
Activiteitenverslag Stichting Fondsenwerving Hof van Onthaasting 2021 

 

Stichting Fondsenwerving Hof van Onthaasting heeft als primaire doelstelling het werven van 

fondsen ten behoeve van casu quo het vergaren van gelden middels de aanleg, de exploitatie, het 

beheer, het onderhoud en de organisatie van het Parc Hoogveld te Sittard-Geleen ten behoeve van 

de omliggende en aangrenzende percelen en gebouwen, en al hetgeen ter bereiking van deze 

doelstellingen nuttig of noodzakelijk mocht zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

De activiteiten van de stichting liggen in lijn met de primaire doelstelling en betroffen in 2021: 

• Maandelijks innen van de bijdrage van alle Founding Fathers (oprichters) voor het onderhoud 

van het Hof van Onthaasting. De Gemeente Sittard-Geleen voert het onderhoud uit en de 

Stichting betaald hiervoor een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente.  

• Onderzoek of de bijdrage voor het onderhoud van het Park verlaagd kon worden. 

• Jaarvergadering op 26 mei 2021 op de locatie Hoogstaete, samen met alle Founding Fathers. 

De volgende onderwerpen zijn besproken: 

o Goedkeuring jaarrekening 2021 

o Vaststelling bijdrage 2021 

o Kostenanalyse van het Park 

▪ Conform afspraak in de vergadering van vorig jaar zijn 2 partijen benaderd 

voor een alternatieve offerte. Beiden geven een lager bedrag. 

▪ De achterban van enkele Founding Fathers wil na 2023 niet meer of minder 

bijdragen. 

▪ Afgesproken wordt dat met de gemeente in overleg wordt getreden om de 

verschillende mogelijkheden te bespreken en de heersende gevoelens aan te 

kaarten.  

o De wens voor het park na 2023 

De wensen voor het park na 2023 zijn afhankelijk van de gesprekken met de 

gemeente. 

o Rondvraag 

• Op 30 september 2021 was overleg met de gemeente in het Theehuis in het park om te 

praten over de hoogte van de kosten van het onderhoud van het park, gevolgd door een 

rondleiding. De onderhoudskosten konden niet worden verlaagd. 


