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Inleiding 
 
Stichting Het Witte Kasteel en Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel 
 
Door de corona-pandemie was, zoals ook voor vele anderen, 2020 voor het Landgoed Het 
Witte Kasteel 2020 een onzeker jaar.  
  
Medio maart 2020 kwam van de rijksoverheid het bericht dat alle horeca- en de meeste 
publieksactiviteiten moesten worden stilgelegd. Naar aanleiding daarvan moest Stichting 
Exploitatie Het Witte Kasteel de deuren sluiten. Het bestuur stond voor een groot 
vraagstuk. Hoe gaat het ons lukken de jaarlijks benodigde financiële middelen te genereren 
voor de jaarlijks terugkerende instandhoudingskosten van het landgoed? 
 
Gedurende het jaar bleek dat hulp van de rijksoverheid, de TVL tegemoetkoming in de 
vaste lasten en de NOW tegemoetkoming loonkosten, essentieel was om als stichting aan 
onze verplichtingen te kunnen voldoen. Het bestuur heeft daarnaast een actie opgezet 
“Steun landgoed Het Witte Kasteel”, wat een mooi bedrag heeft opgeleverd.  
Ook De Vrienden van Het Witte Kasteel hebben extra inzet getoond. De Rabobank heeft 
ons gesteund doormiddel van het Coöperatief Fonds en ook de gemeente Loon op Zand  
heeft zich niet onbetuigd gelaten. 
  
Na verruiming van de coronaregels konden we de vakantiehuizen “Het Theehuis“ en ”Het  
Neerhuis” weer verhuren. In de maanden dat we de horeca-terrassen weer beperkt open 
mochten stellen, is het landgoed goed bezocht, mede door de culturele activiteiten 
georganiseerd door het cultuurteam van Het Witte Kasteel. Het pop-up restaurant dat we in 
de zomermaanden hebben opgezet, was ook een succes.     
 
Het bestuur wilde niet het risico lopen de deuren van het kasteel te moeten sluiten en heeft 
bij het  NRF (Nationaal Restauratie Fonds) een Opengestelde Monumenten Lening af 
kunnen sluiten als extra ondersteuning. 
 

Als bestuur van de Stichting Het Witte Kasteel en de Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel 

hebben wij met onze beroepsmatige en vrijwillig medewerkers en met de genomen 

maatregelen de teleurstelling kunnen verwerken dat de verwachtingen voor het 

veelbelovende jaar 2020 niet gerealiseerd konden worden vanwege alle corona-

voorschriften. Toch hebben wij in het jaar 2020 in financiële zin een positief resultaat 

bereikt. Wij  zijn daarmee dus positief het nieuwe jaar ingegaan en gaan ervoor om van 

2021 weer een mooi jaar te maken.   

 

Het bestuur is iedereen die ook in 2020 een bijdrage heeft geleverd voor het behoud van 

ons cultureel erfgoed Het Witte Kasteel, zeer erkentelijk: de gasten, de gemeente 

Loon op Zand, de vrijwilligers, het personeel van de Stichting Exploitatie, Vrienden en 

sponsoren en alle anderen die op wat voor manier dan ook een warm hart hebben getoond 

voor Het Witte Kasteel.  

 

Loon op Zand, juni 2021          

Het bestuur van beide stichtingen, 

 

Francine Broos                                

Wim Luijendijk 

Edzard Gelderman. 

 
 



 

 
 

3 

Jaarverslag 2020 Stichting Het Witte Kasteel 

 
Status Het Witte Kasteel 
Het Witte Kasteel is een Rijksmonument met een landgoedstatus en is 
onderdeel van een Historische Buitenplaats, die in 2013 in eigendom  
is overgedragen door familie De Pundert aan de Stichting Het Witte Kasteel.  
 

 Doelstelling van de Stichting Het Witte Kasteel 

- Het restaureren en onderhouden van Het Witte Kasteel te Loon op Zand. 

