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Inleiding 

 

In 2030 zullen volgens de United Nations en de Wereldbank 3 miljard mensen een 
nieuwe woning nodig hebben. Traditionele gebiedsontwikkeling en bouwmethodes 
kunnen in een behoefte op deze schaal niet voorzien. Dit probleem staat wereldwijd 

bekend als de Global Housing Crisis.  
 

Dit vormt de motivatie voor ontwikkelingen en innovaties op het gebied van 
duurzame gebiedsontwikkeling die een daadwerkelijke oplossing voor deze crisis 
bieden. Echter, een groot deel van de mensen die een nieuwe woning nodig 

hebben, kan zich deze niet veroorloven.  
 

De stichting ziet het als haar taak deze ontwikkelingen en innovaties ter 
beschikking te stellen aan de mensen die hiertoe anders geen toegang hebben, 

zodat zij op autonome en duurzame wijze in deze basisbehoefte kunnen voorzien 
en voor zichzelf en hun naasten de leefomstandigheden kunnen verbeteren, terwijl 
ze meebouwen aan hun eigen toekomst en welvaart.   

 

Wat doen wij? 

 

Het doel van de stichting is het bestrijden van de woningnood in de wereld door het 

bevorderen van duurzame gebiedsontwikkeling en revolutionaire innovaties waarbij 

leefbaarheid en duurzaamheid voorop staan. 

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door: 

a. het ontwikkelen, lanceren en ondersteunen van projecten en programma’s op 

basis van de drie dimensies van duurzaamheid, namelijk: sociale inclusiviteit, 

milieu-impact en welvaart; 

b. het beschikbaar maken, verspreiden en promoten van innovaties op het gebied 

van leefbaarheid en duurzaamheid; 

c. het samenwerken met andere organisaties en personen die op dezelfde of 

aanverwante gebieden actief zijn; 



d. het bewaken van het duurzaamheidsbeleid en de integriteit van ondernemingen 

waar zij aan deelneemt of mee samenwerkt; 

e. het werven van fondsen, subsidies en donaties; 

f. het doen van alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor 

bevorderlijk kan zijn. 

 

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

 

Besteding van financiële middelen, waaronder het beschikbaar stellen daarvan aan 

derden, vindt uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling van de 

stichting dan wel ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 

soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of 

nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt met een soortgelijke doelstelling.  

  

Primair richt de stichting zich op de inzet van low tech-innovaties op het gebied van 

duurzame leefbaarheid die worden geselecteerd aan de hand van de criteria: 

eenvoud, duurzaamheid, betaalbaarheid en (potentiële) impact. Hierbij dienen 

beschikbare “best practices” als uitgangspunt, die voor ontwikkelingslanden 

geoptimaliseerd kunnen worden.  

Sectoren van aandacht zijn (zelf)bouwsystemen/-methodes, nutsvoorzieningen, 

ecologie en sociale inclusiviteit.  

 

Bij het geven van financiële en materiële steun geeft de stichting voorrang aan 

activiteiten waarbij zelfredzaamheid en autonomie het uitgangspunt vormen. 

 

Wij werven als volgt 

 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door (lijfrente-)schenkingen. 

Daarnaast kan de stichting dividend ontvangen op de door haar gehouden 

(certificaten van) aandelen. Het stichtingsbestuur heeft evenwel geen invloed op 

deze (toekomstige) uitkeringen. 

  

Verder kan het vermogen van de stichting worden gevormd door andere giften, 

donaties, legaten en subsidies. 

 

Met name worden hiervoor partijen benaderd die actief zijn op het gebied van 

duurzame gebiedsontwikkeling in de eerste wereld en die het belang ervan 

onderkennen ook buiten de eerste wereld op duurzame wijze de woningnood te 

bestrijden. Deze partijen kunnen niet alleen een financiële bijdrage leveren, maar 

ook de doelstellingen van de stichting ondersteunen met kennis, technologie en 

inzet.  

  



 

Omgang met het vermogen 

 

De in een jaar ontvangen gelden of rendementen worden zoveel mogelijk binnen 

datzelfde jaar, doch in ieder geval binnen een termijn van twaalf maanden na 

ontvangst, besteed overeenkomstig de doelomschrijving.  

  

Het bestuur van de stichting komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar om te 

bepalen tot welke bedragen en aan welke goede doelen wordt uitgekeerd. Bij de 

beoordeling van de projecten wordt getoetst of deze in lijn zijn met de doelstelling 

van de stichting en daarnaast wordt vanuit het oogpunt van good governance 

gekeken naar de financiële en juridische implicaties alsmede de structuur van het 

betreffende project. De kosten van een project moeten in redelijke verhouding 

staan tot de werkzaamheden. 

  

Aan de bestuurders kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend en het 

recht op vergoeding van kosten die zij in het kader van hun functie hebben 

gemaakt. 

 

De stichting heeft geen personeel in dienst. Zodra de stichting personeel in dienst 

neemt, wordt een beloningsbeleid van het personeel gepubliceerd.  

  

Financiële verantwoording 

 

De stichting publiceert binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans 

en de staat van baten en lasten met een toelichting op de website van de stichting 

(vital-foundation.org). 

 

http://www.vital-foundation.org/

