstnijverheid, bijeengebracht door
de stichter, wijlen de heer Jonkheer Catharinus Henri Cornelis Ascanius van
Sypesteyn, benevens het bewaren en verzorgen van archief en
herinneringsstukken betreffende het geslacht van de stichter en aanverwante
geslachten. De Stichting tot Steun aan het museum Sypesteyn heeft ten doel
het verlenen van steun in de ruimste zin, in het bijzonder in geldelijke vorm aan
de Van Sypesteyn Stichting, voor de instandhouding en uitbreiding van het aan
deze stichting toebehorende museum Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht.
Missie, visie en strategische doelstellingen
Belanghebbenden
Voor het succes van het museum is van belang dat wij ons bewust zijn van de
belanghebbenden en hun eisen en verwachtingen, en dat wij daar met onze
strategieën en activiteiten zo goed mogelijk op inspelen. In onderstaande lijst
staan de naar onze inschatting voor het museum belangrijkste
belanghebbenden:
• de bezoekers van het Kasteel-Museum;
• de Provincie Noord Holland;
• de Gemeente Wijdemeren
• de bewoners van Wijdemeren en omstreken
• de Stichting Vrienden van Sypesteyn;
• de Sponsors (stichtingen, fondsen, bedrijven, particulieren);
• de Media;
• de Toeristische sector;
• de Onderwijssector;
• de Culturele sector, kunstinstellingen, brancheorganisaties en de
kunsthandel;
• de Medewerkers (betaald en onbetaald).
De missie van Kasteel-Museum Sypesteyn
De Van Sypesteyn Stichting maakt het door Jonkheer Henri van Sypesteyn
gecreëerde ensemble van kasteel, museale collectie en historische tuin tot iets
toegankelijks voor zo veel mogelijk mensen en verrijkt en inspireert hen.