- Het versterken van de kwaliteit en belevingswaarde van het dorpsbeeld.  

- Het dienen van cultureel, sociaal en maatschappelijk belang. 

- Het aantrekken van toerisme. 

 

De Stichting Het Witte Kasteel is door de Belastingdienst aangemerkt als heeft eAlgemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Bestuur  

Voorzitter: Francine Broos  

Secretaris/penningmeester: Wim Luijendijk     

Algemeen bestuurslid: Edzard Gelderman   

 

Beloningsbeleid bestuur 

Het bestuur zet haar capaciteiten pro deo in en de bestuursleden ontvangen dus geen 

financiële vergoeding of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte 

onkosten als bestuurslid. 

                                                                      

Accountantsbureau  

Accountantskantoor, Van Boekel accountants en adviseurs 

 

De doelstelling van Stichting Het Witte Kasteel wordt ondersteund door: 

- Subsidies 

- Sponsoren 

- Vrijwilligers 

- Vrienden van Het Witte Kasteel  

- Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel 

 

Ontvangen subsidies 2020  

- Gemeente Loon op Zand, instandhoudingssubsidie € 30.000,- 
- RijksRijksdienst voor Cultureel Erfgoed, onderhoudssubsidie (SIM-regeling) € 

9.990,- 

-     Rabobank De Langstraat, Coöperatief Fonds (corona-maatregelen), € 5.000,- 

- Rabobank Actie “Spek de clubkas 2020”, € 662,17  
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Aangevraagde subsidies voor 2021 en verder 

- Gemeente Loon op Zand, instandhoudingssubsidie € 30.000,- . 
Bij de gemeente heeft onze stichting in 2020 een verzoek ingediend voor een 

meerjarige, bij voorkeur structurele subsidie van € 30.000,- op jaarbasis. 

Wij achten een structurele gemeentelijk bijdrage voor instandhouding van het 

monument Landgoed Het Witte Kasteel goed te verantwoorden, als gemeentelijke 

bijdrage vanwege de cultuurhistorische betekenis van het monument en de 

maatschappelijk betekenis van het kasteel en omgeving voor inwoners en 

bezoekers van buiten. 

De gemeenteraad heeft in november 2020 besloten voor de jaren 2021 en 2022 

opnieuw jaarlijks € 30.000,- beschikbaar te stellen, doch besluitvorming voor latere 

jaren over te willen laten aan de in 2022 nieuw te kiezen gemeenteraad. 

- Sim subsidie, bestemd voor het onderhoud voor het landgoed, is voor meerdere 

jaren toegezegd 

 

Sponsoren  

Het project “Het Witte Kasteel’ wordt door sponsoring, of gedeeltelijke sponsoring in de 

vorm van extra kortingen, ondersteund. Dit betreft specifieke projecten. De namen van de 

sponsoren staan vermeld op de website; www.hetwittekasteel.nl. Ook in 2020 konden wij 

van diverse partijen deze steun ervaren. 

 

Het bestuur heeft in 2020 een actie “Steun Landgoed Het Witte Kasteel” opgezet, bedoeld 

voor financiële ondersteuning vanwege verminderde mogelijkheden tot exploitatie van het 

kasteel. Na een oproep aan onze Vrienden van Het Witte Kasteel en een uitnodiging aan 

inwoners en bedrijfsleven, kwamen extra giften binnen. 

 

Vrijwilligers 

De Stichting wordt door 60 enthousiaste vrijwilligers ondersteund.  

De vrijwilligers zijn ingedeeld in de volgende groepen: 

- loodgietersgroep 

- tuingroep                           

- technische groep 

- schildersgroep  

- ondersteuningsgroep voor culturele activiteiten 

- ondersteuningsgroep voor het schrijven en maken van de nieuwsbrieven van het 

kasteel. 

