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Voorwoord 
 

Voor u ligt het Beleidsplan 2017 van de LOKAAL-O te Baarn.  
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in de 
werving en het beheer van de fondsen. Het plan geeft ook een doorkijk naar de toekomst en wordt jaarlijks 
geactualiseerd. 
 
Het bestuur,  
 
 
Februari 2017 
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1. Doelstelling en profiel van de Stichting LOKAAL-O 

 
Geschiedenis 
Sinds de oprichting van de Stichting LOKAAL-O medio 2016, stelt de stichting zich ten doel 
het (doen) faciliteren van sociaal-maatschappelijke en culturele werk- en 
ontmoetingsplekken, het ondersteunen van (bewoners-) initiatieven met name op sociaal-
maatschappelijk en cultureel gebied alsmede het (doen) organiseren van sociaal-
maatschappelijke en culturele evenementen en het verrichten van alle verdere handelingen 
die met deze doelomschrijving in de ruimste zin.  
 
Na het vertrek van de Gaspard de Colignyschool uit de locatie aan de prof. Meijerslaan 3 in 
Baarn (de school nam zijn intrek in een nieuwe locatie) medio 2016 ontstond het idee om het 
oude schoolgebouw ten dienste te stellen voor activiteiten in de buurt. De locatie van het 
voormalige schoolgebouw wordt in de toekomst ontwikkeld tot woningbouw. Deze plannen 
worden evenwel nog niet gerealiseerd als gevolg waarvan de eigenaar van het pand, 
gemeente Baarn, het pand in beheer gaf bij Camelot BV, om zo leegstand te voorkomen. 
Een initiatiefneemster uit de buurt en Camelot BV hebben het, in samenspraak met de 
eigenaar van het pand, mogelijk gemaakt dat 2 lokalen en de oude gymzaal in de locatie 
tegen een vergoeding gebruikt kunnen worden voor de nieuw op te richting Stichting 
LOKAAL-O.   
 
Al bij de inventarisatie van de plannen voorafgaande aan het 
daadwerkelijk gebruik van de lokalen bleek de grote 
behoefte van een dergelijke ruimte voor de buurt. Bij een 
eerste brainstormronde waren vele buurtbewoners aanwezig 
om op creatieve wijze met elkaar te spreken over de 
mogelijkheden die de locatie zou kunnen geven.  
 
 
 
 
 
 
 
In de zomer 2016 werden de sleutels in handen gegeven aan de initiatiefneemster, en is de 
Stichting LOKAAL-O opgericht. Sindsdien vinden er succesvolle activiteiten plaats en krijgt 
de Stichting LOKAAL-O meer en meer bekendheid in de buurt en in Baarn. De grote 
hoeveelheid aan activiteiten voorziet in een behoefte van de buurt en biedt een duidelijke en 
unieke meerwaarde aan het sociale leven in de buurt.  
Het bestuur van de stichting voert de taken op terughoudende wijze uit. De activiteiten zijn 
uitdrukkelijk niet geïnitieerd door het bestuur, maar zijn volledig in handen van de 
desbetreffende initiatiefnemers van de activiteiten. Het bestuur van de stichting stimuleert 
hiermee de positie en ontwikkeling van het vrijwilligerswerk in Baarn en omgeving.  
 
 
Profiel van Stichting LOKAAL-O 
De stichting streeft ernaar om aan sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten een 
ruimte te bieden. Het doel hierbij is altijd verbinding in de buurt. De stichting acht het van 
belang dat de activiteiten niet alleen voor de eigen deelnemers aantrekkelijk zijn, maar ook 
dat de activiteiten kunnen leiden tot nieuwe activiteiten en uitwisseling. Buurtbewoners leren 
elkaar op deze wijze beter kennen en maken zelfs voor het eerst met elkaar contact. Vaak 
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zijn de activiteiten gericht op ontmoeting en op uitwisseling van creativiteit. De stichting 
draagt hierdoor bij aan de maatschappelijke cohesie, alsmede aan sociale veiligheid in de 
buurt. Van belang is ook dat de stichting een groot en divers samengesteld publiek op een 
laagdrempelige manier wil bereiken. De O van LOKAAL-O staat voor: Ontmoeten, 
Ondernemen en Open, en dat is precies wat de stichting beOogt.  
 

