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Inleiding 
 

In dit projectplan zijn de dromen en ideeën van de oprichters van Stichting Weilandklooster beschreven en 

vertaald naar doelstellingen en tussenstappen in 2021 en 2022. Uitgewerkt wordt waarom Stichting 

Weilandklooster is opgericht, wat de stichting wil bereiken en via welke stappen die gerealiseerd gaan worden 

de komende twee jaar.  

 

Initiatiefnemers van het Weilandklooster zijn Joyce Schoon en Mariëtte Sneep. Zij vonden elkaar in een gedeeld 

verlangen. Een gemeenschap vormen voor iedereen die behoefte heeft aan stilte en bezinning, verbondenheid, 

zorg voor elkaar en voor de aarde. Inmiddels is een groeiende groep mensen betrokken bij het werk van de 

stichting.  

 

In hoofdstuk 1 lees je wie we zijn, in hoofdstuk 2 beschrijven we het waarom en waartoe van het Weilandklooster 

en de visie voor de lange termijn, in hoofdstuk 3 komen de concrete plannen voor 2021 en 2022 aan bod en in 

hoofdstuk 4 is beknopt beschreven hoe de organisatie in elkaar zit en met wie we (willen) samenwerken.  

In het laatste hoofstuk beschrijven wij de verwerving van inkomsten en het vermogensbeheer van de stichting. 

 

Joyce Schoon en Mariette Sneep 
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1. Wie zijn wij  
 

Naam:  Stichting Weilandklooster  

Adres:  Abel Tasmanlaan 54, 2803 GL Gouda  

E-mail:  info@weilandklooster.nl 

RSIN:  862254863 

KvK:  72 91 29 25 

Website: www.weilandklooster.nl 

 

Het Weilandklooster is een nieuw initiatief in Gouda waarbij inmiddels een groeiende groep mensen betrokken 

is. Initiatiefnemers zijn Joyce Schoon en Mariëtte Sneep, die elkaar vonden in een gemeenschappelijke droom. 

Het Weilandklooster, een duurzame plek van stilte, bezinning en zorg voor elkaar.  

 

Missie en kernwaarden 

De missie van het Weilandklooster is het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een leefgemeenschap 

en een retraitecentrum in het Groene Hart. Het plan voor het Weilandklooster is gebaseerd op vier 

kernwaarden: 

 

Bezinning:   Nieuwe perspectieven ontdekken en je openstellen voor de stem van de stilte 

Community:   Jezelf kunnen zijn en elkaar ontmoeten 

Zorg voor de aarde:  Genieten van genoeg en oefenen in groen en duurzaam leven 

Creativiteit:   Nieuwe inspiratie opdoen en mooie dingen maken 

 

Projectleiders 

Joyce Schoon – projectleider pioniersplek en voedselbos 

Mariëtte Sneep – projectleider inclusieve gemeenschap 

 

Het bestuur 

Het bestuur van het Weilandklooster is als volgt samengesteld: 

 

Dhr. G.P.W. (Gert) Olbertijn – voorzitter 
Dir./ eigenaar Stabilitas BV 
 
Dhr. R. (Rob) van de Beek – secretaris  
Directeur zorg en wonen bij Philadelphia 
 
Dhr. G. (Gijsbert) Juffer – penningmeester 
Director Audit & Assurance Mazars N.V. 
 
Mw. W.B. (Marleen) Eijkelboom - notulist  
Pedagoog 
 

Mw. C.G. (Lia) van Vliet – algemeen lid 
Manager Flexbureau bij Zorgpartners 
 
Dhr. H.W. (Helmich) van der Kolk – algemeen lid  
Projectmanager bij De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. 
 
Dhr. T. (Tim) Dees – algemeen lid 
Organisatieadviseur Samenwerken & Netwerken bij 
Common Eye. 
 
Dhr. W.J.T. (Wilco) Mastenbroek – algemeen lid 
Coördinator integrale veiligheid bij de gemeente Krimpen 
aan den IJssel, Jurist 
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2. Inhoud, doelstellingen en doelgroep van het Weilandklooster 
 

In de statuten van de stichting is het doel van Stichting Weilandklooster als volgt omschreven: 

• het bevorderen van het welzijn van mensen vanuit een inclusieve gemeenschap;  

• het bevorderen van een duurzame samenleving voor huidige en toekomstige generaties;  

• het ruimte bieden voor inspiratie, bezinning, zingeving en spiritualiteit vanuit bestaande en nieuwe 

vormen van christelijke gemeenschap en geloofsbeleving. 