Iedere groep heeft een vakkundige begeleider, die aangestuurd wordt door coördinator Piet 

Broos. De vrijwilligerscommissie bestaat uit 6 leden, met als voorzitter Doret Bax. 

 

Voor de vrijwilligers worden elk jaar ter waardering voor al hun activiteiten regelmatig 

activiteiten georganiseerd. Zij ontvangen ook uitnodigingen voor alle openingen van 

tentoonstellingen en overige activiteiten op Het Witte Kasteel.  

Helaas hebben we door de pandemie in 2020 in mindere mate culturele activiteiten kunnen 

realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hetwittekasteel.nl/
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Werkzaamheden verricht door de vrijwilligers in 2020 

 

Tuin- en onderhoudsploeg 

Ondanks de beperkingen die de corona-maatregelen met zich meebrachten, bleven de 

vrijwilligers trouw aan hun inzet voor het landgoed Het Witte Kasteel. De drie ochtenden 

in de week waarop de vrijwilligers van de tuin- en onderhoudsploeg bij elkaar kwamen voor 

hun activiteiten, bleven goed bezocht. De start met een gezamenlijke koffieronde bleef 

achterwege en de werkzaamheden werden zorgvuldig op 1,5 meter afstand van elkaar 

uitgevoerd. 

Ook in 2020 kon daarom gewerkt worden aan: 

- Algehele reparatiewerkzaamheden en onderhoud van de gebouwen en het algeheel 

onderhoud van de lanen, tuinen en grachten rond het kasteel. 

- De lanen: Deze worden regelmatig provisorisch door de vrijwilligers hersteld. Dat is 

nodig vanwege de vele kuilen die regelmatig in het wegdek van het verharde pad 

ontstaan. Het is zwaar werk voor de vrijwilligers en het bestuur streeft naar een 

definitieve oplossing om te laan te kunnen verharden.       

 

Team cultuur 

Hartverwarmend voor het bestuur van Het Witte Kasteel was ook het initiatief van enkele 

vrijwilligers die zich op de culturele activiteiten van het kasteel richten. Zij hebben er voor 

gezorgd dat er in de zomermaanden een grote  diversiteit van optredens was.  

De vrijwilligers van het team cultuur ondersteunen de culturele evenementen niet alleen 

door middel de programmering en publiciteit daarover, maar ook door het houden van 

toezicht, het ontvangen van de gasten en de begeleiding van de optredende artiesten.  

 

Gidsen 

Het Witte Kasteel beschikt over 13 gidsen ten behoeve van rondleidingen over het 

landgoed. Historische rondleidingen zijn zeer in trek. In 2020 zijn vaak ook de tuinen bij de 

rondleidingen betrokken. De rondleidingen zijn op afspraak te reserveren; zie 

www.hetwittekasteel.nl. Ondanks de corona-beperkingen bleef, vooral in de 

zomermaanden, de vraag naar rondleidingen aanwezig, zij het in beperkte mate. Met alle 

voorzorgsmaatregelen werd daar ‘corona-proof’ aan voldaan. 
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De Vrienden van Het Witte Kasteel 

De Vrienden van Het Witte Kasteel ondersteunen de doelstelling van Stichting Het Witte 

Kasteel financieel door middel van een jaarlijkse bijdrage. Zij worden op de hoogte 

gehouden van de activiteiten op het kasteel en eenmaal per jaar uitgenodigd voor een 

bijeenkomst. Helaas was het in 2020 vanwege de pandemie niet mogelijk om activiteiten te 

organiseren voor De Vrienden van Het Witte Kasteel. 

 

In plaats van de organisatie door enkele Vrienden van de zeer gewaardeerde 

sponsordiners (waarvan de opbrengst ten goede komt aan het kasteel), hebben zij zich 

ingezet om een Borrel Jazz Box samen te stellen, in samenwerking met team cultuur dat 

voor de jazzmuziek heeft gezorgd. De opbrengst hiervan kwam ook ten goede aan Het 

Witte Kasteel. 

