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1. Inleiding 

Gedurende het jaar 2021 hadden betrokkenen bij de missionaire stichting Leven in Zuidwest een 

groeiend bewustzijn van grote maatschappelijke nood in de wijken Bouwlust-Vrederust in Zuidwest 

Den Haag. Ook was er groeiend besef van algemene fondsen die op zoek zijn naar geschikte 

organisaties om door hen gesubsidieerde projecten ter verlichting van deze nood uit te voeren. Dit 

heeft geleid tot de oprichting van de stichting Leven in Zuidwest – Maatschappelijk (LiZW-M) op 24 

november 2021. De stichting is statutair gevestigd in ’s-Gravenhage. Het postadres van de stichting is:  

Castricumplein 31, 2547JA ’s-Gravenhage. Email: jeroenvdheide1@gmail.com. Zie de internetpagina: 

https://www.leveninzuidwest.nl/ 

 

2. Doelstelling 

De doelstelling van de stichting LiZW-M is in de statuten als volgt omschreven:  

Artikel 2 

Doel 

1. De stichting heeft als doel het opzetten, inrichten en uitvoeren van maatschappelijke activiteiten in 

Den Haag. Tot de activiteiten behoort onder meer:  

a. het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie in het werkgebied; 

b. het ondersteunen van bewoners in achterstandssituaties en het vergroten van hun 

zelfredzaamheid; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. Deze activiteiten richten zich op mensen ongeacht leeftijd, afkomst, ras, etniciteit, cultuur, 

seksuele voorkeur of levensovertuiging en dergelijke. 

3. Voor het bereiken van deze doelen worden, casu quo wordt: 

a. voornamelijk vrijwilligers ingezet, aangestuurd en ondersteund door een beperkt professioneel 

kader; 

b. samengewerkt met andere sociale partners in het werkgebied; 

c. gebruikt gemaakt van andere wettige middelen die bijdragen in de ruimste zin van het woord; 

4. De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventueel overschot kan uitsluitend worden 

aangewend ten bate van een ingevolge van artikel 1 van Vrijstellingenbesluit 

vennootschapsbelasting vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang. Ook uit de 

feitelijke werkzaamheid/werkzaamheden van de stichting blijkt dat de stichting het algemeen 

belang dient en geen winstoogmerk heeft. 

 

Bij het werken aan deze doelstelling werkt de stichting vanuit christelijke motieven en met de Bijbel 

als richtlijn, zie artikel 3: 

De stichting richt zich naar de Bijbel als geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God. 

 

3. Plan van activiteiten 2022-2023 

In februari 2022 heeft LiZW-M een project ter oprichting en exploitatie van een kledingwinkel in de 

wijk Bouwlust ingediend bij Fonds1818 om subsidie te verkrijgen. Nog diezelfde maand werd de 

subsidiebeschikking afgegeven. Het subsidiebedrag bedraagt € 28.700. De doelgroep van deze 

activiteit wordt gevormd door werkenden en AOW’ers zonder pensioen, waarbij voor personen in 

beide groepen als extra geldt dat zij te kampen hebben met schulden en in een traject van 

hulpverlening of bewindvoering zitten. Het doel is personen in de doelgroep in staat te stellen goede 

kleding aan te schaffen voor een lage prijs. Het bescheiden resultaat uit de verkoop van producten 

wordt gebruikt voor de dekking van kosten voor ‘huishouden’, zoals: koffie/thee, toiletartikelen en 

klein onderhoud. 

Het plan is om eind eerste kwartaal te starten met deze activiteit. De subsidie is voor twaalf maanden. 

De uitvoering wordt ter hand genomen door vrijwilligers uit de wijk, onder begeleiding van een 
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professionele opbouwwerker die hen tevens toerust om na afloop van deze twaalf maanden de winkel 

zelfstandig te kunnen exploiteren. Het is een subdoel van dit project deze vrijwilligers perspectief te 

bieden, hen te ondersteunen bij hun participatie in dit project en hun gevoel van eigenwaarde daardoor 

te versterken. Voor dit project heeft de stichting een opbouwwerker als werknemer in deeltijd in dienst 

genomen.  

Onder verantwoordelijkheid van de verwante stichting Leven in Zuidwest (LiZW) worden twee 

projecten uitgevoerd die gesubsidieerd worden onder de ‘Subsidieregeling Welzijn voor innovatieve 

wijkgerichte initiatieven Den Haag’, namelijk het Repaircafé en het Financieel-administratief 

spreekuur. De subsidie is per 1 januari 2021 ingegaan en heeft een looptijd van twee jaar. De subsidie 

voor beide projecten samen bedraagt €21.210 per jaar. LiZW-M zoekt naar mogelijkheden om deze 

projecten na afloop van de bestaande subsidie over te nemen van LiZW en voort te zetten met behulp 

van een andere subsidieregeling van de gemeente Den Haag.  

 

4. ANBI aanvraag 

LiZW-M heeft nog geen ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd. De planning is 

deze aanvraag in juni 2022 in te dienen. 

 

5. Wijze van verwerving van inkomsten 

De stichting zal gelden verwerven door: 

a. Subsidies en andere bijdragen 

b. Schenkingen, erfstellingen en legaten 

c. Alle andere verkrijgingen en baten. 

 

6. Beheer en besteding van het vermogen 

LiZW-M had bij de oprichting geen enkel eigen vermogen. Het streven en de verwachting is dat de 

stichting alleen een gering vermogen zal hebben om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren. 

Dit vermogen staat op een bankrekening. Dit vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de 

stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk. Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan 

geheel dan wel gedeeltelijk beschikken over het vermogen van de stichting als ware het zijn/haar eigen 

vermogen, zie art. 4 lid 3. 

 

7. Bestuur 

Het bestuur van de stichting LiZW-M bestaat vanaf 24 november 2021 uit: 

A. van der Wiel voorzitter 

J. van der Heide secretaris 

J. van Popta penningmeester 

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Gemaakte onkosten worden aan de 

bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed. 
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