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1.

Inleiding

Stichting LUSTHOFxl is een landelijke stichting voortgekomen uit de wens de leefbaarheid in
stedelijke omgevingen te vergroten door het geven van inhoud aan circulaire economische
aspecten. Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van
producten en materialen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt.
Lusthof is een term die verwijst naar stadstuinen die ooit symbool stonden voor een balans
van welzijn en welvaart. Men was trots op de “lusthof” en wilde dat ook uitdragen. XL verwijst
naar de ambities van de stichting maar meer nog naar de intrinsieke overtuiging dat het door
de juiste aanpak mogelijk is stedelijke omgevingen om te vormen tot lusthoven waarin
welzijn in de brede zin van het woord centraal staat.
Ook LUSTHOFxl is trots. Trots op de buurt en trots op de stad. Wij nodigen mensen uit tot
het nemen van verantwoordelijkheid voor hun omgeving én gezondheid. LUSTHOFxl is een
middel voor participatie en beweging. Bewustzijn, gezondheid en welzijn nemen toe. Het
idee om trots te zijn op een lusthof verankeren wij zo in het moderne stadsleven, want trotse
inwoners zijn belangrijk.
De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en
gevestigd in Den Haag.
LUSTHOFxl heeft in november 2014 een ANBI status aangevraagd.
Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen
trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over
giften en schenkingen.

2.

Strategie

Statutaire doelstelling
De stichting heeft als doel het vergroten van de leefbaarheid in stedelijke omgevingen
middels het geven van inhoud aan circulaire economische aspecten en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
Bij opheffing komt het liquidatiesaldo ten goede van een ANBI met een soortgelijke
doelstelling. Welke dit is, wordt vastgesteld door het bestuur.

3.

Beleid

3.1

Werkzaamheden

LUSTHOFxl wil haar doel onder meer bereiken door:
• Het ontwikkelen van strategieën, concepten en trainingen waarbij de focus kan liggen op
zowel stedelijk, wijk als buurtniveau maar ook op kennisbevorderende activiteiten op
team- of persoonsniveau.
• In de methodische aanpak wordt aansluiting gezocht bij reeds bestaande initiatieven, van
burgers, bedrijven, instellingen en overheden en streeft de stichting expliciet naar een
interdisciplinaire aanpak en inclusiviteit op het gebied van diversiteit.
• De stichting ziet zichzelf als hulpmotor waarbij initiëren en procesbegeleiding belangrijker
zijn dan vooraf opgelegde doelen. De totstandkoming van een project of interventie is
per definitie dynamisch en organisch en streeft naar optimalisering al naar gelang de
omstandigheden.
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•

3.2

Uitdrukkelijk streeft de stichting ernaar zichzelf zo snel mogelijk verantwoord terug te
kunnen trekken.

Werving en beheer van gelden

LUSTHOFxl verwerft gelden door sponsering, donaties (giften), filantropie, subsidies en
fondsenwerving. De werving gebeurt op een directe manier tijdens contacten met relaties,
zowel privé als zakelijk en via de website www.lusthofxl.nl. Bestaande contacten met
donateurs, organisaties en samenwerkingspartners worden actief onderhouden. Hiernaast
worden nieuwe contacten/relaties en donateurs benaderd.
Via de website en andere sociale media (facebook, twitter, tijdschriften en kranten) wordt
regelmatig gerapporteerd over activiteiten en de behaalde resultaten. In het kader van de
doelstelling doet LUSTHOFxl tevens de oproep om te doneren in de vorm van spullen die wij
nog een tweede leven kunnen geven of waar wij mensen blij mee kunnen maken, zoals
tuingereedschap of zakken aarde.
De verkregen inkomsten worden beheerd door het bestuur van de stichting. Het bestuur
bestaat uit drie personen.
Voorzitter
Erik de Jong
Secretaris
Dominique Minnnaar
Peningmeester
Giancarlo Furia
Het bestuur vergadert drie keer per jaar.

3.3

Vermogen

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling
van de Stichting. LUSTHOFxl houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor
de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de
stichting.

3.4

Bestedingsbeleid en activiteiten

Om de doelen van LUSTHOFxl te realiseren is geld nodig. Onderstaand schema geeft weer
welke activiteiten zijn/worden uitgevoerd en de wijze waarop ze worden gefinancierd.
Vooralsnog komen de meeste activiteiten voor eigen rekening.
Activiteiten*
Ontmoetingen in het Huijgenspark
Buurttuin Spinozahof
Haagse Oogst
De Buurtschuur
DE Buurtcompost
De Buurtmannen
De Groene Loper
Blauwe Regen op de Groene Loper
Parking Day
Welkom in het park
Haags water zet aan het denken
De voedselkaravaan

Financiering
2018
Eigen investering+Subsidie
X
Eigen investering + subsidie
X
Eigen investering + subsidie
X
Eigen investering + subsidie
x
Eigen investering + subsidie
Eigen investering
X
Eigen investering
Eigen investering + donaties
X
Eigen investering + subsidies
en donaties
Eigen investering +opdracht
X
Eigen investering+ Opdracht
Eigen investering
X

2019
X
X
X
x

2020
X
X
x

X
X
x

X

X

X

* Zie www.lusthofxl.nl voor een uitgebreide omschrijving van de activiteiten.

De kosten van de activiteiten omvatten communicatie & voorlichtingsmateriaal (brochures,
folders) materiaal en het inhuren van specialistische kennis of diensten.
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Tien procent van de verkregen gelden wordt gebruikt voor het draaiende houden van de
stichting (kantoor, website). Zie het financieel verslag voor een weergave van de
bestedingen.
LUSTHOFxl heeft geen personeel in dienst. De activiteiten van LUSTHOFxl worden
uitgevoerd door vrijwilligers en stagiaires. Door de experts die bij LUSTHOFxl betrokken zijn,
wordt op vrijwillige basis bijgedragen aan de projecten door middel van advies(uren).

3.5

Beloningsbeleid

De bestuurders zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen geen beloning. Zij kunnen slechts een
vergoeding krijgen voor de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van
hun functie. Er worden geen vacatiegelden betaald.
Ingehuurde specialistische kennis en diensten van anderen worden betaald op basis van
ingediende facturen.

3.6

Administratieve organisatie

De administratie van LUSTHOFxl wordt gevoerd door boekhoudkantoor Fynalizes. Deze
stelt tevens de jaarrekening op.

3.7

Publicatieplicht

LUSTHOFxl voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.lusthofxl.nl

4.

Gegevens LUSTHOFxl

Contactgegevens
Bezoekadres:
Email:
Website:
Telefoon:

Repelaerstraat 61Den Haag
info@lusthofxl.nl
http://www.lusthofxl.nl
06 1586 4617

Statutaire en fiscale gegevens
Naam:
Stichting Lusthof-XL
Vestigingsadres
Wagenstraat 151W, 2512AV
Statutaire zetel:
Den Haag
BTW-nummer:
KVK-nummer::
IBAN:
RSIN:

NL853430615B01
59341114
NL56TRIO0197825389
853430615
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