De kernwaarden van Kasteel-Museum Sypesteyn
De kernwaarden van Kasteel-Museum Sypesteyn, die de leidraad vormen voor
zowel onze doelstellingen als onze activiteiten, kunnen met de volgende
termen worden uitgedrukt: toegankelijk, authentiek, kwaliteitsbewust,
inspirerend en vertrouwd. Aan de invulling van deze kernbegrippen en waarden wordt hieronder nadere invulling gegeven.
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De visie van Kasteel-Museum Sypesteyn
De visie omschrijft de situatie waar Kasteel-Museum Sypesteyn naar streeft.
De visie is gebaseerd op de missie en de kernwaarden van het museum en
houdt rekening met trends en ontwikkelingen in de omgeving van het museum
en met de belangrijkste belanghebbenden. Kasteel-Museum Sypesteyn:
1.. is -hoe klein het ook is- een van de meest bekende huismusea in den lande.
Het is authentiek, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand.
2.. wil excelleren in behoud en beheer van, onderzoek naar, en presentatie van
het onder zijn beheer vallende ensemble van kasteel, collectie en historische
tuin en streeft naar verrijking van de collectie door nieuwe, passende
aanwinsten en bruiklenen.
3.. bereikt landelijk zo veel mogelijk mensen, en bouwt een vertrouwde band
op met zijn publiek door het een inspirerende en verrijkende ervaring te bieden.
4.. is door zijn fraaie locatie bij uitstek een ontmoetingsplaats voor culturele en
culinaire activiteiten, voor huwelijken, feesten en andere evenementen.
Strategische doelstellingen
De strategische doelstellingen vormen de basis voor te ondernemen acties en
korte termijn beslissingen, met name meer gedetailleerde beleidsplannen,
plannen van activiteiten. Daarnaast worden reeds geplande activiteiten aan
deze doelstellingen getoetst. Missie, visie en kernwaarden van Sypesteyn in
samen houding met belanghebbenden en de factoren die de activiteiten van
het museum van buitenaf beïnvloeden, zijn de volgende strategische
doelstellingen te onderscheiden:
1. Wij willen een breed toegankelijk museum zijn.
2. Wij willen een authentiek museum zijn
3. Wij willen kwaliteit uitstralen.
4. Wij willen een bezoek aan Sypesteyn tot een inspirerende en verrijkende
ervaring maken..
5. Wij willen - klein als we zijn - overleven.
Ad 1. Een breed toegankelijk museum
Het doel is om kasteel, collectie en tuin toegankelijk te maken voor zo veel
mogelijk mensen. Met ‘toegankelijk’ bedoelen we niet alleen dat onze museale
gebouwen fysiek toegankelijk zijn voor bezoekers, maar ook dat collectie en
informatie over dit ensemble op alle mogelijke manieren toegankelijk zijn.. Wij
streven er naar om het jaarlijks aantal bezoekers boven de 7.500 te krijgen.
Ook streven we naar een grotere diversiteit binnen ons publiek. We willen
bezoek van jongeren en meer mensen ‘van verder weg dan lokaal’ in het
algemeen stimuleren. De huidige toegang tot museum via trappen is
ontoereikend om minder validen het museum te laten bezoeken. Wij
onderzoeken de mogelijkheden om Kasteel-Museum Sypesteyn via een
externe lift aan de tuinzijde van het gebouw van een extra ingang te voorzien.
Tevens wordt onderzocht of de vloerniveaus tussen diverse ruimten beter op
elkaar kunnen worden aangesloten. De optimale ambitie is om het kasteel af te
bouwen in de vorm die jonkheer Henri van Sypesteyn voor ogen had toen hoe
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hij met bouwen begon. En dat betekent dat er nog een vleugel aan het
bestaande complex wordt toegevoegd. Het spreekt voor zich dat realisatie van
deze ambitie een enorme meerwaarde heeft voor alles waar Sypesteyn nu al
voor staat.
Ad 2. Een authentiek museum
