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Voorwoord

1 Voorwoord
In dit strategisch plan vindt u een schat aan informatie over de 
Stichting Tiny Living. Na een korte inleiding beginnen wij met een 
beschrijving van de visie van de stichting en geven wij u een 
vooruitblik voor de komende jaren.

Hieruit zal blijken hoe het doel van de stichting - namelijk het 

ondersteunen van liefdadige doelen - in de komende jaren zal worden

verwezenlijkt. Daartoe zullen wij de activiteiten van de stichting, de 

wijze van fondsenwerving en het beheer van het kapitaal of de 
inkomsten bespreken. Wij zullen ook bespreken voor welke 
organisaties1 de inkomsten zullen worden gebruikt en hoe dit zal 
gebeuren.

Tenslotte willen wij erop wijzen dat de wereld verandert en dat ook de 

regelingen die een liefdadig doel dienen, zoals de stichting, 

veranderen. In dit verband bevat dit strategisch plan een voorlopige 
langetermijnbegroting, die zal worden bijgewerkt op basis van de 
ontwikkelingen van de belanghebbenden, niet het minst de 

ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille van de stichting.

Namens de Stichting Tiny Living

Jan Schuetze
1. Voorzitter / penningmeester.

1 Organisatie(s) in de ruimste zin omvat(ten) de volgende vormen
inbegrepen: gemeenschappen, bedrijven, verenigingen, 
stichtingen enz. en dit ook in de particuliere en openbare sector
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Inleiding

2 Inleiding

Historie
De oorsprong van de Stichting Tiny Living ligt in het project Tiny Living
Alliance, dat in 2019 werd opgericht. Door dit project en de ervaring 
en bewustwording van duurzamer leven, evenals de steun van andere

mensen, werd in 2022 de Stichting Tiny Living opgericht.

Visie
De stichting heeft ten doel het bevorderen van duurzame leefstijlen 

door het stimuleren en creëren van mogelijkheden voor de realisatie 
van kleine duurzame woningen (Tiny Houses) in Nederland en Europa
en de rest van de wereld. Voorts de bevordering van duurzame 
ontwikkeling op het gebied van leven, gezondheid, onderwijs, energie,
innovatie, consumptie en gelijkheid, alsmede maatregelen ter 
bescherming van het klimaat.

Verwezenlijking van de visie

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken met de 

volgende middelen

a) het verstrekken van informatie aan diverse partijen over 
congressen, beurzen, tentoonstellingen en andere mogelijke 
communicatiemiddelen, alsmede het ter beschikking stellen 
van tentoonstellingsruimtes

b) organisaties met elkaar verbinden om een netwerk te vormen

c) organisatie van (informatieve) bijeenkomsten, activiteiten en 
evenementen

d) samenwerking met diverse relevante organisaties en
instellingen

e) het verstrekken van advies en/of begeleiding (of het
doen verstrekken daarvan)
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Inleiding

f) het huisvesten en (financieel) ondersteunen van mensen die 

(gaan) wonen in een duurzaam huis (Tiny House)

g) het (doen) verrichten van alle andere handelingen die verband 

houden met de activiteiten die in ruime zin met het voorgaande 

verband houden of die, naar het oordeel van de raad van 

bestuur, nuttig, nuttig en/of wenselijk kunnen zijn.

Interne organisatie
Het bestuur van de Stichting Tiny Living bestaat uit een oneven aantal
van ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Sinds de oprichting in

2022 bestaat het bestuur van de Stichting Tiny Living uit drie 

personen, te weten:

De heer J. Schuetze 1e Voorzitter / penningmeester

Mevrouw M. van Mensvoort 2e Voorzitter / secretaris

De heer P. Driessen 3e Voorzitter / Bestuurslid

De raad van bestuur is medeverantwoordelijk voor het te voeren 

beleid en onderzoekt voortdurend voor welke doelstellingen hij de 

middelen van de stichting het best kan inzetten. Daartoe vergadert de 

raad van bewind ten minste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als 

nodig is. Alle leden van de raad van bewind hebben één stem in deze 

vergaderingen en er is altijd een absolute meerderheid van stemmen 
nodig om besluiten te nemen.
Alle directeuren zijn van onbesproken gedrag. Onder meer in het 
kader van de voorgestelde herziene wetgeving inzake de ANBI-status 
merken wij op dat geen van de leden van de Raad van Bestuur zich 
schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk strafbaar feit. Bovendien 
bestaat er geen twijfel over hun integriteit, hun respect voor de 
persoonlijkheid of de eigendom van anderen of voor het
Nederlandse rechtsstelsel.
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Inleiding

Externe organisaties
De raad van bestuur heeft te maken met een aantal externe 

marktdeelnemers. BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. is 
gekozen om de activa te beheren. BDO Accountants & 
Belastingadviseurs B.V. is verantwoordelijk voor het voeren van de 
boekhouding en het opstellen en verstrekken van een goedkeurende 
accountantsverklaring bij de jaarrekening.
Het bestuur werkt graag samen met BDO Accountants & 
Belastingadviseurs B.V. en ziet geen noodzaak om de dienstverlening 
aan de Stichting Tiny Living te verplaatsen.
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Activiteiten van de Stichting

3 Activiteiten van de Stichting
De activiteiten van de Stichting Tiny Living worden voornamelijk 

uitgevoerd door haar raad van bestuur, aangezien de Stichting Tiny 

Living nog geen personeel heeft. De taken van de raad van bewind 

omvatten voornamelijk het beheer van de inkomsten en uitgaven, 
alsmede fondsenwerving.

