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1. Inleiding 

Dit is het beleidsplan van de Stichting RECHT Leidschenveen-Ypenburg. 

In het beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is 
vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 februari 2023. Het beleidsplan wordt jaarlijks 
geëvalueerd en, indien nodig, aangepast. 

Deze versie van het beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2023-2025. 

2. Missie, visie en strategie 

2.1 Missie 

Stichting RECHT Leidschenveen-Ypenburg wil ontmoeting en verbinding brengen voor de 
bewoners van de stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg van de gemeente 's-Gravenhage die 
bijdragen aan het bieden van hulp aan kwetsbare bewoners in dit stadsdeel met een 
achterstand op sociaal of cultureel gebied. We willen dit aanjagen in samenwerking met 
anderen in de wijk (bewoners en organisaties). 

2.2 Visie 

De stichting richt zich in de komende jaren op het uitvoeren van projecten waarvoor 
financiële middelen zijn verworven en het verder verkennen en identificeren van de 
mogelijkheden om via projecten en samenwerkingsverbanden haar doel te realiseren en 
hiervoor financiële middelen (subsidies, giften, donaties etc.) te verwerven.  

In de jaren daarna wil de stichting haar activiteiten verder uitbouwen en verbreden. 

2.3 Strategie 

Statutaire doelstelling 

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 lid 1 van de statuten en luidt als 
volgt.  

De stichting heeft ten doel het dienen van het algemeen belang door het bieden van hulp 
aan kwetsbare bewoners in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg van de gemeente 's-
Gravenhage met een achterstand op sociaal of cultureel gebied. De stichting verricht alle 
verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 

Afwezigheid winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten en uit de 
feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit 
blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat 
komen aan haar doelstelling. 

Bestemming liquidatiesaldo 

Zoals blijkt uit artikel 10 lid 2 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo ten goede komt 
aan een of meer algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in De Wet of aan een of 
meer buitenlandse instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen. 
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3. Beleid 

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting 

De stichting, zoals blijkt uit artikel 2 lid 2 van de statuten, tracht haar doel onder meer te 
bereiken door: 

a. het samen met de bewoners van stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, maatschappelijke 
organisaties en ander bij dit stadsdeel betrokken organisaties, ontplooien van 
activiteiten tot bloei van de wijk; 

b. het initiëren van projecten gericht op het verwezenlijken van het doel van de 
c. stichting; 
d. het participeren in projecten gericht op het verwezenlijken van het doel van 
e. de stichting; 
f. het aangaan van samenwerkingsverbanden; 
g. het verkrijgen van gelden ten einde het doel te kunnen realiseren en al hetgeen in de 

ruimste zin daarmede verband houdt en door alle andere geoorloofde middelen alles in 
de ruimste zin des woords. 

Door de resultaten van voornoemde werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie 
van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 lid 1 van de statuten. 

3.2 Werving en beheer van gelden 

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen, zoals blijkt uit 
artikel 3 lid 1 van de statuten, wordt gevormd door: 

a. subsidies, giften en donaties; 
b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 
c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. Door middel van contante 
afrekening en via facturering bij de penningmeester. De stichting streeft ernaar om de 
beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 10% van de verworven inkomsten. 

3.3 Vermogen van de stichting 

De stichting 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 

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan het verrichten 
van genealogisch onderzoek en alle daaraan verwante werkzaamheden. 

3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting 

Op grond van artikel 5 van de statuten van de stichting (bepaling over de besluitvorming 
door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon 
doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon 
beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.  
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De stichting is echter alleen bevoegd tot rechtshandelingen wanneer een dergelijk besluit 
dergelijk besluit wordt genomen met unanieme stemmen van alle in functie zijnde 
bestuursleden van de stichting, alsmede met voorafgaande toestemming van stichting ECHT 
Leidschenveen-Ypenburg. 

4. Overige 

4.1 Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform 
artikel 2 leden 4, 5 en 6 van de statuten. Aan hen kunnen wel onkostenvergoedingen en niet 
bovenmatig vacatiegelden worden uitgekeerd. Alle aan bestuursleden betaalde 
vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. 

4.2 Beschrijving administratieve organisatie 

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester.  

De penningmeester draagt ook zorg voor het opstellen van de jaarrekening van de stichting. 

4.3 Publicatieplicht 

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht via de website www.recht-lvyp.nl.  