Kasteel-Museum Sypesteyn herbergt een gevarieerde collectie van
voorwerpen, waarvan een deel permanent wordt getoond in de diverse
stijlkamers die het kasteel rijk is. Niet getoonde voorwerpen wachten geduldig
op hun beurt om in tijdelijke (thema)-tentoonstellingen te worden getoond.
Hoofdzaak is dat de inrichting van het museum een in beginsel niet
veranderende weergave vormt van hetgeen de stichter – jonkheer Van
Sypesteyn – daarmee voor ogen had. Het is de taak van het museum te
bewaken dat het publiek erop kan en mag vertrouwen dat deze authenticiteit
wordt gewaarborgd. Onderzoek is daarom ook vooral gericht op verdere
verwerving van informatie en kennis en het delen ervan met het publiek over
alles wat de jonkheer heeft bezield om tot de creatie van zijn ensemble te
geraken.
Ad 3. Een museum met kwaliteit
Kasteel-Museum Sypesteyn hecht eraan dat de informatie en overdracht ervan
hoog in het vaandel staat. De ruimtelijke indeling van het kasteel maakt het
helaas onmogelijk dat het elk moment kan worden bezocht zonder rondleiders,
onder toeziend oog van een team van suppoosten. Tegenover de beperking
dat het museum slechts op vaste tijdstippen te bezichtigen is, staat dat het
bezoek onder begeleiding van zeer deskundige rondleiders geschiedt. Het doel
is dan ook ervoor te zorgen dat het desbetreffende personeel gedegen wordt
opgeleid en verdere kennis verwerft over de getoonde materie. Er is behoefte
aan een te kiezen methodiek van kwaliteitstoetsing.
Ad 4. Een vertrouwd museum
Kasteel-Museum Sypesteyn wil een binding maken met zijn bezoekers en
hoopt hen tot ambassadeurs voor het erfgoed te maken. Je wil er met je
vrienden en kennissen weer terug komen. Tentoonstellingen die steeds in het
vertrouwde verlengde van deze kernwaarde liggen, vergroten vanzelfsprekend
de naamsbekendheid van het museum en leveren tegelijkertijd een belangrijke
bijdrage aan de promotie van Gooi- en Vechtstreek.
Ad 5. De wil tot overleven
Het museum is relatief klein en tevens statisch. De ons toegekende
gemeentelijke subsidies zijn daarom wellicht navenant gering. We blijven er
echter naar streven dat de gemeente ervan overtuigd blijft dat continuïteit in
financiële steun van hun zijde voor voortbestaan van Kasteel-Museum
Sypesteyn onontbeerlijk is. Per slot van rekening vormt Sypesteyn een
interessante publiekstrekker voor de gemeente Wijdemeren. Overleven
betekent ook dat we steeds voldoende middelen weten te vinden om
achterstallig onderhoud in ons ensemble te voorkomen.
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De belangrijkste randvoorwaarden voor deze missie
Sponsors
Voor ambitieuze plannen van het museum zijn additionele financiële inkomsten
blijvend nodig. Sypesteyn boogt op een aantal sponsors waarvan een deel van
weleer. De huidige economische crisis stelt deze relatie helaas ernstig onder
druk. Onze fondsenwervingcommissie doet er alles aan om desondanks de
inkomsten stroom niet op te laten drogen.
Particuliere steungevers en verzamelaars
Kasteel-Museum Sypesteyn wil onderzoeken hoe nieuwe particuliere
steungevers aan het museum kunnen worden gebonden. De ‘Stichting
Vrienden van Museum Sypesteyn’ die zich voor een gering bedrag per
begunstiger aansluit, levert goed maar toch onvoldoende rendement op.
Daarom wil Kasteel-Museum Sypesteyn met zijn relatief grote bekendheid,
goede reputatie en uitstraling op landelijk niveau een tweede club van
particuliere steungevers opbouwen. Een tweede belangrijke doelgroep vormen
verzamelaars; zij kunnen met substantiële bruiklenen en mogelijk ook
schenkingen de collectie verrijken.
Een inspirerende en verrijkende ervaring