 

Maatschappelijke en sociale bijdrage van Stichting Het Witte Kasteel in 2020 

- Cliënten van Prisma kwamen onder begeleiding wekelijks helpen in de tuinen. 

Door de pandemie werd deze activiteit media maart stilgelegd en deze kon in 2020 

niet meer hervat worden. 

- De jaarlijkse openstelling van Het Witte Kasteel bij bijzondere openbare 

gelegenheden, zoals de viering van Koningsdag, de open monumentendag, de 

ontvangst van Sinterklaas en de Kerstklokkenloop, kon vanwege de corona-

maatregelen op die dagen niet doorgaan. Wel is het kasteel ook dit jaar ter 

beschikking gesteld voor het opnemen van het Sinterklaasjournaal van 

Kaatsheuvels Sinterklaascomité.  

- Benutting van het kasteel en de tuinen voor velerlei activiteiten, zoals het houden 

van exposities, concerten, toneel, yoga in de tuin, kruidenwandelingen en open 

tuindagen, kon dit jaar slechts in beperkte mate doorgang vinden. Wij konden in de 

zomerperiode wel weer meedoen met de Midden Brabant Open Tuindagen. 

- Voor de vrijwilligers bleef Het Witte Kasteel een heel mooie ontmoetingsplaats, met 

inachtneming van alle corona-voorschriften, maar zij ervaarden wel het gemis in 

onderlinge contacten. 

 

Vanwege de hierboven genoemde activiteiten wordt Het Witte Kasteel door de inwoners 

van de gemeente Loon op Zand veelvuldig benut en omarmd. Het was daarom jammer 

dat dit jaar helaas maar een beperkt aantal activiteiten kon doorgaan.  

 

Bijdrage aan het toeristisch, recreatieve profiel van de Gemeente Loon op Zand  

Het Witte Kasteel levert een aansprekende bijdrage aan het toeristisch, recreatieve profiel 

van de gemeente: 

- door de restauratie en het onderhoud staat het kasteel weer te stralen; 

- de vakantiehuizen Het Neerhuis en Het Theehuis hebben aantrekkingskracht op 

gasten uit de hele wereld;   

- de georganiseerde activiteiten trekken  bezoekers uit het hele land; 

- Het Witte Kasteel is een belangrijk onderdeel van de plannen voor het 

Landschapspark Pauwels en wil graag participeren in de verdere ontwikkeling 

daarvan. 
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Totaaloverzicht van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten van 

Het Witte Kasteel in 2020 

 

Pauwelswandelingen 2020    

De Pauwelswandelingen worden op de 1e zondag van de maand georganiseerd door  

Carel Govaarts en Piet Broos. Carel Govaarts vertelt bezielend tijdens de wandelingen  

over de historie en de natuur. Het zijn inspirerende, interessante wandelingen.  

De wandelingen zijn gratis en de wandelaars genieten vaak voor de wandeling begint  

van een van een kopje koffie in café Het Koetshuis en na de wandeling van een heerlijke lunch.  

Helaas konden veel wandelingen niet doorgaan en was het terras vanaf medio maart 

gesloten vanwege de pandemie.  

Wandelingen gemaakt in 2020: 

5 januari  Huis ter Heijde, noord 

2 februari  Historische wandeling in Loon op Zand, inclusief beklimming 
                                   van de kerktoren 
1 maart  Het Noorderbos 
5 april   Bosch en Duin (met de fiets) 
3 mei   Het Loonse Land 
7 juni   Zandleij/Zandkantselij 
6 september  De Brand (met de fiets)   
4 oktober  Kraanven/Duiksehoef 
1 november  Kaatsheuvelse IJsbaan (met de fiets) 
6 december  Huis Ter Heide, zuid      
 
