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Geachte leden van öe Gemeenteraad, 

Het afgelopen jaar heeft de kredietcrisis ons geleerd dat de maatschappij zich in een 
andere richting gaat ontwikkelen. Burgers en instellingen ontdekken dat innovatie en 
creativiteit noodzakelijk zi jn voor toekomstige ontwikkelingen en het handhaven van een 
bepaalde levensstijl. Het komend jaar zal nog meer in het teken staan van creativi tei t en 
innovatie. De Stichting L&C Labs heeft in samenwerking met anderen een idee uitgewerkt 
om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen; het project "Karavaan der Delftse 
Politici". 

L & C Labs staat voor het samenbrengen van nieuwe creatieve ideeën en 2oekt naar 
gerichte creatieve antwoorden door het ontwikkelen van vernieuwende vormen van 
cultuur. De droom van Lijm & Cultuur is om culturen te verl i jmen en met elkaar kennis te 
laten maken. 

Voor u ligt een plan wat is opgesteld door creatieven die zien dat de samenleving moet 
veranderen; creativiteit is de brandstof voor innovatie en innovatie is de motor voor de 
economische groei. Burgers moeten weer actief betrokken worden bij het bouwen aan een 
samenleving en weer mee gaan doen. De creatieven willen een brug slaan tussen politiek 
en burger door een proces in gang te zetten. Democratie is gebaseerd op een breed 
draagvlak in de samenleving. Draagvlak wordt gecreëerd door het betrekken van de burger 
bi j het nemen van een beslissing. Aan de ene kant zit de politiek te springen om meer 
interactie met de burger en aan de andere kant zit de burger te wachten op een 
toegankelijker beleid en bestuur. 

Het plan L&C Labs in samenwerking met anderen heeft als doel: 
1. meer burgers die hun betrokkenheid tonen mee te debateren en actief te worden 

binnen een politieke part i j en daar actief in wil len zi jn; 
2. een hogere opkomst bi j de gemeenteraadsverkiezingen. 



Er zal een karavaan in werking worden gesteld om de burgers en de partijen weer in 
beweging te krijgen. Deze Karavaan zal op de Markt in Delft beginnen en een aantal wijken 
in Delft bezoeken. Ter plaatse kunnen burgers praten met politici, vragen stellen en zich 
laten informeren. Tevens zal er een politiek debat worden georganiseerd bij Lijm & 
Cultuur. Voor aanvang van het debat zal een optreden te zien zijn van de - voor deze 
gelegenheid speciaal opgerichte - Cabaretgroep "De Paarse Krokodil". 

Hierbij sturen wij u ons projectvoorstel met het verzoek om een financiële bijdrage van 
€ 15.000,=. Met dit project willen creatieven de maatschappij op een positieve manier 
beinvloeden met als gevolg vergroting van de betrokkenheid van burgers in de 
maatschappij. 

Mocht u vragen-en/of opmerkingen hebben dan vernemen wij deze graag. 

Met vriendelijke groeten, 
Stichting L&C Labs 

Drs. Antoinette Wijffels / ^ 
Rotterdamseweg 270 
2628 AT DELFT 

Bijlagen: 

Projectvoorstel "Karavaan der 
Delftse Politici 
statuten L & C Labs 
uittreksel Kamer van Koophandel 
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1. 
inleiding 

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan! Op 3 maart 
2010 gaan de Delftse burgers naar de stembussen om hun stem 
uit te brengen. Maar op wie gaan zij stemmen en waarom ? Uit 
de praktijk is gebleken dat veel burgers stemmen op een partij 
zonder te weten wat dat voor (directe) consequenties in hun 
eigen stad heeft. Als er maatregelen worden genomen waar ze 
het niet mee eens zijn komen zij er dikwijls achter dat het idee 
afkomstig is van hun gekozen part i j . Informatievoorziening naar 
de burgers is een belangrijk punt. Wat zijn de beleidsplannen 
van de politici met betrekking tot de stad Delft ? Als de burgers 
weten waar de partij voor staat zullen zij wellicht een andere 
keuze maken. Dit kan uiteraard ook in positieve zin, als er 
ideeën zijn die men goed vindt, kan een partij daarmee de 
kiezer over de streep trekken. Al jaren wordt er geroepen dat 
zowel landelijke als plaatselijke politici zich beter moeten 
profileren en zich moeten laten zien in de wijken. Dit bl i jkt een 
moeizaam proces. Hoe kun je burgers enthousiasmeren voor de 
politiek ? En niet alleen informeren, maar niet te vergeten ook 
communiceren met de burgers. 