De moderne consument is in zijn vrijetijdsbesteding op zoek naar inspiratie,
beleving en emotie. Het verrijken en inspireren van de bezoeker is daarom een
essentieel onderdeel van de missie van Kasteel-Museum Sypesteyn. Om
ervoor te zorgen dat iedere bezoeker zich een welkome gast voelt in het
museum, en op basis van een inspirerende ervaring graag nogmaals het
museum wil bezoeken, zal in de komende jaren de aandacht zijn gericht op
goede ondersteunende voorzieningen (winkel, horeca, bewegwijzering,
informatievoorzieningen via internet) en innovatieve, uitdagende
tentoonstellingen. Op dit moment gaat verreweg het grootste deel van onze
aandacht en ons budget uit naar de tijdelijke tentoonstellingen en de
begeleidende communicatie.
Een gezonde organisatie
Last but not least dient de organisatie Sypesteyn, die vanwege de beperkte
financiële middelen voor slechts 3% uit betaalde krachten bestaat, erop toe te
zien dat een klimaat in stand wordt gehoudenwaarin huidige en toekomstige
vrijwilligers zich thuis voelen en waardoor zij geïnspireerd blijven.
Bijlagen
1.
Activiteiten 2018
2.
Verslag 2017
3.
Financiële informatie 2017
Bijlage 1
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Activiteiten 2018
Tentoonstellingen
De porseleinfabriek boven water i(van 6 mei tot en met 31 oktober) s de tweede
in een reeks van voorlopig drie tentoonstellingen, waarmee Kasteel-Museum
Sypesteyn in Loosdrecht zich presenteert als plek om kennis te nemen van het
spannende verhaal van het Hollands porselein. Vanaf de eerste kennismaking
met oosters porselein, voor het eerst door de reis van Marco Polo en vanaf de
17de eeuw door de invoer op grote schaal door de V.O.C., probeerden
Europeanen dit fascinerende ‘witte goud’ na te maken. Het ‘arcanum’ of het
geheim van de porseleinproductie werd in 1709 ontrafeld in Meissen.
Gedurende slechts vijftig jaar blies ook Holland zijn partij mee in de productie
van deze vorm van sierkunst.
De plek van de Loosdrechtse porseleinfabriek aan en nu deels in het water van
de plassen werd een aantal jaren geleden grondig onderzocht en
gedocumenteerd. De tentoonstelling brengt met behulp van grondstoffen en
hulpmiddelen het productieproces in beeld. De vele gevonden misbaksels
getuigen op hallucinante wijze van het grote afbreukrisico. Bij de opgraving
kwamen ook onbekende vormen en decoraties boven water. Deze
tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met de Stichting Loosdrechts
Porselein (SLOP) en de Historische Kring Loosdrecht.
Beelden op Syp (18 augustus tot en met 30 september) kan Sypesteyn zich
weer verheugen op een tentoonstelling van beeldhouwwerken in tuin en park.
Evenementen
Dit jaar start het eerste Erfgoed festiival in Gooi en Vecht, met als thema:
Groen in Gooi en Vecht. Doel is het publiek op een laagdrempelige manier
laten kennismaken met Gooise groenverhalen via tentoonstellingen, wandelen fietsroutes en lezingen. Door de hele regio worden activiteiten
georganiseerd. Singer Laren, het Huizer Museum, Kasteel Loenersloot,
Museum Weesp, het Muiderslot, Pampus, het Gooise Natuurreservaat en heel
veel andere organisaties doen mee. Op Sypesteyn zal de officiële Kick-off
plaatsvinden. Daarnaast draagt Sypesteyn met diverse lezingen bij aan dit
initiatief.
Overige activiteiten
Zoals elk jaar worden er binnen- en buitenconcerten georganiseerd op
Sypesteyn. Ook zal dit jaar weer een Kasteelfair zijn. Voorts zullen er samen
met ‘Restaurant op Sypesteyn’ , sinds begin dit jaar pachter van de horeca in
kasteel en koetshuis, de nodige activiteiten worden ontwikkeld om bezoek aan
Sypesteyn nog aantrekkelijke te maken.

