
Beste bezoeker, 
geachte belangstellende, 

Met deze folder informeren wij  
je over de juridische structuur  
en opzet van onze Coöperatie  
Kraaybeekerhof. Het bevat 
tevens de informatie hoe je je  
kunt aanmelden als lid. Zo maak  
je het samen mogelijk de basis  
en toekomst van het landgoed  
te versterken. 

Welkom op landgoed 
Kraaybeekerhof! 



Oprichting Coöperatie  
Kraaybeekerhof u.a. eind 2020 

Landgoed Kraaybeekerhof heeft een aantal 
roerige jaren gekend. Financieel en organisa-
torisch waren er grote uitdagingen. Totdat 
in 2020 alles en iedereen op zijn plek viel. 
Met behulp van een aantal daadkrachtige 
mensen en de hernieuwde goede wil van alle 
betrokken partijen werd de juiste structuur 
gevonden in de vorm van een coöperatie. 
Stichting BD Grondbeheer heeft als eigenaar 
van het landgoed een dragende rol gespeeld 
in het proces.  

Met de oprichting van de coöperatie is een 
belangrijke stap gezet in de (re)vitalisatie en 
de continuïteit van dit prachtige Landgoed 
Kraaybeekerhof in Driebergen. Het beheer, 
gebruik en de duurzame toekomst van het 
landgoed bestaat en floreert bij de gratie 
van de leden en activiteiten. Er is bovendien 
een nieuwe, gezonde financiële structuur en 
stevige basis voor het landgoed ontstaan.  
Iedereen die wil participeren in en wil  
bijdragen aan deze ontwikkeling en de 
toekomst van Landgoed Kraaybeekerhof 
nodigen we  van harte uit om lid te worden. 
Dat kan als particulier en als organisatie door 
het kopen van aandelen in de coöperatie. 

Gedragen door de gemeenschap 

De Coöperatie Kraaybeekerhof is na de 
oprichting in 2020 vervolgens op 7 april 
2021 eigenaar geworden van de gebouwen 
op het landgoed en heeft het landgoed 
in erfpacht verkregen van Stichting BD 
Grondbeheer. Dit betekent dat we echt als 
gemeeschap verantwoordelijk zijn geworden 
voor de volgende ontwikkelingsfase van het 
landgoed. Het bevestigt eens te meer dat 
Landgoed Kraaybeekerhof gedragen werd 
en wordt door velen en floreert bij de gratie 
van samenwerking en verscheidenheid. 
Het is de gemeenschap van gebruikers en 
huurders op het landgoed die - samen met 
hun achterban, eigen medewerkers en vrij- 
willigers, (oud)cursisten, wandelaars, buren, 
zelfoogsters, klanten en vele anderen - het 
landgoed Kraaybeekerhof dragen en maken 
wat zij is. Met de jaren is de toewijding, zorg 
en aandacht van al die mensen zichtbaar en 
beleefbaar geworden. In de coöperatie  kan 
iedereen die het landgoed en deze plek met 
haar activiteiten een warm hart toedraagt 
participeren en bijdragen aan de toekomst 
van het landgoed.   



Onze missie 

“Wij delen samen de missie om het antro-
posofische en biodynamische karakter van 
het landgoed te behouden. Wij willen alle 
elementen in samenspraak en samenhang 
daarmee  beheren, verzorgen en verder 
ontwikkelen. Het is daarnaast ons streven 
om vanuit landgoed Kraaybeekerhof met 
een open blik naar de omgeving verbindingen 
aan te gaan. We denken aan omwonenden,  

de gemeente, lokale bedrijven, aan andere 
landgoederen en andere verwante organisa-
ties.

Wij beheren en ontwikkelen het Landgoed 
Kraaybeekerhof vanuit onze gezamenlijke 
missie als één geheel, waarbij de onderdelen 
ieder een eigenheid hebben en samen de 
identiteit vormen.” 



Lid worden 

We nodigen je uit om lid te worden van de 
Coöperatie Kraaybeekerhof u.a . Daarmee 
draag je bij aan de duurzame toekomst 
van deze unieke plek.  Lid worden van 
de Coöperatie Kraaybeekerhof kan door 
aandeelhouder te worden in de coöperatie. 
Met de inbreng van de leden wordt onder 
meer het beheer en onderhoud van het 
landgoed gefinancieerd.

Als lid en aandeelhouder ben je mede 
eigenaar van de coöperatie. Als lid wordt 
je vertegenwoordigd in de ledenraad van 
de coöperatie en kun je dus je stem laten 
klinken. De ledenraad ziet toe op het beheer 
en de ontwikkeling van het landgoed,  en 
bepaalt onder meer hoe de bijdragen van  
de leden worden ingezet voor beheer, onder-
houd en ontwikkeling van het landgoed. 