Democratie is gebaseerd op een breed draagvlak in de 
samenleving. Draagvlak wordt gecreëerd door het betrekken van 
de burger bij het nemen van een beslissing. Aan de ene kant zit 
de politiek te springen om meer interactie met de burger en aan 
de andere kant zit de burger te wachten op een toegankelijker 
beleid en bestuur. Het is in het belang van de democratie dat 
men aansluiting vindt bij groepen die een actieve rol spelen 
in het proces. Dat gebeurt nu te weinig. Commissaris van de 
Koningin Borghouts meldde onlangs in de NRC dat van de 12 
miljoen kiesgerechtigden slechts 300.000 mensen lid zijn van 
een partij en maar 20.000 een actieve rol spelen, dat is slechts 
0,16%. 

Door burgers proactief te informeren over zaken in hun 
omgeving of over onderwerpen die ze interesseren, zal de 
dialoog worden aangewakkerd. Als vanzelf zullen buurten in 
discussie gaan over plannen die er spelen. De huidige situatie 
is vaak dat mensen onderling wel klagen over bijvoorbeeld het 
feit dat al het groen uit de wijk is verdwenen, maar dit meer als 
gegeven beschouwen dan als iets waarop zij invloed hebben. Dit 
geldt met name voor zaken die zich op lokaal niveau afspelen. 

Om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen is door 
Stichting L&C Labs in samenwerking met anderen het project 
"Karavaan der Delftse Politici" ontwikkeld. 
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Doel en 
Doelgroep 

Het doel van het project is met name het vergroten van de 
interactie tussen de politiek en de inwoners van Delft. Uit 
onderzoek is gebleken dat de bevolking minder belangstelling 
toont voor de politiek, zich minder betrokken voelt bij het 
openbaar bestuur en zich niet meer kan herkennen in de 
door haar gekozen volksvertegenwoordigers. Het doel is de 
betrokkenheid van de kiezers te vergroten door te informeren, 
te communiceren en op ludieke aantrekkelijke wijze de politiek 
onder de aandacht te brengen. Burgers worden zo politiek 
geactiveerd en kunnen zo beter geinformeerd hun standpunten 
bepalen. 

Bondig samengevat zijn concrete doelen van het project: 

Een hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen; 
Meer burgers die hun betrokkenheid tonen door lid te 
worden van een politieke partij en daar actief in willen 
zijn. 

Doelgroep 
Alle stemgerechtigden in de Gemeente Delft. 
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Project
omschrijving 

Om de kloof tussen politiek en burgers te verkleinen heeft 
de Stichting L&C Labs in samenwerking met Lijm & Cultuur, 
Danceproject/Kunstkarakter en Caravanbedrijf Duijndam Delft 
B.V. een project opgezet onder de naam "Karavaan der Delftse 
Politici". Het project bestaat uit drie onderdelen: 

Een karavaan van caravans waarmee de lokale politieke 
partijen op de markt en in de wijken van zich laat horen; 
Een politiek debat met een optreden van het 
gelegenheidscabaret "De Paarse Krokodil"; 
Een speciale huis-aan-huis verspreide verkiezingsspecial. 

Caravans 
De caravans zullen - in overleg met de politieke partijen -
worden beschilderd door Gonny Stuut, beeldend kunstenaar uit 
Delft en andere kunstenaars. De politieke partijen kunnen op 
deze wijze een eigen (politieke) kleur geven aan de caravan. 
Gonny Stuut heeft eerder succesvol caravans beschilderd o.a. 
de caravan van Dance Project/Kunstkarakter. Laatstgenoemde 
caravan treft men regelmatig aan op de Markt en bij 
festiviteiten in Delft. In de caravan kunnen mensen zich o.a. 
laten informeren over de activiteiten in Delft. Hiernaast ziet u 
een voorbeeld van het resultaat van het werk van Gonny Stuut. 