Bijlage 2
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Verslag 2017
Van Sypesteyn Stichting
De Van Sypesteyn Stichting beheert de nalatenschap van Jonkheer Henri van
Sypesteyn en heeft daarom de exploitatie en instandhouding ervan tot doel.
Behalve dat Sypesteyn een uniek museum herbergt, is het ook een prachtige
buitenplaats met circa 6 hectaren tuin, park en weilanden en meerdere
monumentale opstallen dan alleen het kasteel. Daarvoor organiseert de
stichting openstelling van en tentoonstellingen op het Landgoed. Dit betreft
zowel de permanente tentoonstelling van de collectie van wijlen Jonkheer van
Sypesteyn in het kasteel als tijdelijke tentoonstellingen in het kasteel en de
tuin, die zich uitstekend leent voor beeldententoonstellingen.
Resultaat
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 11.264,-.
Vergeleken met het boekjaar 2016 (positief resultaat € 20.886,-) zijn de
inkomsten met 1,5% gestegen, terwijl de uitgaven met ruim 11,7% zijn
gestegen. Over geheel 2017 ontving Sypesteyn 8008 betalende bezoekers
tegen 7281 in 2016, wat een stijging betekent van 10%.
Middellange termijn
Kasteel-Museum Sypesteyn wil zijn voortbestaan in de komende jaren zeker
stellen door meer bezoekers en inkomsten te genereren door te focussen op
de sterkten van Sypesteyn en op samenwerking met musea uit de regio en met
musea met verwante collecties. Dit streven vloeit voort uit de aanbevelingen in
het rapport "Kasteel Sypesteyn: op weg naar een duurzame toekomst", ook
wel aangeduid als het rapport Huijser. De conclusie van dit rapport was:
"Kasteel-Museum Sypesteyn met de collectie, het porselein en de historische
tuin, heeft een unieke culturele erfgoedwaarde en is niet alleen van
toegevoegde waarde voor de gemeente Wijdemeren, maar ook voor de regio
en zelfs (inter)nationaal”. Om de potentie van Sypesteyn in stand te houden
en uit te bouwen zal geld nodig zijn, deels uit eigen inkomsten, deels uit
subsidies. De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek gaan de basis
vormen voor in te dienen fondsenaanvragen, waarbij meerjarige
programmering voor de speerpunten (Sypesteyn wordt hèt nationale museum
voor) Hollands Porselein en (Sypesteyn staat voor het behoud, herbeleving en
aantrekkingskracht voor een unieke) Historische Tuin centraal staat.
Wij zijn niet alleen zeer verheugd dat deze visie en beoogde vervolgstappen
unaniem werden onderschreven door het College van B&W en de
Gemeenteraad van Wijdemeren maar zijn ook buitengewoon tevreden dat dit
bestuurlijk orgaan heeft ingestemd met een voorstel van het college om
Sypesteyn subsidie te verstrekken voor het inhuren van externe expertise. Ook
is het bestuur de gemeente Wijdemeren zeer erkentelijk dat zij heeft besloten
om tijdelijk het verstrekken van exploitatiesubsidie te hervatten. In elk geval
kan de komende twee jaren nog worden gerekend op financiële steun (€
14.200,- in 2018 en € 9.200,- in 2019).
Op 29 augustus 2017 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een
subsidiebeschikking afgegeven. Het gaat om subsidie voor de instandhouding
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van het monument (SIM): Historische tuin- en parkaanleg Sypesteyn. Wij zijn
uiteraard zeer verguld dat Sypesteyn deze subsidie van € 13.627 voor het
eerst in 2018 en ook de vijf daarop volgende jaren gaat ontvangen.
Pachtinkomsten
Het realiseren van een pachtovereenkomst voor het aangrenzende terrein De
Schutse, dat dankzij Europese en Provinciale subsidies met het landgoed kon
worden herenigd, vormt een aanvullende belangrijke voorwaarde voor een
sluitende meerjarenbegroting van Sypesteyn. In het verslagjaar zijn via
tripartiet overleg tussen bestuur, een projectontwikkelaar en de gemeente
Wijdemeren positieve vorderingen geboekt op het gebied van
woningbouwplannen. Bij het opstellen van dit verslag werd van Gemeente
Wijdmeren een omgevingsvergunning verleend waardoor de
projectontwikkelaar gerechtigd is tot het bouwen van vier woningen op het
Schutse. De verwachting is sloop van de huidige opstallen en vervolgens de
nieuwbouw in september 2018 van start gaat.
Tentoonstellingen
Hollands porselein op Sypesteyn, breekbare schoonheid uit de 18e eeuw
Gekozen is dit jaar voor een twee tentoonstellingen. Het "grote" thema is
"Hollands porselein op Sypesteyn, breekbare schoonheid uit de 18e eeuw". De
tentoonstelling gaf in zeven zalen een overzicht van opkomst, bloei en
