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BELEIDSPLAN STICHTING LG33  
 
Introductie  
  
Voor u ligt het beleidsplan voor Stichting LG33 2015-2016. Hierin beschrijven we onze doelstelling 
voor het eerste verlengde boekjaar, en onze doelen voor de komende 5 jaar. Ook laten we zien wat 
wij als bestuur gaan doen om dit te bereiken en met welke middelen.  
 
Voorzitter Stichting LG33, 
Michel Schut 
  
 
Organisatiestructuur  
 
Stichting LG33 is een stichting opgericht naar Nederlands recht. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, 
secretaris en penningmeester. Deze functies worden ingevuld zoals beschreven in de statuten. De 
besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. De administratieve uitvoering van de 
diverse taken is in handen van de verschillende bestuursleden, die daarbij ondersteuning kunnen 
krijgen van verschillende vrijwilligers. 
Het bestuur van Stichting LG33 ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden, behalve een 
eventueel niet bovenmatig wettelijk toegestaan vacatiegeld waarover het bestuur in het jaarverslag 
inhoudelijk en financiële verantwoording aflegt.  
  
  
Doelstelling  
  
Stichting LG33 heeft als doel (financiële) mogelijkheden te creëren om de emancipatie en 
zelfbewustmaking van homoseksuele mannen en vrouwen te bevorderen. Als werkgebied richt de 
stichting zich daarbij op de regio Delfland. Hieronder valt vooral de vereniging de Delftse Werkgroep 
Homoseksualiteit alsmede andere (algemeen nut beogende) organisaties met een vergelijkbare 
doelstelling en werkgebied.  
De Stichting verwezenlijkt haar doel door het verwerven en beheren van fondsen. Hierbij stelt 
Stichting LG33 nadrukkelijk dat het maken van winst op geen enkele wijze een doel is. Wel wil de 
Stichting toegroeien naar een stabiele organisatie met een solide financiële basis.  
   
 
Financieel beleid  
  
Stichting LG33 richt zich op het verwerven van fondsen waaronder belastingvriendelijke 
schenkconstructies. Voorafgaand aan de oprichting is een substantieel startkapitaal toegezegd als 
stamvermogen alsmede hoofdsponsoring. Om een enigszins relevante rol te spelen, nu de overheid 
als subsidiënt terugtreedt, zal eerst gewerkt worden aan de vorming van kapitaal. De eerste vijf jaar 
van het bestaan van de Stichting zal hiervoor worden gebruikt.  
 
Vanaf het zesde zal aan de doelstelling worden bijgedragen door besteding van de verder te 
verwerven fondsen alsmede de opbrengsten van het kapitaal of intering op het kapitaal, als daartoe 
behoefte bestaat om te voldoen aan de doelstelling. Daarbij zal een minimum van 90% van de 
opbrengsten uit kapitaal en fondsenwerving ingezet worden voor de beoogde doelstelling.  
 
Wanneer de situatie in het subsidielandschap sneller wijzigt dan voorzien en of bij het voordoen van 
interessante projecten binnen de doelstelling kan en zal direct het volledige rendement van de initiële 
startbijdrage ingezet worden 
 
Voor het behalen van rendement op het verworven kapitaal wordt gekozen voor een neutraal tot 
gematigd offensief beleggingsbeleid. Het aandelendeel zal daarbij vooral als niet actieve beheerde 
indexfondsen uitgevoerd worden. Het liquiditeitsdeel zal op kortlopende spaarrekeningen geplaatst 
omwille van het direct kunnen inspelen op subsidieverzoeken binnen de doelstelling. 
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BELEIDSPLAN STICHTING LG33  
 
Financiële administratie  
  
Subsidie zal worden toegekend op verzoek alsmede op eigen initiatief voor zover dit past binnen de 
doestelling en middelen van de Stichting. Voor kleine bedragen binnen de lopende begroting heeft de 
penningmeester een volmacht binnen de goedgekeurde begroting. Over substantiëlere bedragen 
buiten de begroting en begrotingoverschrijdende verzoeken beslist het bestuur als geheel. Tegen 
afwijzingen kan niet in beroep worden gegaan. Het bestuur verantwoordt zich in het jaarverslag. 
 
 
 Verantwoording  
 
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat 
van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te 
stellen en vast te stellen. De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de 
voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. Deze stukken 
worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders 
ondertekend.  
   
Voor belanghebbende worden de begroting, de balans en de staat van baten en lasten van de 
stichting tezamen met het inhoudelijk jaarverslag beschikbaar gemaakt op deze website. Aangezien 
het eerste verlengde boekjaar eindigt op 31 december 2016 is het bestuur als geheel desgewenst 
beschikbaar voor tussentijdse toelichting. 
Het bestuur als geheel is te bereiken via het mailadres lg33bestuur@gmail.com 
  
  
Visie en beleidsdoelen  
   
Geleidelijk verleggen subsidiërende partijen hun aandachtsveld van structurele ondersteuning naar 
projectsubsidie. Ook de lokale overheid volgt deze trend door over te gaan op projectsubsidiering. 
Deze op zich logische transitie naar subsidie op projectbasis gaat ons inziens voorbij aan de precaire 
exploitatie die non-profitorganisaties met een kleine doelgroep hebben. Juist een solide basis geeft 
ruimte om aandacht, geld en tijd te besteden aan nieuw ontstane en geformuleerde doelstellingen. 
Onze missie bestaat uit het aanboren van nieuwe geldstromen voor het waarborgen van de 
continuïteit van de vereniging de DWH en vergelijkbare organisaties binnen de doelstelling. 
   
  
Hoe gaan we dit doen – 2015-2016 

� Opstarten financiële en inhoudelijke verslaggeving.  
� Inzichtelijk maken van waar het geld aan wordt besteed door het inzetten van een jaarverslag. 
� Uitwerken van een helder protocol betreft de verlening van subsidie. 
� Communicatie opstarten en verbeteren. 
� Financiële strategie ontwikkelen zodat we structurele financiële draagkracht ontwikkelen. 
� Uitwerken bestaande ideeën betreft fondsenwerving. 
� Behouden en uitbreiden sponsors. 

 
Waar willen we naar toe – 2020 

� Stabiele organisatie zijn, met een solide inkomstenstroom uit rendement op kapitaal en 
fondsenwerving. 

� Het kunnen waarborgen van de continuïteit van de vereniging de DWH alsmede andere 
(algemeen nut beogende) organisaties met een vergelijkbare doelstelling en werkgebied door 
het geven van afdoende structurele financiële ondersteuning. 

 
 


