Beleidsnota - Stichting IJsselvliedt
1. Inleiding
Stichting IJsselvliedt is opgericht op 2 november 1955 uit de nalatenschap van mr J.P. Graaf van Limburg Stirum
en Gravin van Limburg Stirum – van Sminia.
De Stichting omvat een landgoed van circa 250 ha. in Wezep (gemeente Oldebroek) en circa 100 ha in de omgeving
van Franeker. Op het landgoed bevindt zich het oorspronkelijke landhuis (geëxploiteerd als hotel welke speciale
vakantiearrangementen biedt aan hen voor wie het anders niet of haast niet mogelijk is om met vakantie te gaan)
en een aantal actieve boerenbedrijven (pachtovereenkomsten). Daarnaast zijn er nog diverse andere opstallen
(verhuurd).

2. Doelstelling
De Stichting IJsselvliedt heeft ten doel:
1. Het uitoefenen van weldadigheden en het bevorderen van maatschappelijk werk op Protestants Christelijke
grondslag, een en ander zoveel mogelijk met instandhouding van het onder de Natuurschoonwet
gerangschikte landgoed “IJsselvliedt” onder de gemeente Oldebroek en de overige onroerende goederen in
Nederland.
2. Het uitvoeren van de uiterste wil van Jonkvrouwe W.A.G. van de Poll, als gevolg waarvan één/vierde gedeelte
van de netto revenuen van haar afzonderlijk te administreren nalatenschap (onder de naam AAG
Gevaertsfonds) ten goede dienen te komen aan het hiervoor sub 1 vermeldde doel en drie/vierde van de netto
revenuen jaarlijks besteed moeten worden aan leniging van de nood van ontheemden van welke nationaliteit
of ras deze ook moge zijn (of aan instellingen die ten doel hebben de nood der ontheemden te lenigen), zulks
ter beoordeling van het bestuur.
3. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder begrepen het uitdragen van bekendheid van het werk van de
Stichting IJsselvliedt, haar geschiedenis en haar oprichter.
De Stichting IJsselvliedt heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI).

3. Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
-

mr. Roland H. graaf van Limburg Stirum, voorzitter
Ir. Michiel van Alphen, secretaris
Jhr. Drs. Arent J. van Sminia, penningmeester
Frans J.A. baron van Verschuer, intendant
mr. E.F. Fleur barones van Voorst tot Voorst-van Heek

4. Subsidiebeleid
Subsidies worden verstrekt aan een aantal organisaties die invulling geven aan de doelstelling zoals U.A.F, SOS
kinderdorpen, Light for the World, Kerk in Actie en via het Studentenpastoraat voor buitenlandse studenten worden
studenten met een vluchtelingenstatus financieel gesteund. Daarnaast kunnen projecten die aan de doelstelling
voldoen, worden gesponsord. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en getoetst aan de doelstelling.
Het verstrekken van subsidies wordt mogelijk gemaakt door de beschikking over effectenportefeuilles. Het beleid
is erop gericht dat 2% van het belegde vermogen jaarlijks wordt besteed aan de doelstellingen.

5. Vermogensbeleid
Het vermogen wordt gesplitst in twee beleggingsportefeuilles om een onderscheid te maken naar de invulling van
de doelstellingen van Stichting IJsselvliedt en van het Gevaertsfonds. Het beleid is gericht op lange termijn

vermogensbehoud en op het genereren van inkomen voor de uitvoering van de statutaire doelstellingen en taken.
Hiertoe is met de vermogensbeheerder een beheersovereenkomst opgemaakt.

6. Beheer van het Landhuis, het Landgoed en de overige
onroerende goederen.
Sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw is het huis ‘IJsselvliedt’ geëxploiteerd door het Rode Kruis ten behoeve
van het bieden van vakanties aan hen voor wie het anders niet of haast niet mogelijk is om met vakantie te gaan.
Met ingang van 1 januari 2014 heeft de Protestantse Stichting Diakonale Vakanties (PSDV) deze positie
overgenomen, waarmee dit speciale vakantiewerk wordt voortgezet.
Het beleid is erop gericht het landhuis te onderhouden en aan te passen aan de eisen die het bijzondere
vakantiewerk stelt.
Het landgoed te Wezep omvat ca 250 ha waarvan een gedeelte bestaat uit tuin en bos en het overgrote deel uit
landbouwgronden. De landbouwgronden zijn verpacht. Anno 2021 zijn er in Wezep drie pachtboerderijen. De
overige gronden op het landgoed worden als los land verpacht.
Het beleid is erop gericht om de oorspronkelijke omvang van het landgoed te herstellen (ca. 350 ha) en waar
mogelijk af te ronden.
Buiten het landgoed te Wezep bezit de stichting twee pachtboerderijen in Friesland met totaal 100 ha.
Op het landgoed zijn een aantal woningen die particulier worden verhuurd.
De opbrengst van pacht en huur wordt in eerste instantie aangewend voor onderhoud van het landgoed en haar
opstallen. Waar nodig wordt bijgedragen vanuit de opbrengsten van effecten.
In 2016 heeft Stichting IJsselvliedt een meerderheidsaandeel verworven in het landgoed de Vollenhof. Het betreft
een landgoed van ca. 29 ha, eveneens gelegen in de gemeente Oldebroek.