 

2.1. Waarom het Weilandklooster nodig is 
Het Weilandklooster wil een antwoord bieden op drie grote vraagstukken van deze tijd. Deze vraagstukken 

waren al urgent en zijn tijdens de coronacrisis nog meer zichtbaar geworden.  

 

Eenzaamheid 

In het afgelopen jaar dat de coronapandemie over de wereld woedde is pijnlijk duidelijk geworden hoezeer 

mensen behoefte hebben aan contact en verbondenheid. Door de maatregelen die nodig waren om de pandemie 

in te dammen, werd er een vergrootglas gelegd op de eenzaamheid van mensen. Niet alleen voor kwetsbare 

mensen zoals ouderen en mensen met een verstandelijke beperking bleek de lockdown een grote impact te 

hebben. Ook  jongeren hebben last van eenzaamheid, somberheid en angst. (Trouw, 9 december 2020).  

 

Deze eenzaamheid onder jongeren is niet een nieuw fenomeen, het is alleen nóg zichtbaarder geworden door 

corona. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid meer voorkomt onder jongeren dan onder 55-plussers. Dit geldt 

ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Leven in een steeds complexere, individualistische 

maatschappij versterkt het gevoel bij mensen met een verstandelijke beperking niet mee te kunnen of mogen 

doen.  

 

De tegenhanger van eenzaamheid is verbondenheid. Het Weilandklooster creëert verbondenheid door 

ontmoeting en creatieve activiteiten en op termijn door de mogelijkheid om samen te wonen in een 

leefgemeenschap. Het Weilandklooster wil een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en erbij mogen horen. 

Het Engelse woord belonging drukt dit mooi uit. In een gemeenschap waar belonging wordt ervaren, voelen 

mensen zich welkom, gekend, geaccepteerd, ondersteund en van betekenis. 

 

Honger naar zingeving 

In deze hectische tijd, waarbij veel mensen een druk leven leiden en veel van hun contacten invullen via sociale 

media, neemt de ‘honger’ naar zingeving toe. Veel mensen worstelen met identiteits- en zingevingsvragen, ze 

ervaren een leegte en hebben behoefte aan bezinning en inspiratie. De plekken waar we stil kunnen/mogen 

vallen, zijn schaars. Mensen, en vooral jonge mensen, willen niet alleen praten over dingen, ze willen vooral 

erváren, ze willen iets dóen en ondergaan. 

 

Het Weilandklooster wil mensen helpen om te (leren) luisteren naar wat zich in hun hart afspeelt en wat we in 

de stilte kunnen ontdekken. Dit komt terug in het aanbod van de verschillende activiteiten die we organiseren.  

 

Vervuiling van de aarde 

Wij mensen leven op een te grote voet op deze aarde. We verbruiken alle grondstoffen en vervuilen het water, 

de grond en de lucht. Een groot probleem is de klimaatverandering door de CO2-uitstoot. Deze 

klimaatverandering heeft ernstige gevolgen, in de eerste plaats voor de meest kwetsbare mensen op de wereld. 

Ook dreigen veel soorten dieren en planten uit te sterven. Als mensheid  hebben we te lang gewacht met 

ingrijpen en de stemmen die ons waarschuwden genegeerd. 
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In het Weilandklooster willen we oog hebben voor de schoonheid van de natuur, genieten van genoeg, stilstaan 

bij hoe duurzaamheid met zingeving verbonden is, samen nadenken over praktische oplossingen voor 

klimaatverandering en vervuiling en oefenen in duurzaam leven. Zodat we bijdragen aan een ommekeer in het 

omgaan met de aarde en een bijdrage leveren aan het terugdringen van de vervuiling. 
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2.2 Hoe gaat het Weilandklooster eruit zien 

 

Het Weilandklooster is een plek van bezinning, creativiteit, zorg voor elkaar en voor de aarde, op en rond een 

boerderij in het landelijk gebied rond Gouda. Het Weilandklooster bestaat uit drie onderdelen, die elkaar 

aanvullen en versterken.  