De coöperatie Kraaybeekerhof kent  
3 categorieën leden:

•   Gebruikersleden: dit zijn organisaties, 
ondernemingen en personen die op het 
landgoed, kantoren of bedrijfsruimten huren, 
cursussen en opleidingen verzorgen, het 
landgoed beheren en de bijentuin en de  
moes– en groentetuinen verzorgen.     

•   Participerende leden: dit zijn particulieren 
of organisaties die de doelstellingen en missie 
van de coöperatie onderschrijven en onder-
steunen. Als ‘participerend’ lid neem je met 
minimaal één en maximaal tien aandelen van 
€ 250 deel in het kapitaal van de coöperatie. 
 
•   Kapitaalleden: Het is voor rechtspersonen 
(zoals stichtingen en verenigingen) mogelijk 
om met groter gestort aandeelkapitaal  bij 
te dragen aan de ontwikkeling van het 
landgoed. Het gaat dan uitsluitend om 
rechtspersonen die met hun doelstellingen 
een op een aansluiten bij de missie van het 
landgoed. Ieder ‘kapitaallid’ is bij toetreding 
gehouden minimaal één en maximaal tien 
aandelen van € 10.000 in het kapitaal van de 
coöperatie te nemen.
 
Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen 
de aandelen weer aan de coöperatie en krijg 
je de inleg weer terug. De gekozen rechtsvorm 
U.A houdt in dat leden van de coöperatie 
behoudens hun inleg verder uitgesloten zijn 
van aansprakelijkheid. Er is geen jaarlijkse 
contributie verplichting voor leden. 

De leden kiezen gezamenlijk de uit 5 leden 
bestaande ledenraad van de coöperatie, 
te weten 2 vertegenwoordigers namens 
de gebruikersleden, 2 vertegenwoordigers 
namens de kapitaalleden, en 1 vertegen-
woordiger namens de participerende leden. 



Op 1 september 2021  telde de coöperatie:    
35 Participerende leden, 1 kapitaallid; stichting Sleipnir en 8 gebruikersleden, waaronder 
Stichting Kraaybeekerhof (academie), BD vereniging, Dipam CV, Stichting Demeter, 
Stichting Herenboeren, De Tuinen van Kraaybeekerhof CV, Stichting De Bijentuin.  

Onze warme wens en ambitie is het om vele tientallen nieuwe participerende leden in de 
coöperatie te mogen verwelkomen.  We willen dat het landgoed Kraaybeekerhof aldus 
gedragen wordt door zoveel mogelijk mensen en organisaties die het landgoed een warm 
hart toedragen en die willen zorgen voor het voortbestaan en duurzaam beheer van 
deze unieke plek. Doe je mee? 

Hartelijke groet, namens oprichters en bestuur van Coöperatie Kraaybeekerhof u.a. 

Contact en lidmaatschap

Voor vragen of om direct lid te worden van de Coöperatie Kraaybeekerhof kun je een 
mail sturen naar cooperatie@kraaybeekerhof.nl Vermeld daarbij het volgende: 
 
Aantal gewenste aandelen (tot een maximum vzan 10) ad 250€:…………….. totaal …………
Naam:
Adres: 
Woonplaats:
E-mailadres:
06-nummer (optioneel)

Maak het totaal te betalen bedrag over op bankrekeningnummer  
NL84 TRIO 0320 1197 69  tnv Coöperatie Kraaybeekerhof u.a. Daarna krijgt u het  
participatiebewijs met vermelding van het aantal aandelen per e-mail toegestuurd.

U kunt de informatie ook vinden en je aanmelden via onze website  
www.cooperatiekraaybeekerhof.nl 

Coöperatie Kraaybeekerhof ua
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen-Rijsenburg 

De Tuinen van Kraaybeekerhof 
Stichting De Bijentuin 
Stichting Kraaybeekerhof 
Academie Kraaybeekerhof                  
Stichting Demeter 
Dipam CV 
Stichting Sleipnir                                   
Sleipnir Support CV                               

Dave Hardy, Jasper Sinoo 
Maria Rijksen, Rien van den Berg 
Michael Veltman, Bob van der Ploeg, Harjo Walvis 
Ivon Langeweg, Jan Thijs van Heck 
Bert van Ruitenbeek, Joke Doorschodt 
Sebastian Klijnsma 
Ben Gevonden, Jan Saal 
Koos Bakker, Reinoud van Bemmelen, Florus de Jongh                            