Culturele activiteiten georganiseerd op het landgoed  
Alle hiernavolgende optredens werden ‘corona-proof’ aangeboden en trokken veel 
belangstelling. Het doorgaans mooie zomerweer versterkte de sfeer op het terras. 
24 februari Koetshuis Carnavalsviering                           
1   maart         concert Leonardo Palacios (in kasteel), klassiek concert            
1   juni  terras  Jack IJpelaar, troubadour met jaren ’70 en’80 liedjes  
14 juni  terras  Jeugdmiddag met Sijmen Doorakkers en de broertjes Hobo 
                                              (popliedjes) 
21 juni  terras  Klezmania, gipsy en klezmer 
28 juni  terras  Koos en Anne-Marie, chansons en volksmuziek 
5   juli  terras  Spectakels Jazzband, dixieland 
12 juli  terras  Joekaladies, popliedjes 
19 juli  terras  Glenn de Roo, klassiek gitaar 
26 juli  terras  Koos en Anne-Marie, chansons en volksmuziek             
2   augustus terras  Jack IJpelaar, troubadour met jaren ’70 en ’80 liedjes 
16 augustus concert Duo Maestro en Co (in het kasteel), cabaret, nederlandstalig 
16 augustus terras  Emilio, popliedjes             
23 augustus toneel  Hamlet (in de tuin), amateur-toneelgroep Het Tweede Bedrijf  
30 augustus terras  Fam. v. Gorp-UJE2love, popliedjes  
6  september toneel  Herrie in de tent, kindervoorstelling (in de tuin), muziektheater- 
                                              Gezelschap Frisse Oren 
13 september concert Glenn de Roo, klassiek concert  
13 september terras  Sisters en Friends, popliedjes 
20 september kunstmarkt Stichting Kunst Loon op Zand ( toegangslanen  
                                          en buitenplaats)   
20 september   Theeceremonie in het kasteel 
11 oktober      concert Tango Y Canciones (in het kasteel), chansons en Zuid- 
                                               Amerikaanse volksmuziek                  
8  december   concert Irisch Blend (in het kasteel), Ierse en Schotse volksmuziek. 
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Openstelling van het Landgoed 

Voor de inwoners van de Gemeente Loon op Zand en voor toeristen staan de poorten van 

het landgoed alle zondagen open. Men kan de tuinen bezoeken en gebruik maken van café 

Het Koetshuis.  

Gezien het beperkt aantal vaste personeelsleden en het feit dat de instandhouding 

afhankelijk is van bruiloften en partijen, is het vooralsnog niet mogelijk om de poorten meer 

dagen in de week voor het publiek te openen. Er kan wel een afspraak gemaakt worden 

voor een rondleiding of het houden van bijeenkomsten.  

 

In 2020 was dit in de periode medio maart/medio juni en periode medio september/eind 

december echter niet mogelijk, vanwege de rijks-voorschriften. De dorpsbewoners konden 

wel dagelijks gebruik blijven maken van de doorgangslaan Kasteellaan/Ecliptica.  

 

Bruiklenen in het kasteel 

Schilderijen en andere kunstwerken in bruikleen:  

- Gemeente Loon op Zand. 

- Heemkundekring Loon op ’t Sandt. 

- Miriam Slaats. 

- Schilderij van de familie Verheyen. 

- Gilde St. Ambrosius. 

 

Jubileum van de openstelling Landgoed Het Witte Kasteel 

Speciale vermelding verdient het dat op 19 september het eerste jubileum gevierd werd van 
de publieks-openstelling van het Landgoed, nadat het in 2013 in het bezit was gekomen 
van Stichting Het Witte Kasteel. Op 20 september 2015 was het in goede staat brengen 
van het kasteel zover gevorderd dat wij de poorten konden openzetten voor het publiek. 
 