 

Inclusieve leefgemeenschap 

Het Weilandklooster is een gemeenschap van mensen, die zich willen verbinden met de doelstellingen van het 

Weilandklooster (verbondenheid, duurzaamheid en bezinning). In de toekomst hopen we een locatie te vinden 

waar mensen met elkaar kunnen wonen. Een aantal kernbewoners als dragers van de gemeenschap. Daarnaast 

is er  een woongroep waar jonge mensen tussen de 18 en 30 jaar een periode kunnen samenleven en een 

kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen vormen deze drie groepen het 

hart van de gemeenschap.  

 

Pioniersplek (toekomst: retraiteboerderij) 

De activiteiten van pioniersplek het Weilandklooster zijn gericht op ontmoeting, duurzaamheid, bezinning en 

creativiteit. We organiseren activiteiten voor verschillende doelgroepen, onder meer voor jongeren, gezinnen 

met kinderen, alleenstaanden en mensen met een verstandelijke beperking. Op het moment dat de stichting een 

eigen locatie heeft zal er een gastenverblijf en een creatief atelier worden gerealiseerd, zodat we ook retraites 

kunnen aanbieden.  

 

Voedselbos en stadsboerderij 

Het Weilandklooster wordt gerealiseerd op een landelijke locatie in het groen en heeft een voedselbos met fruit- 

en notenbomen, bessenstruiken, groenten, bloemen en kruiden. In het voedselbos en de tuin kunnen bewoners, 

vrijwilligers, gasten en omwonenden werken en ontspannen. Tevens kan het voedselbos een plek zijn voor 

dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook willen we een stadsboerderij realiseren waar 

mensen uit de stad biologische producten kunnen kopen en ervaren hoe natuur en mens verbonden zijn. 
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2.3 Waar wil het Weilandklooster eind 2022 staan?  

 

Algemeen 

• Er is een locatie gerealiseerd via aankoop of huur voor de drie kernactiviteiten van het Weilandklooster. 

• Het Weilandklooster is bij een breed publiek in de de regio rondom Gouda bekend. 

 

Doelstelling Eenzaamheid  > gemeenschap en gastvrijheid 

• Het Weilandklooster heeft een aanbod van activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 

saamhorigheid en gemeenschap vinden.  

• Het Weilandklooster heeft de drie woongroepen gerealiseerd. 

 

Honger naar zingeving  > rust en inspiratie 

• Er is een evenwichtig jaarprogramma gerealiseerd van activiteiten die mensen ondersteunen bij het 

ontdekken van hun zingevingsvragen en het vinden van inspiratie en verdieping.  

• Met het ritme van dagelijks stiltemomenten en de ligging midden in de natuur is het Weilandklooster een 

oase waar stilte en rust ervaren kan worden.  

 

Vervuiling van de aarde  > zorg voor de natuur, concreet en dichtbij 

• Het Weilandklooster draagt bij aan een ommekeer in het denken, het ervaren en omgaan met de aarde en 

een het terugdringen van de vervuiling.  

• In het voedselbos kunnen bewoners en gasten heel concreet leren over duurzame landbouw en daar 

handen en voeten aan geven.  

 

2.4 Omgeving en context van het Weilandklooster 
Het Weilandklooster is een unieke combinatie van gemeenschap, zorg, bezinning en duurzaam leven.  

Het haalbaarheidsonderzoek1 laat zien dat er grote behoefte is aan plekken van bezinning en zorg voor elkaar.  

 

Het Weilandklooster wordt opgezet vanuit een groot netwerk en een brede basis. De Protestante diaconie in 

Gouda en de landelijke Protestante Kerk ondersteunen het project inhoudelijk en financieel. Zij stimuleren 

nieuwe netwerken van mensen die op hun eigen manier hun spiritualiteit ontdekken of verdiepen 

(pioniersplekken). Het Weilandklooster onderscheidt zich van soortgelijke pioniersplekken door de 

inhoudelijke focus op duurzaamheid en aandacht voor de aarde.  

 

Ook is er een breed persoonlijk netwerk van betrokkenen opgebouwd. 

