
 

Beste aspirant leden en geïnteresseerden,

Dit is de 5e nieuwsbrief van onze coöperatie in oprichting; 
Landgoedbeheer Veluwezoom U.A. Met deze brief willen wij 
jullie op de hoogte brengen over de stand van zaken met be-
trekking tot de oprichting en uitrol van de coöperatie.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot 
de oprichting van de coöperatie?

De coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom U.A. is de-

finitief opgericht. Alle oprichtingspartijen (Middachten, 

Presikhaaf en Siza) hebben getekend. De officiële oprich-

tingsstatuten zijn opgemaakt door het notariaat Fenneke 

Koster-Joenje te Lelystad en verstuurd naar Klimop, het be-

drijfsbureau van de coöperatie.

Meer informatie oprichtingsvergadering

Tijdens de oprichtingsvergadering worden de aspirant-le-

den officieel ingeschreven als lid, wordt het driekoppige be-

stuur gekozen en de Raad van Advies benoemd. 

Begin juni krijgen jullie de uitnodigingsbrief, aanmeldings-

formulier, agenda en de relevante officiële stukken toege-

stuurd. Naast de aspirant-leden worden ook de stakeholders 

van de coöperatie uitgenodigd en natuurlijk de pers. 

Op dit moment hebben de volgende landgoederen en 
organisaties interesse om lid te worden:

• Landgoed Middachten

• Landgoed Rhederoord

• Landgoed De Bockhorst

• Hof van Dieren (landgoed Twickel)

• Landgoed De Geldersche Toren

• Landgoed De Valkenberg 

• Presikhaaf bedrijven

• Klimop Groenonderhoud (onderdeel van Siza)

• Helicon Velp

Daarnaast zijn we nog met diverse geïnteresseerde 

landgoederen in gesprek.

Donderdag 2 juli 
van 16.00 tot 19.00 uur

De Oranjerie 
Kasteel Middachten

INFO AGENDAIN DEZE NIEUWSBRIEF AANVRAAG SUBSIDIE 
MONUMENTAAL GROEN GEMEENTE RHEDEN

OPRICHTINGSVERGADERING

1 JUNI 2015 

2 JULI 2015   

OPRICHTINGSVERGADERING
COMMUNICATIE

ASPIRANT LEDEN
REMINDER AANVRAAG SUBSIDIE

Wie begeleidt de communicatie van de coöperatie?

Marcelle Beerepoot van het bedrijf Scherp-Zinnig zal in over-

leg met (de oprichters/het bestuur) de strategie voor com-

municatie van de coöperatie opzetten. 

Reminder aanvragen subsidies bij 
de gemeente Rheden voor 1 juni 2015

Voor 1 juni moeten de aanvragen voor subsidies voor het 

monumentale groen binnen de landgoederen bij de ge-

meente Rheden binnen zijn. De formulieren voor aanvragen 

of gereed melden van subsidies (landgoederen en gemeen-

telijke monumenten) staan online. Onderstaande link geeft 

hierover meer informatie:

www.rheden.nl/Inwoners/Wonen_leefomgeving/
Cultuurhistorisch_erfgoed

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op met:

Willem van der Leij 
06 517 258 43, 

willem@klimopgroenonderhoud.nl 

Bert de Jong
06 538 361 85,

b.dejong@presikhaaf.org 

Namens de coöperatie landgoedbeheer Veluwezoom 
(in oprichting)

Age Fennema   Landgoed Middachten

Bert de Jong   Presikhaaf en Bedrijven

Willem van der Leij  Siza Klimop Groenonderhoud

Nieuwsbrief Landgoedbeheer Veluwezoom

KvK-nummer:  63193752

RSIN: 855131548

Rechtsvorm: coöperatie

Statutaire naam:  Landgoedbeheer Veluwezoom

 Coöperatie U.A

Bezoekadres: Larensteinselaan 26-B

 6882 CT Velp (Gld)

Telefoon: 06 517 258 43

Emailadres:  info@landgoedbeheerveluwezoom.nl

 (operationeel eind juni)

Website: www.landgoedbeheerveluwezoom.nl   

 (gaat Willem van Klimop regelen)

Datum vestiging:  24 - 04 - 2015 

 (datum registratie: 28 - 4 - 2015)

Activiteiten: SBI-code 8130 – Landschapsverzorging

 Uitvoeren van groenwerkzaamheden op land-

 goederen en kennis ontwikkelen ten aanzien van 

 landgoederenbeheer

Bestuurder: van der Leij, 

 Willem Johannes Henricus Maria

Bevoegdheid: alleen/zelfstandig bevoegd 

 (tot aan oprichtingsvergadering)

IBAN nummer: NL58 INGB 0006 8331 11

BTW nummer: 855 1315 48 B01

BTW identificatienr.: NL 855 1315 48 B01

Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom U.A.  -  Larensteinselaan 26 B, 6882 CT  Velp (Gld)  -  06 517 258 43
info@landgoedbeheerveluwezoom.nl  -  www.landgoedbeheerveluwezoom.nl 

GERESERVEERD 
VOOR TOEKOMSTIGE ASPIRANT-LEDEN