Daar zijn de zakelijke gegevens, de doelstelling, de bestuurssamenstelling, het 
beloningsbeleid, het activiteitenverslag van het afgelopen jaar, de verkorte staat van baten 
en lasten van het afgelopen jaar en het verkorte beleidsplan van het lopende jaar van de 
stichting gepubliceerd. 
  

http://www.recht-lvyp.nl/
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Bijlage A. Verplichte publicatie van gegevens over ANBI stichting 

Zakelijke gegevens van de stichting: 

Naam:  Stichting RECHT Leidschenveen-Ypenburg 

RSIN:  863104496 

KvK-nummer: 84123087 

Postadres: Blauw Glidkruid 6, 2498 DC  's-Gravenhage 

E-mailadres: info@recht-lvyp.nl 

Doelstelling 

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 lid 1 van de statuten en luidt als 
volgt.  

De stichting heeft ten doel het dienen van het algemeen belang door het bieden van hulp 
aan kwetsbare bewoners in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg van de gemeente 's-
Gravenhage met een achterstand op sociaal of cultureel gebied. De stichting verricht alle 
verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 

Bestuurssamenstelling 

voorzitter: De heer J.F. Joosse 

penningmeester/secretaris: Mevrouw M.L. Stehouwer 

algemeen bestuurslid: De heer M.P.W. van der Weg 

Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Aan hen 
kunnen wel onkostenvergoedingen en minimale vacatiegelden worden uitgekeerd. Alle aan 
bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en 
toegelicht.  

Activiteitenverslag 

De stichting is op 06-10-2021 opgericht. Er zijn zo kort voor het jaareinde in 2021 geen 
activiteiten verricht.  

Het eerste jaar waarin activiteiten worden verricht is 2022. Een beknopte beschrijving van de 
activiteiten in het jaar 2022 wordt in de jaarverantwoording over dat jaar opgenomen en in 
2023 gepubliceerd. Deze werkwijze wordt ook gehanteerd voor volgende jaren. 

Verkorte staat van baten en lasten over 2021 

Het verkorte overzicht van inkomsten en uitgaven vanaf de oprichtingsdatum tot en met het 
einde van 2022 wordt in de jaarverantwoording over dat jaar in 2023 gepubliceerd. Deze 
werkwijze wordt ook gehanteerd voor volgende jaren. 
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Verkort beleidsplan 

Het beleid van Stichting RECHT Leidschenveen-Ypenburg is gericht op het verwezenlijken van 
haar doelstelling door ontmoeting en verbinding te brengen voor de bewoners van de 
stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg van de gemeente 's-Gravenhage die bijdragen aan het 
bieden van hulp aan kwetsbare bewoners in dit stadsdeel met een achterstand op sociaal of 
cultureel gebied.  

Dit doet de stichting onder andere door het samen met de bewoners van de wijk, 
maatschappelijke organisaties en anderen, ontplooien van activiteiten tot bloei van de wijk, 
het initiëren van en participeren in projecten en het aangaan van samenwerkingsverbanden.  

Stichting RECHT Leidschenveen-Ypenburg heeft geen winstoogmerk.  

Het batig saldo na vereffening wordt besteed conform de doelstelling.  

Stichting RECHT Leidschenveen-Ypenburg werft gelden uit subsidies, donaties, giften en uit 
al het meerdere wat de stichting door erfstellingen, legaten, schenkingen of op enigerlei 
andere wijze verkrijgt.  

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Aan hen 
kunnen wel onkostenvergoedingen en minimale vacatiegelden worden uitgekeerd. Alle aan 
bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en 
toegelicht.  

De administratie van Stichting RECHT Leidschenveen-Ypenburg wordt gevoerd door de 
penningmeester van de stichting. Ditzelfde geldt voor het beheer van de inkomsten en het 
vermogen. 
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Bijlage B. Raamwerk: Verkorte overzicht inkomsten en uitgaven van afgelopen jaar 

 
Een vergelijkbaar overzicht moet vanaf 2023 worden gepubliceerd in aanvulling op het 
gestelde in Bijlage A. 
 

Inkomsten  

Ontvangen giften/donaties a 

Ontvangsten uit nalatenschappen b 

Overige inkomsten c 

 -------------- 
totaal inkomsten (a+b+c) ta 

  

Uitgaven  

Doeluitgaven d 

Beheerkosten e 

Fondswervingskosten f 

Overige kosten g 

Vergoedingen aan bestuursleden h 

 -------------- 
totaal uitgaven (d+e+f+g+h)  tb 

   

Resultaat (ta-tb)  r 

 
De  daadwerkelijke  bestedingen  in  [vorig jaar]  bedragen  € [totaal uitgaven],  waarvan  € 
[bedrag_1] voor  [thema_1] en € [bedrag_2] voor [thema_2]. 
 
Naar  verwachting  zullen  de  doeluitgaven  in  [dit jaar] € [bedrag_3] bedragen, waarvan) 
circa [percentage_x] % voor [thema_x] en [percentage_y] % voor [thema_y] met korte 
toelichting. 
 

 