 

Het Weilandklooster zal worden gerealiseerd in Het Groene Hart, te bereiken vanuit de grote (studenten)-

steden en op een mooie, aantrekkelijke plek in de omgeving van Gouda. Het project lijkt goed aan te sluiten bij 

de plannen ten aanzien van de gebiedsontwikkeling en de daarvoor bestemde landelijke subsidies.  

 

  

 
1 Haalbaarheidsonderzoek Weilandklooster, 2020 
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3. Plan van aanpak 2021 - 2022 
Het komende jaar willen we de activiteiten en de gemeenschap uitbouwen, breder zoeken naar een geschikte 

locatie en samenwerkingspartners en financiering vinden voor de verschillende deelprojecten.  

 

3.1 Waar staan we nu  
In de afgelopen twee jaar hebben wij al veel bereikt. De stichting is opgericht en er is een betrokken en deskundig 

bestuur geinstalleerd. Ook is er een actief pioniersteam die activiteiten organiseert.  

 

Begin 2020 is er in samenwerking met Gerben Kamphorst (zakelijk adviseur bouwprojecten en gebieds-

ontwikkeling) en André Middelkoop (architect) een haalbaarheidsonderzoek opgesteld. Dit onderzoek is 

geschreven voor lokale overheden en voor potentiële financiers, subsidiegevers en sponsoren en brengt de 

financiële haalbaarheid van het totaalproject én de afzonderlijke deelprojecten in beeld. Ook is er een 

ruimtelijke verkenning opgenomen en een schets van de organisatie en een mogelijke fasering om tot 

realisatie van het Weilandklooster te komen. 

 

Er is inmiddels een website in de lucht en de activiteiten worden goed bezocht. De gemeenschap van vrijwilligers, 

deelnemers en betrokkenen groeit gestaag. Ook zijn er verkennende gesprekken over mogelijke locaties en zowel 

de gemeente Gouda als de gemeente Krimpenerwaard staan positief ten opzichte van het plan. Begin 2021 heeft 

het bestuur de procedure ‘Beoordeling potentiele locaties’ vastgesteld zodat potentiele locaties kunnen worden 

beoordeeld en gewogen. Ook is de fondswerving gestart.  

 

De eerste nieuwsbrief (februari 2021) is verspreid aan 110 geinteresseerden; mensen die zich hebben 

ingeschreven via de website, of hebben meegedaan aan een activiteit.  

 

De volgende activiteiten van de pioniersplek zijn gestart of hebben plaatsgevonden: 

▪ Spruit - jongerenweek 

In augustus 2020 hebben vijftien jongeren tussen de 18 en 25 jaar een week gekampeerd op een 

camping in Hekendorp om samen bezig te gaan met het thema ‘Zorg voor de aarde’. 

▪ Mijmerwandelingen  

Sinds september 2020 organiseert het Pioniersteam elke maand een Mijmerwandeling. Per wandeling 

lopen er twintig a dertig mensen mee. De deelnemers vinden er inspiratie en ontmoeting. Tijdens de 

lockdown lopen de deelnemers in tweetallen.  

▪ Theatervoorstelling  

Vanaf maart 2021 werken we met een groep van acht jongeren aan een theatervoorstelling over 

klimaat en zorg voor de aarde. De jongeren ontmoeten elkaar, praten over de problemen van deze 

tijd, over wat hen inspireert en werken samen aan een theatervoorstelling die we in kerken gaan 

spelen.  

 

Het beleidsplan is voor 2021 - 2022 uitgewerkt in de volgende strategische programmalijnen: 

 

3.1 Kwartier maken  
Het slagen van het project hangt niet in de eerste plaats af van (het vinden van) een gebouw. Wat wel cruciaal 

is, is de inzet van mensen. De betaalde krachten en de vrijwilligers, de deelnemers, die vormen samen het 

Weilandklooster. Idealiter komt dat straks samen op een fysieke locatie. Maar we zijn nu al een gemeenschap 

aan het bouwen, mét de jongeren, mét de mensen met een beperking, mét de mensen die zich willen inzetten 

voor een leefbare aarde, mét de mensen die hunkeren naar stilte, inspiratie en voedsel voor de ziel.  
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In 2021 en 2022 werken we aan activiteiten voor verschillende doelgroepen en bouwen we aan 

gemeenschapsvorming. Tegelijkertijd zijn we voorbereidend bezig voor het vinden van een locatie voor de 

woongemeenschap in de toekomst, door op zoek te gaan naar samenwerkingspartners, fondsen en een locatie. 