Precies vijf jaar later sprak burgemeester Hanne van Aart haar grote waardering uit voor 
alles wat in de afgelopen vijf jaar tot stand was gebracht. Zij deed dat op een vanwege de 
corona-maatregelen besloten bijeenkomst waarvoor speciaal alle vrijwilligers waren 
uitgenodigd. De burgemeester richtte zich vooral op de initiatiefneemster van het eerste 
uur, de voorzitter van de stichting Francine Broos, en op vele vrijwilligers die het landgoed 
weer zo tot bloei gebracht hebben. 
 
Cookaholics heeft als dank voor de inzet van alle vrijwilligers in al die jaren een speciaal 

diner gekookt met groenten en kruiden uit de kasteeltuin.   

 

Loon op Zand, juni 2021 

Bestuur Stichting Het Witte Kasteel.   

  

. 
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Jaarverslag 2020  Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel 

 
Inleiding 

Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel is in het leven geroepen om de doelstelling van 

Stichting Het Witte Kasteel, ‘het behoud van het cultureel erfgoed’, te kunnen behalen. 

Alle financiële positieve resultaten van Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel zijn bestemd 

voor de vaste lasten en het onderhoud van het landgoed. 

 

De Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel verzorgt daartoe commerciële activiteiten op het 

landgoed, met name de verhuur van het kasteel als locatie voor huwelijken, condoleances, 

viering verjaardagen en jubilea, bedrijfsbijeenkomsten en rondleidingen, de verhuur van de 

twee vakantieverblijven Het Neerhuis en het Theehuis en de exploitatie van Het Koetshuis 

als ‘zondagscafé’. In het verslagjaar konden echter veel van de voorgenomen en reeds 

geplande activiteiten niet doorgaan, vanwege de corona-crisis. 

 

De baten van de Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel staan geheel ten dienste van het in 

stand houden van het cultureel erfgoed.  

 

Bestuur  

Voorzitter: Francine Broos  

Secretaris/penningmeester: Wim Luijendijk     

Algemeen bestuurslid: Edzard Gelderman   

 

Beloningsbeleid bestuur 

Ook voor deze stichting geldt dat het bestuur haar capaciteiten pro deo inzet; de 

bestuursleden ontvangen dus geen financiële vergoeding of andere beloning voor de 

verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten als bestuurslid. 

 

Personeel Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel 

1 personeelslid 32 uur per week – per 1 april 2014 

1 personeelslid 32 uur per week – per 1 maart 2015 

Overige benodigde personeelsleden via payroll- en uitzendbureaus. 

 

Beloningsbeleid personeel 

Salaris volgens Horeca CAO.  

Wij konden gebruik maken van de landelijke NOW regeling de tegemoetkoming van 

personele kosten, ingesteld vanwege de corona-crisis. 
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Activiteiten Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel 

- Bruiloften/huwelijksvoltrekkingen 

- Condoleances 

- Vergaderingen 

- Personeelsfeesten 

- Viering verjaardagen en jubilea  

- Zondagscafé Het Koetshuis 

- Verhuur voor fotoshoots 

- Verhuur vakantiehuizen  

- Concerten 

- Ondersteuning culturele activiteiten 

 

Bruiloften/huwelijksvoltrekkingen 

2020 beloofde een ‘topjaar’ te worden vanwege het grote aantal boekingen voor huwelijken 

en huwelijksvieringen in Het Witte Kasteel. Helaas zijn er vele bruiloften en veel andere 

festiviteiten geannuleerd of verplaatst naar een andere datum. Gezien de mooie 

orderportefeuille die we hadden voor 2020 was dat zeer teleurstellend. Het bezorgde onze 

medewerkers veel inspanningen om deze specifieke activiteiten te kunnen verplaatsen naar 

data in 2021, terwijl ook voor 2021 reeds vele boekingen waren gedaan. 

 

Condoleances/vergaderingen/personeelsfeesten/verjaardagsvieringen/jubilea 

De heersende pandemie bracht met zich mee dat praktisch geen van deze mogelijkheden 

benut konden worden. 