Dance Project/Kunstkarakter zal de politieke partijen helpen 
bij het inrichten van de caravan. Aan de binnenkant kan men 
duidelijk maken waar de partij voor staat; dit kan d.m.v. 
teksten, voorwerpen, kleuren etc. Er zijn vele mogelijkheden 
om de caravan te "pimpen". Er zal ook een caravan door 
de organisatie worden neergezet met als naam "De Paarse 
Krokodil"; daar kunnen burgers terecht met hun "paarse 
krokodil ervaringen" binnen de Delftse politiek. Deze verhalen 
zullen worden verwerkt in het Cabaret van "De Paarse Krokodil" 
wat te zien zal zijn bij het Politiek debat (zie volgende 
paragraaf). De politici zullen wellicht deze verhalen herkennen 
en er om lachen. Uiteraard is er ook nog een achterliggende 
gedachte, het cabaret zal aanleiding geven tot discussie. 

Informeren en communiceren met de Karavaan 
Het idee is ontstaan om politieke partijen onder de aandacht 
te brengen op de Markt en in verschiUende wijken in Delft. 
Het plan is mede geïnspireerd op de energieke zondagse sfeer 
in het Londonse Hyde Park, waar men de zeepkist bestijgt 
om standpunten te verkondigen. Alle partijen krijgen in de 
karavaan ook die gelegenheid. Niet met de gebruikelijke houten 
kraampjes maar op ludieke aansprekende wijze waardoor 



L&C 
labs 

m<4 m* 

RODI zondags 
Mat 10 »ii<a kortns naar hM KwMconcMKtankid) MiMft 

IIII Hl ' • • • IIP' I ' I - ' ' • i -

Garard wan Wsig«ntn9«n an Wlnanda 4« H>wiba| i Mlfgl l r 
d« B*h»»Hto D«lftonur-v*riitMl>>t H M 

WniMinfn r ia lwff — a i 

| j w l * ( r n lnaw* 

8 



mensen zin krijgen om zich te laten informeren en in gesprek 
te gaan. Hoe ? Door gebruik te maken van caravans, ledere 
partij krijgt een eigen caravan die zij met Barbara van Gelder 
van Danceprojects/Kunstkarakter beschilderen en inrichten. 
Hiermee kunnen zij zich profileren en onderscheiden. Voor de 
caravans komt een houten kist te staan waarmee - met gebruik 
van megafoons - de politici hun standpunten kenbaar kunnen 
maken. Het publiek wordt uitgenodigd om in de caravans te 
komen praten, vragen te stellen of ideeën en opmerkingen te 
plaatsen. 

De wijken in 
Naast de manifestatie op de Markt zullen de caravans ook 
gebruikt worden om de wijken in te gaan. Het grootste effect 
zal bereikt worden als de politieke karavaan langs de huizen 
ri jdt en stopt op buurtpleinen en winkelcentra om de burgers 
de kans te geven om in gesprek te gaan met de partijen. 
Vooraf zullen de buurtbewoners een flyer ontvangen waarop 
staat wanneer zij de politieke karavaan in hun wijk kunnen 
verwachten. Tevens staat de datum van de eindmanifestatie op 
de markt vermeld. 

, 1 . ^ „ 1 — i-

Gerelateerd aan bovenstaand verhaal is Lijm & Cultuur 
voornemens om een politiek debat te organiseren in het 
Ketelhuis (Rotterdamseweg 270 te Delft) waarbij Cabaretgroep 
"De Paarse Krokodil" (die voor deze gelegenheid zal worden 
opgericht) op ludieke wijze een aantal Delftse paarse 
krokodillen zal vertonen. Partijen kunnen na afloop op de naar 
voren gebrachte punten reageren en dit kan een eerste aanzet 
zijn voor een goede discussie. Bijvoorbeeld op de wijze van een 
debat tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen zullen 
twee politici het tegen elkaar opnemen waarbij de standpunten 
duidelijk zullen worden. De Delftse burgers zullen worden 
uitgenodigd om vragen te stellen. Dit alles onder de bezielende 
leiding van een toonaangevend presentator. 
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Rodi Media zal vanaf half januari wekelijks media aandacht 
aan de verkiezingen geven met als hoogtepunt een 
verkiezingsspecial in de Krant op zondag op 21 februari. Deze 
speical wordt in de Krant op Zondag huis-aan-huis verspreid 
in een oplage van 79.750 stuks. Het idee is om uiteindelijk 16 
pagina's te maken, waarbij alle lijsttrekkers op dezelfde wijze 
geportretteerd worden. We maken hierbij geen onderscheid 
tussen de grote van de diverse partijen. 