Dit bouwen aan een gemeenschap en tegelijkertijd werken aan het grotere geheel noemen we ‘kwartier maken’. 

 

3.2 Activiteiten  
Voor de activiteiten van het Weilandklooster wordt projectfinanciering geworven. We organiseren in 2021 - 2022 

diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen van het Weilandklooster. De volgende activiteiten staan op 

het programma (waar de coronamaatregelen het toelaten):  

 

▪ Maandelijkse Mijmerwandelingen voor oud en jong (vanaf augustus 2020) 

▪ Theatervoorstelling maken met jongeren (vanaf maart 2021) 

▪ Toer langs kerken met de theatervoorstelling (vanaf oktober 2021)  

▪ Groen atelier, workshops met bezinning en creativiteit (vanaf mei 2021) 

▪ Spruit, bezinningsweek voor jongeren ( augustus 2021) 

▪ Dagprogramma voor mensen met een verstandelijk gehandicapten over natuurbeleving (najaar 2021) 

▪ Kloosterweekend, bezinningsprogramma in een bestaand klooster (najaar 2021) 

 

3.3 Gemeenschapsvorming  
Om de synergie tussen de deelprojecten van het Weilandklooster te waarborgen organiseren we dit jaar diverse 

inspiratiedagen om de gemeenschap te vormen, met bestuur, pioniersteam, deelnemers, vrijwilligers en 

toekomstige bewoners. Tevens bezoeken we vijf soortgelijke projecten in het land om ons te laten inspireren en 

te leren van good-practices.  

 

Eind 2021 wil het Weilandklooster een groep van 200 geinteresseerden om zich heen hebben verzameld. Dit zijn 

deelnemers aan de mijmerwandelingen, deelnemers aan retraites of of andere bezinningsactiviteiten en mensen 

die zich via de website hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. Door mee te doen aan bezinningsactivitetien 

kunnen geinteresseerden ervaren hoe het is om in of bij de gemeenschap betrokken te zijn.  

 

3.4 Fondswerving en communicatie  

In het haalbaarheidsonderzoek zijn de materiele randvoorwaarden van het Weilandklooster beschreven. Ook is 

er een exploitatiebegroting en investeringsbegroting opgesteld. Voor de financiering van het Weilandklooster is 

minimaal 30% eigen vermogen nodig (een mix van schenkingen, fondsen en leningen). Om fondsen te werven 

zullen er flyers worden gemaakt met specifieke informatie over de deelprojecten van het Weilandklooster  

Najaar 2021 hebben wij een fondswervingsplan en een sluitend dekkingsplan voor de financiering van de 

aankoop/pacht van een locatie.  

 

Voor projectfinanciering van de verschillende activiteiten van de pioniersplek, zijn we gedurende het hele jaar 

bezig met fondswerving.  

 

Diverse enthousiaste meedenkers en -doeners zijn de afgelopen maanden bij het Weilandklooster aangehaakt, 

elk met zijn of haar eigen kennis, interesse en motivatie. We informeren onze achterban regelmatig over de 

ontwikkelingen van het Weilandklooster middels nieuwsbrieven, de website en sociale media. Zie onze website 

die te vinden is op www.weilandklooster.nl 

  

http://www.weilandklooster.nl/
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3.5 Samenwerkingspartners  
Om het Weilandklooster te realiseren is het van belang een stevig netwerk te hebben. Dit geldt voor alle 

deelprojecten; de zorglocatie, de jongerenwoning, de pioniersplek (retraiteboerderij) en het voedselbos. Eind 

2021 zijn deze samenwerkingspartners in beeld gebracht en is beschreven hoe deze samenwerking vormgegeven 

wordt. 