ondergang van de porselein manufactuur in Holland gedurende de 18de eeuw.
Hierbij kwamen aan de orde: de fascinatie voor het ‘witte goud’ ook wel
Maladie de porcelaine genoemd, de stilistische ontwikkeling van de vormen
van rococo via neoclassicisme naar Empire, tafelcultuur, concurrentie,
bedrijfsrisico’s en sociaal ondernemerschap en de relatie met het buitenland.
Een eyeopener voor velen was de rol van Henri van Sypesteyn. Van
Sypesteyn was één van de vroegste verzamelaars en droeg bij aan de kennis
over Hollands porselein door presentaties in zijn eigen museum, door
bruiklenen aan andere instellingen, door onderzoek en door publicatie. Het
eigen Hollands porselein, een belangrijke kern in de eigen vaste collectie werd
ter gelegenheid van de tentoonstelling tijdelijk versterkt door een groot aantal
bijzondere bruiklenen uit andere musea en van particulieren (Rijksmuseum,
Amsterdam Museum, de gemeentemusea van Den Haag en Weesp). Bestuur
en directie zijn deze bruikleengevers zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan
deze geslaagde tentoonstelling. Ter gelegenheid van de tentoonstelling
verscheen een geactualiseerde heruitgave van het boekje De Hollandse
Porseleinroute. Bestuur en directie dankt de Stichting Hollands Porselein voor
de volledige financiering van dit interessante boekje.
Het publiek kon niet alleen genieten van het Hollands porselein in de
tentoonstelling, maar zich ook verder in het onderwerp verdiepen door het
bijwonen van een goed bezocht symposium in de naastgelegen Sypekerk met
lezingen door landelijk bekende porseleinexperts. Een woord van dank aan het
Prins Bernharc Cultuurfonds en aan de Stichting van Vrienden van Sypesteyn
voor hun financiele bijdargen aan deze tentoonstelling is hier op zijn plaats.
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Gebakken beelden op Sypesteyn
Beeldhouwers ‘vinden’ hun monumentale werk vaak in het materiaal. Soms
kneden zij zelf de vorm. Er wordt dan niet weggehaald om de vorm te
‘bevrijden’, maar toegevoegd om vorm te scheppen. Het resultaat kan in brons
worden gegoten of als ceramiek gebakken. Het handschrift wordt zo door een
technisch proces verduurzaamd. Voor een tentoonstelling in de tuinen van
kasteel Sypesteyn werd aan de leden van de Nederlandse Kring van
Beeldhouwers gevraagd voorstellen te doen met gebakken klei als
beeldvormend materiaal. Hierop werd enthousiast gereageerd met voorstellen
voor werk dat persoonlijk, breekbaar en tegelijk monumentaal is. Uit de
ingezonden voorstellen werden veertien abstracte en figuratieve projecten
geselecteerd. Het resultaat was een diverse en gevarieerde
tentoonstelling, waarin het publiek op een verfrissende manier kennis kon
maken met hedendaagse keramische kunst. Een bijzonder woord van dank is
hier op zijn plaats voor K.F. Hein Fonds, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt
Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Diverse evenementen
Voor 2017 werd (wederom) een uitgebreide agenda met allerhande
evenementen voorzien.
Landelijke activiteiten
Sypesteyn nam in het verslagjaar deel aan de Open Monumentendag, de Dag
van het Kasteel en de Museumweek,.
Concerten
Zo vond deze zomer een goedbezochte openlucht uitvoering van het
Amsterdams Dans Orkest plaats. Vanwege het in voorgaande jaren gebleken
enthousiasme voor huisconcerten in onze Lage Zaal werden dit jaar drie
huisconcerten uitgevoerd. Begin november was wederom het geschal van
blaasinstrumenten te horen in het teken van Sint Hubertus. Dit jaar werd dit
evenement opgeluisterd met een indrukwekkende demonstratie oefening met
jachthonden.
Kasteelfair
Op 2 september stonden ca. 40 kramen met allerhande aanbieders van mooie
producten op mooie plekjes in ons park. Tijdens dit evenement waar ruim
zeshonderd bezoekers op afkwamen, vond tevens de trekking plaats van een
loterij die grotendeels werd gesponsord door de lokale middenstand, waar we
uiteraard zeer erkentelijk voor zijn. Voorts werd onder de bezielende leiding
van Frederik Baerveldt een veiling georganiseerd met als doel de restauratie
van de monumentale stenen poort van het kasteel. Een woord van dank is hier
op zijn plaats aan alle vrijwilligers die aan het voorbereidend werk hiervoor
hebben deelgenomen. Gezien de populariteit blijft Sypesteyn zich ervoor
