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Jaarplan 2021 
 

In dit Jaarplan van de Stichting Belmonte Arboretum wordt kort beschreven wat onze 

prioriteiten zijn voor 2021. Onze activiteiten vloeien rechtstreeks voort uit onze doelstelling 

zoals beschreven in de Stichtingsstatuten en in de Meerjarenvisie 2017 – 2021. De Stichting 

heeft als doel het beheer van en de zorg voor het Belmonte Arboretum in Wageningen als 

een hoogwaardige tuin, zowel in botanisch, sociaal, cultuurhistorisch als landschappelijk 

opzicht. 

 

Door de coronacrisis is veel van wat we in 2020 hadden willen doen, niet of met vertraging 

opgepakt, daarom komt in het Jaarplan 2021 veel terug van wat al werd beschreven in het 

Jaarplan 2020. Zolang er geen overschot is op de resultaten, zal Belmonte zich 

noodgedwongen beperken in het ad hoc oppakken van initiatieven en projecten – hoe 

interessant die vaak ook zijn – tenzij hiervoor additionele financiële middelen (in de vorm 

van projectfinanciering) beschikbaar is. 

  

Hieronder worden de voorgenomen activiteiten kort samengevat. 

 

1. Bestuurlijk 

Afronden van de zelfevaluatie Raad van Toezicht en implementatie van de conclusies. 

Afstemmen van de adviesfunctie Raad van Advies op het beleid van de organisatie en 

activiteiten Raad van Toezicht. 

 

2. Middelen 

Opbouw weerstandsvermogen en verhoging financiële slagkracht op verschillende vlakken: 

- Verder exploiteren van de horeca-activiteiten en daarbij rekening houden met een 

relatief kleiner exploitatieresultaat door gedeeltelijke uitbesteding (zie ook 5).  

- Lobbyen voor nieuwe sponsors, contacten met Unilever vernieuwen, overleggen met 

FrieslandCampina over voortzetten van de sponsoring. 

- Intensiveren van het contact met de wethouder van de Gemeente Wageningen over 

verhogen van structurele financiering voor de Stadspark functie van Belmonte. 

- Verhogen researchopbrengsten door aanbieden van faciliteiten t.b.v. WUR-

onderzoek en mogelijk andere geïnteresseerden partijen. 

- Oppakken van nieuw verdienmodel met de collecties als drager. Bijvoorbeeld: (sinds 

kort) naamgeving aan Hemerocallis variëteiten.  

 

3. Collectiebeleid 

Afronden van het Collectiebeleidsplan 2020 – 2030. Uitwerken hiervan in Werkplannen en 



 

uitvoering van het plan ter hand nemen. Voor realisatie van gestelde doelen gericht de 

benodigde aanvullende financiering zoeken. 

 

4. Onderhoud 

Onderhoud voortzetten cf. het onderhoudsplan. In aanvulling daarop:  

- bodemgesteldheid onderzoeken en tekorten aanvullen; beregeningssysteem 

uitbreiden en automatiseren; 

- uitdiepen poelen met kamsalamanders in samenwerking met SOVON en in kader van 

soortenbescherming; financiering deels door Provincie, personeelskost op basis van 

vrijwillige arbeid, fondsen zoeken voor ontbrekende middelen. 

 

5. Horeca 

Fondswerving voor verbouwing van de oude loods (de helft van het budget was verworven 

bij het PB-Cultuurfonds voor eerste helft 2020, mogelijk te verplaatsen naar 2021 – overleg 

is gaande). Hierdoor kunnen meerdere activiteiten tegelijk plaatsvinden, naast bv 

(permanente) theetuin. Doel en resultaat: omzetverhoging. 

Afronding acties 2020 richting Gemeente t.b.v. horecavergunning (gedoogconstructie of 

ontheffingsbesluit).  

 

6. Vrijwilligers 

Vanwege de omvang van de groep en de splitsing van hun activiteiten over twee dagen is 

meer systematische begeleiding en sturing nodig waarvoor vooralsnog de menskracht 

ontbreekt. 

 

7. Communicatie 

Voortzetten van de in 2019 en 2020 gerealiseerde voortgang in het communicatietraject: 

interactieve communicatie via Facebookpagina, Elektronische Nieuwsbrief, Website. 

Drukken en verspreiden nieuwe papieren folder. Fondswerving t.b.v. informatiebebording 

van in 2019 verkregen collecties (Camellia, Hemerocallis). 

 

 

Wageningen, 24 november 2020 

 

 

 

 

 