Fundraising
Het bestuur zal waar mogelijk partijen en relaties die de doelstellingen
van Stichting Tiny Living ondersteunen, benaderen om hen te 

bewegen tot donatie of sponsoring van de stichting.

De Stichting Tiny Living beschikt over voldoende fondsen om de 

continuïteit van de stichting te waarborgen. Door middel van 

beleggingen tracht de stichting haar vermogen in stand te houden of 

te vergroten. Met de inkomsten uit haar beleggingen kan de stichting 
haar doelstellingen grotendeels verwezenlijken.

Beheer van de activa
De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit de opbrengst van 
beleggingen. Hiervan worden de kosten voor het vermogensbeheer 
en de kosten voor de boekhouder afgetrokken. Verdere inkomsten 
worden gegenereerd door aanvullende inspanningen op het gebied 
van fondsenwerving. 

De activa van de stichting zijn van belang voor de continuïteit van de 

doelstellingen.

Gebruik van activa
Zoals hierboven vermeld, zijn het vermogensbeheer en het
economisch beheer uitbesteed.

Naar het oordeel van de raad van bestuur zijn de kosten

voor vermogensbeheer en de kosten voor de accountant
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Activiteiten van de Stichting

niet buitensporig hoog en staan zij in ieder geval in verhouding tot de 
verrichte werkzaamheden.

De bestuursleden van de Stichting Tiny Living ontvangen geen 

managementbeloning. De leden van de raad ontvangen evenwel 

presentiegeld ter dekking van hun persoonlijke uitgaven voor de 
voorbereiding en de deelname aan de vergaderingen. In beginsel zal 
het bestuur de hoogte van de bijdrage baseren op de desbetreffende 
reglementen, zodat de bijdrage wordt vastgesteld op € 250 per lid en 
vergadering. Redelijke onkosten zullen ook worden vergoed.

Het bestuur van de Stichting Tiny Living zal elk jaar een selectie 
maken uit de vele bestaande organisaties. Bij deze selectie zal er 
rekening mee worden gehouden dat zoveel mogelijk organisaties 
steun zullen ontvangen, maar dat de donaties hoofdzakelijk zullen 
gaan naar organisaties die goed gebruik maken van de ontvangen 
middelen of in het verleden hebben aangetoond dat zij goed gebruik 
hebben gemaakt van de ontvangen donaties.

Bijna uitsluitend alle inkomsten uit het vermogen (na aftrek van de 
kosten) worden beschikbaar gesteld voor liefdadigheidsdoeleinden.
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Meerjarenbegroting

4 Meerjarenbegroting
De raad van bestuur is voornemens een aanzienlijk deel van de 

inkomsten uit de activa aan liefdadigheidsdoeleinden te schenken. Er 
zij echter op gewezen dat de inkomsten van de Stichting Tiny Living 
fluctueren, zodat het onmogelijk is om van tevoren met 100% 
zekerheid te bepalen hoeveel er zal worden gedoneerd.

Het bestuur heeft besloten de inkomsten en uitgaven van de stichting 
inzichtelijk te maken met behulp van een meerjarenbegroting.

Het bestuur van de Stichting Tiny Living is voornemens om voor 2022 
tot 2028 donaties te doen aan diverse organisaties die aansluiten bij 
de doelstellingen van de Stichting Tiny Living. Indien nodig zal het 
strategisch plan dienovereenkomstig worden aangepast.

Het bestuur van de Stichting Tiny Living zal jaarlijks in een 
vergadering besluiten aan welke organisaties daadwerkelijk donaties 
zullen worden gedaan.
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Samenvatting

5 Samenvatting
De Stichting Tiny Living zet zich al sinds 2022 in voor goede doelen. 

De stichting tracht haar vermogen in stand te houden of te vergroten 

door te beleggen in aandelen, onroerend goed of beleggingen. De 
inkomsten uit het kapitaal van de stichting worden bijna uitsluitend 
gebruikt voor het algemeen welzijn. Uit dit strategisch plan blijkt dat de

raad van bestuur van de stichting de giften waar mogelijk wil 

verhogen. Een kwalitatief selectiebeleid zorgt ervoor dat instellingen 
die grotendeels voldoen aan de doelstellingen van de Stichting Tiny 

Living ook donaties van de stichting ontvangen.

De doelstellingen van de Stichting Tiny Living, namelijk het 
bevorderen van een duurzame levensstijl door het stimuleren en 
creëren van mogelijkheden voor het realiseren van kleine duurzame 
woningen (Tiny Houses) in Nederland en Europa en de rest van de 
wereld. Ook de bevordering van duurzame ontwikkeling op het gebied
van wonen, gezondheid, onderwijs, energie, innovatie, consumptie en 
gelijkheid, alsmede maatregelen ter bescherming van het klimaat en 
het schenken van giften aan andere instellingen ten behoeve van het 
algemeen belang, zijn sinds het begin van de stichting niet veranderd.

De raad van bestuur hoopt dat in de komende jaren de doelstellingen 

van de stichting zoveel mogelijk kunnen worden gerealiseerd, waarbij 

continuïteit en het voldoen aan (gewijzigde) wet- en regelgeving van 
het grootste belang zullen zijn.
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