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inzetten dat de kasteelfair een jaarlijks terugkerende publiekstrekker van
Wijdemeren blijft.
Huwelijken
Mede dankzij de nodige publiciteit voor de bijzondere trouwlocatie die
Sypesteyn biedt, werden in het verslagjaar negentien huwelijken voltrokken in
de Lage Zaal en onder de prachtige Japanse Honingboom. Ook de
vooruitzichten voor het nieuwe jaar zijn weer veelbelovend.
Samenwerking
In de loop van het verslagjaar heeft restaurant ‘SPOON op Sypesteyn’ te
kennen gegeven de exploitatie van terras, gewelfkelders, Lage Zaal en
Koetshuis en de tuin van het kasteel niet te willen continueren. Het is ons een
groot genoegen dat zich inmiddels een nieuwe cateraar heeft gemeld. ‘
Restaurant op Sypesteyn’ gaat met ingang van het nieuwe seizoen (maart
2018) aan de slag. Wij wensen onze nieuwe partner een geslaagde toekomst
bij Sypesteyn.
Donaties
Evenals in 2016 kon Sypesteyn rekenen op donaties van bedrijven en
particulieren. Wij zijn deze donateurs daarvoor zeer erkentelijk. Zeer in het
bijzonder het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dankzij deze organisatie kon het
trappenhuis van het kasteel worden bedekt met een nieuwe traploper van
handgeknoopt Deventer tapijt. Voorts werd door dit fonds fraaie, informatieve
bebording bij een aantal bijzondere bomen in tuin en park volledig
gefinancierd. Daarnaast konden enige objecten uit de collectie, waaronder een
staande klok worden gerestaureerd. Met steun van de Stichting Vrienden van
Sypesteyn kunnen twee houten bruggen in het park worden hersteld. Tenslotte
willen wij hier niet onvermeld laten dat het Prins Bernhard Cultuurfonds het
mogelijk maakt dat nog voor de opening van het seizoen 2018 in een aantal
ruimtes van het museum LED verlichting kan worden geïnstalleerd. Hierdoor
gaat Sypesteyn niet alleen besparen op energiekosten maar zullen ook veel
objecten uit de collectie (o.a. schilderijen en porselein) beter te bewonderen
worden. Fondsenwerving in de particuliere sector en het bedrijfsleven blijft een
cruciaal focuspunt voor Sypesteyn.
Organisatie
Bij de organisatie waren eind 2017 70 personen werkzaam waarvan twee in
vaste dienst (de conservator en de tuinvrouw, beiden parttime, gezamenlijk 1
FTE). Alle overigen zetten zich enthousiast in tal van functies als vrijwilliger in
voor Sypesteyn. Een bijzonder woord van dank aan al deze gemotiveerde
mensen voor de door hen geleverde prestaties is hier op zijn plaats. Op 1 april
2018 nam Mr. H.J.H. Tijssens na ruim 7 jaar af als directeur van de Van
Sypesteyn Stichting. Tot zijn opvolger werd benoemd de heer Ir. R.C. Sluiter.
Bestuur
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In maart 2017 trad mevrouw Dr. L. Albers toe tot het bestuur. Haar speciale
aandachtsgebied vormt het meerjaren plan voor (herstel van) tuin en park. In
september trad de heer W.H. Dröge, die daarvoor al lid was van de Raad van
Advies, toe tot het bestuur. Zijn speciale aandachtsgebieden zijn marketing,
communicatie en fondsenwerving. In oktober beëindigde Ir. R. de Vries zijn
bestuurslidmaatschap. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor alle
inspanningen die hij zich heeft getroost voor het welslagen van nieuwbouw op
het Schutse terrein. In december trad penningmeester heer A. Fida uit het
bestuur. Bij het opstellen van dit verslag was nog niet voorzien in de vacature.
Het bestuur kwam in 2017 8 maal bijeen.

Bijlage 3
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Financiële informatie 2017
Balans Van Sypesteyn-Stichting 2017 (x €1,00)
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Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

13.321
5.000
56.209
21.949

83.158

Totaal

96.479

Stichtingskapitaal
Kortlopende schulden
Belastingen etc.
Overlopende passiva

76.298
1.392
18.789
20.181
96.479

Totaal
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Staat van baten en lasten Van Sypesteyn-Stichting over 2017 (x €1,00)
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Opbrengsten
Entree museum en tuin
Winkel
Huwelijken en fotoreportages
Verhuur en pachtinkomsten
Subsidie gemeente
Giften en donaties
Diversen
Bruto omzet

39.873
5.199
12.634
48.712
9.200
39.111
2.205
156.934

Kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Financiële lasten en baten
Som bedrijfslasten
Resultaat

61.547
21.872
33.032
8.014
10.262
-567
146.237
11.264
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