
Beleidsplan Vrienden van de Fraeylemaborg 2021-2024                                                                   pagina 1 van 2

Beleidsplan Vereniging Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg 2021-2024

1. De Fraeylemaborg en het Landgoed
De Fraeylemaborg staat op een landgoed van ruim 23 hectare en is een monument van
uitzonderlijk grote waarde. Dit is vooral te danken aan de boeiende geschiedenis van het
gebouw die teruggaat tot het jaar 1300. De borg als steenhuis werd in de middeleeuwen
gesticht en groeide uit tot een imponerend gebouw met invloedrijke bewoners, waaronder de
belangrijke borgheer Henri Piccardt. Het borggebouw kreeg aan het eind van de 18de eeuw
haar huidige uiterlijk. Het park, deels naar ontwerp van G.A. Blum en L.P. Roodbaard, is
aangelegd in Engelse landschapsstijl met een karakteristieke middenas. Op het voorterrein
staat het schathuis waarin nu een restaurant is gevestigd. Er tegenover staat het koetshuis,
momenteel in gebruik als galerie en museumwinkel/kaartverkoop. Achter het koetshuis staat
de orangerie waarin de kuipplanten 's winters onderdak vinden.
De laatste bewoners, de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren,
verkochten de borg in 1972 aan de Gerrit van Houten Stichting. De borg heeft, na restauratie,
een museale functie gekregen met wisselende exposities in borg en borgpark. Daarnaast is de
kleine zaal van de borg in gebruik als trouwzaal van de gemeente Midden-Groningen.
Het landgoed Fraeylemaborg wordt bestuurd door de Stichting Landgoed Fraeylemaborg. Het
landgoed Fraeylemaborg is een monument dat gezien en bewonderd mag worden met een
unieke uitstraling voor de gehele noordelijke regio. Dat wil de Vereniging Vrienden van het
landgoed Fraeylemaborg graag zo houden en versterken.

2. Doelstelling en Actueel Beleid Vereniging Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg.
De vereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), die als doel heeft een
bijdrage te leveren aan het optimaal functioneren van het landgoed door middel van jaarlijkse
financiële bijdragen. Ook wordt de betrokkenheid bij de borg vergroot door de waarde ervan
uit te dragen en het belang van het landgoed aan te geven. Zo kan het landgoed
Fraeylemaborg behouden worden door er zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Het aantal
Vrienden bedraagt momenteel ca. 550. Daarvan zijn er ca. 40 Vriend voor het leven.
Het vriend-zijn heeft een aantal voordelen, waaronder:
 de Vrienden en eventuele gezinsleden hebben vrij toegang tot de borg en het bospark
 het ontvangen van twee keer per jaar een uitnodiging voor een Vriendenvergadering

met een interessante lezing
 Boomvrienden dragen bij aan het vitaal houden van het historische park, het zgn

“Slochterbos”, en krijgen een uitnodiging om onder deskundige begeleiding in het park
te wandelen, waarbij het thema telkens zal wisselen

 mogelijkheid digitaal 4x per jaar de Fraeylemaborg Nieuwsbrief te ontvangen

De Vrienden storten jaarlijks een bedrag van € 20 of meer aan de vereniging. De vereniging
stelt vervolgens jaarlijks een bedrag beschikbaar aan het landgoed. De bestemming van de
jaarlijkse donatie wordt bepaald na overleg met het stichtingsbestuur van het Landgoed
Fraeylemaborg. De donaties zijn niet bedoeld als een bijdrage in de exploitatie van de borg,
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maar worden aangewend voor een aankoop of besteding met een duurzaam en herkenbaar
karakter. Het bestuur van de vereniging Vrienden legt een onderbouwd voorstel m.b.t. de
besteding van de gelden voor aan de leden in de voorjaarsvergadering. Ten aanzien van de
besteding van de donaties wordt door het stichtingsbestuur van het landgoed Fraeylemaborg
een financiële verantwoording afgelegd aan de Vereniging.
Met deze donaties zijn bijdragen verleend in ondermeer: het plaatsen van authentieke
gaslantaarns langs de oprijlaan op het voorterrein, het planten van beuken en eiken in de
nieuwe oostelijke zichtlijn van het bospark, een omvangrijke restauratie van de bibliotheek in
de borg, de restauratie van de wijzerplaat van de toren op de borg, de aanleg van de appelhof,
de permanente tentoonstelling in de Oranjerie, de publicatie van het oral history boek “Toen
gewoon, achteraf bijzonder” , een bijdrage aan augmented reality en een bijdrage voor de
waterhuishouding in het park.

De Vereniging van Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg wordt geconfronteerd met een
gestage terugloop van het aantal leden. De oorzaak van deze terugloop is met name de hoge
leeftijd van het merendeel van de Vrienden. Daarom zal het beleid voor de komende jaren met
name gericht zijn op het vergroten van het aantal Vrienden. Er is een actieplan Ledenwerving
opgesteld. De uitbreiding zal onder anderen kunnen worden bereikt door het inschakelen van
de Vrienden, onder het motto "Vriend werft Vriend". De Vrienden zijn de beste ambassadeurs
van de Fraeylemaborg. Hiertoe is reeds de wervingsbrochure aangepast en is er een
mogelijkheid om een lidmaatschap cadeau te geven. Daarnaast tracht de vereniging Vrienden
te werven bij feestelijkheden en activiteiten rondom de borg en bospark zoals “Fraeylema
Rondom”. Dit is een jaarlijkse en met muziek omlijste kunstmark. Ook op “Culinair
Fraeylema”, een door de Lions georganiseerde culinaire fair, worden leden geworven. De
recent verschenen nieuwe wervingsbrochure noemt naast de mogelijkheid van Borgvriend nu
ook de mogelijkheid om Boomvriend te worden.
Tot slot zet het bestuur zich in om een serie boeken te doen verschijnen over de laatste
borgheer, Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. In april 2013 heeft
Peter Kamminga tijdens de voorjaarsvergadering van de Vrienden over deze borgheer een
lezing gegeven, die zeer in de smaak viel. In vervolg hierop heeft het bestuur het initiatief
genomen Peter te vragen een serie boeken te schrijven over deze borgheer. Hij bleek hiertoe
bereid. Inmiddels zijn de delen 1 en 2 verschenen en zal deel 3 binnenkort worden uitgegeven.
Het bestuur zal zich, samen met het bestuur van het landgoed, inspannen om deel  4 daarna
ook te doen verschijnen.

3. Beheer financiën
Het beheer van de financiën is binnen het bestuur gedelegeerd aan de penningmeester. Deze
stelt, conform de statuten, voor de voorjaarsvergadering, een financieel overzicht op. Dit
overzicht wordt voorafgaand aan de voorjaarsvergadering, gecontroleerd door een aangestelde
kascommissie van twee leden, welke een verslag van haar bevindingen opstelt voor de
voorjaarsvergadering. Tijdens de voorjaarsvergadering wordt financiële verantwoording
afgelegd aan de leden.
Alle inkomsten worden, na aftrek van onkosten, in overleg met het stichtingsbestuur van het
Landgoed Fraeylemaborg, besteed aan de borg of borgpark. Indien legaten worden ontvangen
zullen deze, afhankelijk van de eventuele wensen van de overledene, ook ten goede komen
aan de borg of borgpark.

De Vereniging Vrienden van de Fraeylemaborg heeft momenteel geen bezittingen in de vorm
van onroerende goederen in beheer.

Slochteren, augustus 2021.