 

3.6 Locatie zoeken  

In 2021 stellen we een huisvestingsplan op waarin de locatie-eisen en ruimtebehoefte zijn opgenomen. Tevens 

is in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn in de gemeente Gouda en Krimpenerwaard ten aanzien van 

bestemmingsplannen en cofinanciering. We spreken regelmatig met makelaars, boeren, ambtenaren, 

bouwkundigen, potentiële verkopers en eventuele andere betrokkenen in onze zoektocht naar een passende 

locatie. 
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4. Organisatie 

 

4.1 Projectstructuur 

Joyce Schoon en Mariëtte Sneep zijn als projectleiders verantwoordelijk voor de algehele organisatie van het 

Weilandklooster. Zij worden hierbij ondersteund door het bestuur van Stichting Weilandklooster en een specifiek 

pioniersteam, die zich richt op de inhoudelijke programma-onderdelen van de pioniersplek (retraite-boerderij) 

 

Joyce Schoon werkt sinds 2012 als diaconaal consulent 

voor de Protestantse diaconie Gouda, waar ze diverse 

diaconale projecten heeft geinitieerd en uitgevoerd. 

Daarnaast is ze initatiefnemer van Keiland, het 

Kerstwandeltheater en maakt ze theatervoorstellingen.  

Mariëtte Sneep heeft ruime ervaring in de 

gehandicaptenzorg. Zij zet haar kennis en ervaring in bij 

zorgorganisaties als interimmanager en project-

begeleider. Daarnaast richt zij zich specifiek op de 

ontwikkeling van inclusieprojecten voor mensen met 

een verstandelijke beperking.  

 

 

4.2 Inspiratie plekken  

We laten ons inspireren door verwante projecten in Nederland: 

 

De Ark 

De Ark Gouda is een leefgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking, geïnspireerd 
door het christelijk geloof dat naastenliefde, eigenwaarde en gemeenschapszin nastreeft. www.arkgouda.nl 
 

Casella  

Casella is een kloostergemeenschap van enkele zusters Augustinessen, gericht op stilte, gebed en gastvrijheid. 

Centraal staat het liefdevol samenleven in relatie met elkaar en met God. Casella ligt aan de rand van Hilversum 

en biedt een open huis voor jonge mensen die op zoek zijn naar stilte en ontmoeting. www.casella.nl 

 

Keiland 

Keiland is een jaarlijks terugkerende vakantieweek op Terschelling waar mensen van binnen en van buiten de 

kerken inspiratie vinden op geloofsgebied. Elk jaar komen er ruim 180 mensen naar de Keiland zomerweek met 

dagelijks vieringen, workshops en kamperen in de natuur. www.keiland.nl  

 

De Huijberg 

De Huijberg is een leefgemeenschap met een kloosterritme en programma’s voor gasten, met veel aandacht 

voor natuur en duurzaamheid. www.dehuijberg.nl  

 

Herenboeren 

Herenboeren is een groeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel 

anders, beter en bovenal duurzamer kan. Een Herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig 

coöperatief gemengd bedrijf. www.herenboeren.nl   

http://www.casella.nl/
http://www.keiland.nl/
http://www.dehuijberg.nl/
http://www.herenboeren.nl/
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5. Verwerving van inkomsten en vermogensbeheer 
 

Stichting Weilandklooster beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen 

winstoogmerk.  

 

In de akte van oprichting van Stichting Weilandklooster dd. 12 februari 2021 staan voorwaarden over het 

beheer van het vermogen van Stichting Weilandklooster opgenomen. Hierin is onder andere 

opgenomen dat het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, 

erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting 

dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De Raad van Bestuur zal erfstellingen ten 

behoeve van de stichting aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te 

verwerpen). 

 

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. De bestuursleden kunnen recht hebben op vergoeding 

van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet 

bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting.  

 

Voorts kan geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon over het vermogen van de stichting 

beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting beoogt niet meer vermogen aanhouden te 

houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten 

behoeve van haar doelstellingen.  

 

Besteding van middelen vindt plaats conform de begroting die door de directie en raad van bestuur  

worden vastgesteld. Verantwoording over de besteding van de middelen vindt jaarlijks 

plaats een inhoudelijk en financieel jaarverslag.  

 

Tot slot zal bij een eventuele ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo uitsluitend 

uitgekeerd worden aan een door de Raad van Bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut 

beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die 

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling 

heeft. 