 
2. Activiteiten 

 
De stichting heeft 4 ruimtes ter beschikking waarin sinds 2016 verschillende activiteiten 
plaatsvinden:  
 

Een ontmoetingslokaal, aangekleed met tafels en stoelen, een kinderspeelhoek, 
kastruimten etc. Hierin vinden vooral de activiteiten plaats die ‘ontmoeting’ als focus 
hebben: 
• Een wekelijkse taalles voor allochtone inwoners van Baarn die de Nederlandse taal 

beter willen leren spreken onder leiding van autochtone buurtbewoners. Deze 
activiteit loopt vanaf het begin van de opening van de locatie. De groep groeit in 
aantal.  

• Kinderclub Happy Kids. Iedere vrijdagmiddag komen om en nabij 20 kinderen 
knutselen 

• Een zaterdagmiddag inloop voor buurtbewoners  
• ‘Mooie ontmoetingen’ op woensdagmiddag; voor de buurt 
• diverse besloten vergaderingen 
• lezingen 
• workshops 
• eten voor de buurt 

-  Een ambachtslokaal, waarin gewerkt kan worden en creativiteit centraal staat:  
• meubels maken 
• de wekelijkse tekenclub “Tronie” 
• filmavonden 
• kunstuitleen 
• expositieruimte  

- een gymlokaal voor actieve bijeenkomsten 
• theateroefening 
• dansles 
• meditatieve bijeenkomsten 
• de weggeefwinkel 
• een Buurtbieb in de gang van de locatie 

- een kleine vergaderruimte 
• kleinere vergadergroepen,  
• beschikbaar voor gebruik door ZZP-ers 
• kantoorfunctie 

 
Naast de wekelijks terugkerende activiteiten vinden er ook eenmalige activiteiten plaats:  

• Op burendag een burenmarkt op het schoolplein en in het gebouw  
• Een kerstmarkt in en rond het oude schoolgebouw 
• Een grootscheepse kleding-inzamelactie voor asielzoekers in Griekenland 
• Steek je Licht op in Lokaal-O: een winterse dag waarop Baarnaars hun 

fietsverlichting konden laten repareren. 
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Vooruitblik 
Met effectieve promotie en door in te spelen op behoeften uit de buurt streeft de Stichting 
LOKAAL-O voortdurend naar het bereiken van een nieuwe activiteiten en verdieping van de 
bestaande activiteiten, door onder meer:  
 

- uitbreiding van het aantal activiteiten gericht op specifieke doelgroepen 
- verbetering van de webstite www.lokaal-o.nl 
- onderhouden met van de contacten met de plaatselijke pers en media (zoals RTV 

Baarn).  
- meer betrokkenheid van publiek en deelnemers door gebruik van andere media (bv. 

via Facebook en Twitter) 
- verdere uitbouw van de samenwerking met culturele en welzijnsorganisaties in Baarn, 

zoals Welzin, de Stichting Welzijn Baarn en “ buurman” De Blinckert.  
 
Mogelijk nieuwe activiteiten 
Het bestuur van de Stichting LOKAAL-O heeft met de actieve gebruikersgroep een 
brainstormavond gehouden waarin de ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor 2017 
centraal stond. Hierbij zijn nieuwe eenmalige en vaste ideeën voor 2017 ontstaan. Naar 
aanleiding hiervan zijn afspraken gemaakt, die SMART zijn geformuleerd.  
De huidige wekelijkse activiteiten worden gecontinueerd.  
 
Mocht de locatie in de toekomst ontwikkeld gaan worden tot woningbouw (hetgeen de 
stichting overigens toejuicht) wil Stichting LOKAAL-O op een andere locatie de activiteiten 
voortzetten en zal alsdan in gesprek gaan met gemeente Baarn. Stichting LOKAAL-O meent 
immers nu al dat zij haar bestaansrecht heeft bewezen!  
  
 
3. Organisatie 
 
Stichting LOKAAL-O bestaat uit een slagvaardig bestuur dat samenwerkt met een kerngroep 
van ca. vijftien vaste initiatiefnemers. 
Bedrijven en (buurt-)winkels in Baarn zijn steeds meer bereid om in het kader van MVO 
(maatschappelijk verantwoord ondernemen) hun steentje bij te dragen in de vorm van 
kortingen en materiaal. 
De Stichting LOKAAL-O wil in 2017 meer aandacht geven aan startende ondernemers die 
een ruimte zoeken om hun bedrijf een plek te geven.  
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De werkzaamheden van de stichting zijn vooral gericht op het realiseren van de 
randvoorwaarden voor het organiseren van activiteiten en waar nodig 
faciliteren van  activiteiten en ondersteunen van individuele initiatiefnemers:  
 
 

*Administratie van de deelnemers en hun activiteiten 
*Contact met beheer Camelot BV en eigenaar, gemeente Baarn 
*Roosteren van de activiteiten  
*Het voeren van een perscampagne met berichten in de regionale media, 
uitzendingen op de Baarnse radio en tv, flyers en posters die worden uitgedeeld in de 
buurt, website www.lokaal-o.nl enz.  
*Het stimuleren van effectieve samenwerking tussen de gebruikers. 