 

Verhuur voor fotoshoots 

Bij het kasteel bleek ook dit jaar vraag naar het houden van fotoshoots. Omdat deze veelal 

in de buitenlucht plaatsvinden en een beperkt aantal personen daarbij aanwezig is, konden 

deze ‘coronaproof’ georganiseerd worden. 

 

Zondagscafé Het Koetshuis 

Het Koetshuis kon grote delen van het jaar de opening op de zondagen niet door laten 

gaan. Gelukkig kon dat in de maanden juni t/m september weer wel, waarbij uitsluitend 

gebruik kon worden gemaakt van het terras. In de zomermaanden beleefden we daar wel 

een goede periode, dankzij het geboden muziekprogramma en het mooie weer. 

 

In samenwerking met één van onze cateraars, Cook-A-holic, hebben wij in de 

zomermaanden een ‘buiten-restaurant’ opgezet: het Witte Kasteel pop-up restaurant. 

In de periode juni-september genoten vele bezoekers van een zeer gewaardeerd 

driegangenmenu. Ook werd het restaurant enkele malen in het kasteel zelf coronaproof 

opgebouwd. 

 

Verhuur vakantiewoningen Het Neerhuis en Het Theehuis 

In Het Neerhuis hebben al veel nationale en internationale gasten gelogeerd, zoals uit New-

York, London, IJsland, Finland, Australië en China. 

Uit de referenties blijkt dat de gasten zeer enthousiast zijn over de locatie en de 

gastvrijheid. De gasten van Booking.com waardeerden de vakantiewoning in 2020 met 9.7   

De contacten met de enthousiaste vrijwilligers die op het Landgoed aan het werk zijn, 

ervaren de gasten als een grote meerwaarde.  

Ondanks, of wellicht juist dankzij de pandemie, zijn de vakantiehuizen in 2020 zeer goed 

verhuurd door gasten uit geheel Nederland. Voor onze gasten bleek het goede 
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mogelijkheid te bieden om rust te vinden en voor enkele mensen bood het een uitstekende 

studie- en/of werkplek voor een aantal aaneengesloten dagen. 

 

Toekomstvisie 
Stichting Exploitatie heeft nog vele mogelijkheden om de doelstelling te behalen.  

Het uitbreiden van de naamsbekendheid heeft nog steeds grote prioriteit.  

Om het kasteel goed te kunnen presenteren is er grote behoefte aan nieuwe 

(professionele) brochures, nieuw drukwerk en mogelijkheden tot adverteren.  

 

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden die de economische basis structureel kunnen 

versterken, zoals: 

- Meer comfortabele terrasstoelen.   

- Uitbreiding van het kassasysteem. 

- Een kleine speeltuin zodat kleine kinderen veilig kunnen spelen. 

- Een gedeelte van de bovenverdieping van Het Wagenhuis transformeren naar  

een studio t.b.v. verhuur.   

- De entree aan de Kasteellaan aantrekkelijk maken, de bezoekers rijden nu vaak aan de 

ingang voorbij, met als gevolg onnodige verkeersbewegingen in het dorp. 

- Het verharden van de toegangslaan. 

- De inrichting van het kasteel versterken, nog aantrekkelijker maken. 

- De keukens in Het Koetshuis en Het Witte Kasteel professionaliseren.  

- Een goede bewegwijzering naar Het Witte Kasteel realiseren.  

 

Voor het realiseren een gedeelte van bovenstaande doelen zijn door het bestuur in 2019 

financiële middelen gevonden. Gezien de onzekere tijd tijdens de pandemie heeft het 

bestuur besloten de investering uit te stellen tot 2021. 

 

Dit neemt niet weg dat wij het bijzondere jaar 2020 toch met een positief resultaat hebben 

kunnen afsluiten. 

 

Loon op Zand, juni 2021 

Bestuur Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel. 

 

 


