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In 2014 is stichting LG33 ontstaan als privéinitiatief van de toenmalige bestuurders
van stichting LG22 en opgericht op 8 mei 2015. Vanaf het begin bestaat het bestuur
uit: Michel Schut, Geerlof van Starkenburg en Niels de Vries als respectievelijk
voorzitter, secretaris en penningmeester. Eind 2016 is het team uitgebreid met Glenn
Alfons als intermediair richting de grootste stakeholder. Bestuurlijk wordt er gestreefd
naar een brede vertegenwoordiging waarbij er inhoudelijk nog ruimte is voor een
algemeen lid op acquisitie en beleid als subsidient.
Met LG33 ontstaat juridisch een helderder profiel waarbij LG22 doorgaat in zijn
oorspronkelijke rol als huisvester en LG33 zijn positie uitbouwt als subsidient waarbij
bijkomend het faillissementsrisico beter is afdekt. Er is hierbij nadrukkelijk een
personele unie beoogd tussen beide stichtingen die vanwege toekomstige flexibiliteit
niet statutair is vastgelegd. Met beide complementaire stichtingen is onder andere
een aantrekkelijkere bestuurstaak voorzien die de continuïteit van bestuur voor de
primaire huisvestingsstichting waarborgt.
Het bestuur tracht middels overleg met de grootste stakeholders een deugdelijk
beheer en beleid te waarborgen. Naast dit overleg hebben de besturen van de DWH
en Outsite tezamen met een actief lid de jaarrekening over 2015-2016 gecontroleerd
en goedgekeurd. Een verslag hiervan is beschikbaar voor belanghebbenden.
Met de oprichting is een steunstichting beoogd voor het verwerven en beheren van
fondsen teneinde extra financiële of andere ondersteuning te kunnen bieden aan de
Delftse Werkgroep Homoseksualiteit en of andere instellingen met een soortgelijke
doelstelling en werkveld. Hierbij is nadrukkelijk niet acquisitie op projectbasis beoogd
maar het verwerven van giften voor een duurzame ondersteuning. Hierbij ligt de
focus voor de eerste vijf jaar vooral op de acquisitie van giften en legaten alsmede
een deugdelijke verantwoording van de bestedingen waarbij wij een beroep doen op
iedereen. Door de verkregen ANBI-beschikking van de belastingdienst kan dit ook
nog eens belastingvriendelijk.
Sinds de oprichting zijn een tiental giften ontvangen van natuurlijke- en
rechtspersonen waaronder stichting LG22 waarvan verantwoording in het financiële
deel. Hiermee is het intern geformuleerde financiële doel voor 2016 bereikt maar blijft
er ruimte voor verbreding. De giften zijn alle op voorwaarden van de gevers
toegevoegd aan het stamvermogen van de stichting. Vanwege aanloopkosten
waaronder bijvoorbeeld de notaris heeft het bestuur echter noodgedwongen
aanspraak moeten maken op dit stamvermogen wat tijdelijk verantwoord is als
negatief stamvermogen en zo spoedig mogelijk aangezuiverd zal worden.
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De nadruk van het toekomstig beleid ligt met name op het kunnen bieden van een
structurele financiële ondersteuning. Hierbij blijkt een focus enkel op giften te cyclisch
waardoor er gewerkt wordt aan een basisvermogen om fluctuaties op te vangen en
via rendement hierop een tweede substantiële inkomstenbron te creëren. In het
streven naar rendement op kapitaal betracht de stichting een solide spreiding van
risico’s. Hierbij wordt niet actief belegd maar middels breed gespreide lang aan te
houden fondsen waaronder actief beheerd, indexvolgers, obligaties en spaargeld. In
de afgelopen anderhalf jaar heeft deze mix zich bewezen en zijn dalingen van de één
steeds opgeheven door stijgingen anderzijds. Met dit gematigd defensieve
beleggingsbeleid is in het eerste boekjaar een keurig rendement behaald. Wel
constateert het bestuur, onder andere door het aanvankelijke aankoopverlies rond de
Chinacrisis dat fluctuaties groot kunnen zijn. Mede hierdoor heroverweegt het
bestuur alternatieven waaronder bijvoorbeeld de aanschaf van een studentenhuis als
investeringsmodel vanwege de wens naar een langdurig gelijkmatig rendement.
Bij wijze van uitzondering heeft het bestuur besloten eenmalig vacatiegeld toe te
kennen aan de bestuurders voor de intensieve werkzaamheden gepaard gaand met
de opstart en oprichting van de stichting. Deze vergoeding ter hoogte van de
maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding is aan elk van de bestuurders
uitgekeerd in december 2015. Op individueel niveau heeft elke bestuurder later
besloten zijn vergoeding te retourneren. Behoudens exceptionele nu niet te
voorziene bijdragen van bestuurders of vrijwilligers is het bestuur niet voornemens
om in de toekomst nogmaals een vergoeding uit te keren.
Voor de oprichting van stichting LG33 is het bestuur van stichting LG22 reeds
begonnen met het experimenteren van haar rol als subsidient. LG33 heeft weliswaar
voor de eerste vijf jaar de focus op acquisitie maar blijft openstaan voor tussentijdse
interessante initiatieven binnen de doelstelling. Lopende het proces helpt dit het
bestuur om het beleid te verfijnen en definiëren.
Het bestuur dankt iedereen voor zijn inhoudelijke, financiële bijdrage en inzet. Wij
hopen en vragen voor 2017 en volgende jaren op een nog groter draagvlak, hulp en
inzet.
Michel,
Geerlof,
Niels,
Glenn
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BALANS
Eigen vermogen
Stamvermogen
Stamvermogen negatief
Voorschot gift
Voorschot pandoptimalisatie
KNAB rekening courant
KNAB spaarrekening
DE GIRO rekening courant
BINCK rekening courant
Portefeuille beleggingen
Debiteuren

Debet
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31-12-16
Credit

€

5.892,76

€
€
€

1.000,00
2.026,66
15.094,77

€
€

163,95
34.351,93

1500 Crediteuren

€

56.280,07

€

2.250,00

+

TOTAAL BALANS

€

VERLIES & WINSTREKENING

Debet

31-12-16
Credit

€

-

3900 Giften stamvermogen
subtotaal giften stamvermogen

58.530,07

+
€

+ €
€

56.354,33
56.354,33

€
€

2.093,39
-

€

2.093,39

4200 Rendement vermogen
4300 Giften algemeen
4800 Overige baten
subtotaal inkomsten

€

5000 Projectsubsidie activiteiten
5100 Projectsubsidie gebouw

€

485,48

5200 Subsidie overig
subtotaal doeluitgaven

€

485,48

€

75,00

58.530,07

+

+
-

+

+
€

-

€
€

4,68
4.500,00

6400 Administratiekosten
subtotaal organisatie kosten

€
€

745,25 +
5.324,93
€

-

Toevoeging voorzieningen
9000 subtotaal toevoeging / onttrekking

€
€

52.637,31 +
52.637,31
€

-

€

58.447,72
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6200
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Bankkosten
Bestuurskosten
Kantoorkosten
Vacatiegelden

+

+

+
TOTAAL VERLIES & WINSTREKENING
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