 
De Stichting LOKAAL-O wil enthousiaste mensen de mogelijkheid bieden om mee te werken 
aan een aansprekend aanbod van activiteiten. Wij willen hiervoor de randvoorwaarden 
scheppen en het plezier en enthousiasme van de initiatiefnemers op een hoog peil houden.  
 
 
4. Financieel beleid en werving van fondsen 
 
De Stichting LOKAAL-O streeft geen commercieel belang of winstoogmerk na.  
Bestuur en initiatiefnemers verrichten hun werkzaamheden zonder beloning, met 
uitzondering van eventuele onkostenvergoedingen. 
 
De stichting moet echter wel kosten maken: voor de ruimtes wordt door de beheerder een 
vergoeding van EUR 400,00 per maand gevraagd. Daarnaast zijn er allerhande kosten zoals 
toegelicht in de begroting.  
Ter compensatie van deze kosten vraagt de stichting vergoeding van de gebruikers.  
 
Inkomsten 
Stichting LOKAAL-O kent geen vaste inkomsten en het initiatief is alleen mogelijk dankzij de 
bijdragen van gebruikers, overheid, fondsen en bedrijven. De inkomsten voor de stichting zijn 
variabel en bestaan – naast de gebruikersvergoedingen- uit een nog aan te vragen 
gemeentelijke subsidie, en overige subsidies en fondsen. Ook ontvangt de stichting 
inkomsten uit sponsoring door het plaatselijke bedrijfsleven, in gelden of natura. 
 
De Stichting heeft een ANBI-erkenning aangevraagd. Hierdoor kan een donateur of sponsor 
de gift van zijn inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de 
daarvoor geldende regels. 

 
Financiële stand van zaken 
De financiële situatie in 2016 is zorgelijk omdat uit de gebruikersvergoedingen de vaste 
onkosten niet betaald kunnen worden. De stichting vraagt in 2017 voor de eerste maal 
subsidies aan en is daarvan afhankelijk. Het bestuur verwacht evenwel dat een aantal 
subsidies toegekend zullen worden.  
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5. Beheer van de fondsen 
 
De jaarlijks verworven fondsen worden direct besteed aan de activiteiten van LOKAAL-O. 
Eventuele incidentele overschotten worden overgeboekt naar de begroting van het volgende 
jaar.  
De directe kosten voor de activiteiten betreffen zaken als onkostenvergoeding aan de 
beheerder en kosten voor de activiteiten.  
De indirecte kosten zijn minimaal en hebben alleen betrekking op uitgaven als 
bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving Kamer van Koophandel en overige 
onkostendeclaraties.  
De penningmeester houdt hiervan een administratie bij.  
 
De Stichting houdt geen groter eigen vermogen aan dan noodzakelijk is voor de continuïteit 
van de voorziene activiteiten. Om de onafhankelijkheid van de besluitvorming over het 
vermogen te waarborgen, kan het bestuur hierover alleen besluiten nemen bij gelijkheid van 
stemmen van minstens twee leden. 
Een eventueel bij opheffing van de Stichting ontstaan batig saldo zal worden toegekend aan 
een instelling met een vergelijkbare goede doelstelling in Baarn. 
 
6. Contactgegevens 
 

- Stichting LOKAAL-O is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort 
onder nummer 6705 6202 

- Bankrekeningnummer: NL 78 TRIO 033 844 61 84 ten name van Stichting LOKAAL-O 
Baarn 
 

Het bestuur bestaat in 2016 uit de volgende leden: 
Voorzitter  Margreet Breukelaar 
Secretaris  Birgit Oelkers 
Penningmeester Maurice van der Valk 
 

Meer informatie over Stichting LOKAAL-O is te vinden op de website http://www.lokaal-o.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacten met de stichting verlopen via het 
secretariaat: 
info@lokaal-o.nl  
 