De special moet een visueel beeld bij de partijen opleveren. Uit 
ieder programma wordt het belangrijkste verkiezingsonderwerp 
behandeld en de foto bij het artikel moet dit onderwerp 
versterken en in één beeld verduidelijken. De foto wordt 
prominent op de pagina afgedrukt. Zo ontstaan er unieke 
portretten van de lijsttrekkers. De foto's worden gemaakt door 
bekende professionele Delftse fotografen en worden naderhand 
bij het lijsttrekkersdebat gebruikt als decoratiestuk. 

11 
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Planning 
Voorstel 

Caravans beschilderen en inrichten 

Start Politieke Karavaan op de markt 

Wijk Hof van Delft, Winkelcentrum 
Hof van Delftlaan 

Wijk Voorhof/Poptahof, 
winkelcentrum De Hoven Passage 

januari 

zondag 31 januari 

donderdag 4 februari 

dinsdag 9 februari 

Wijk Tanthof, winkelcentrum aan de donderdag 11 februari 
Dasstraat 

Wijk Buitenhof, winkelcentrum 
Vrijheidslaan 

Wijk Vrijeban, wijkcentrum 
Delft-Noord 

Verkiezingsspecial Delft op Zondag 

Wijk Wippolder, wijkcentrum 
Wippolder 

Lijm & Cultuur, cabaret & politiek 
debat 

Eindmanifistatie Politieke Karavaan 
op de markt 

Gemeenteraadsverkiezingen 

dinsdag 16 februari 

donderdag 18 februari 

zondag 21 februari 

dinsdag 23 februari 

donderdag 25 februari 

zondag 28 februari 

woensdag 3 maart 

13 
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Even 
Voorstellen 

Na het ontstaan van het idee voor dit project zijn er 
besprekingen geweest met Caravanbedrijf Duijndam en 
Danceproject. Caravanbedrijf Duijndam heeft aangegeven het 
idee te waarderen en mee te zullen werken aan het aanschaffen 
van goedkope caravans voor dit doel. Danceproject/ 
Kunstkarakter zal ook haar medewerking verlenen om het 
project tot een succes te maken. Tevens zijn er amateurspelers 
benaderd om Cabaretgroep "De Paarse Krokodil" te vormen; 
deze spelers hebben een toezegging gedaan om hier aan mee 
te werken. De Krant op Zondag (Rodi Media) sluit zich aan als 
mediapartner; zij geven onder andere de verkiezingsspecial uit. 

Hieronder stellen wij de organisaties nader aan u voor. 

L&C Labs 
L&C Labs heeft als doel het ontwikkelen van vernieuwende 
vormen van cultuur en cultureel ondernemerschap, met name 
gericht op de creatieve economie. Zij verwezenlijkt dit door: 
a. het stimuleren van innovatie, samenwerking en 

ondernemerschap in de (amateur) podiumkunsten; 
b. het uitbreiden van het huidige Delftse aanbod met 

experimentele en alternatieve culturele producties; 
c. het uitbreiden van kennis door het programmeren 

en organiseren van professionele voorstellingen en 
activiteiten; 

d. het stimuleren van nieuwe vrijetijdsactiviteiten met 
cultuur in de hoofdrol; 

e. het samenwerken met organisaties in het land met 
soortgelijke initiatieven. 

Lijm en Cultuur 
De droom van Lijm & Cultuur is om culturen te verlijmen en 
met elkaar kennis te laten maken. Creativiteit is de brandstof 
voor innovatie en innovatie is de motor voor de economische 
groei. Lijm & Cultuur is een nieuwe middelgrote locatie voor 
diverse culturele en aanverwante activiteiten. Het centrum is 
gunstig gelegen tussen Rotterdam en Den Haag en is gevestigd 
in de oude industriële panden van de voormalige Lijm en 
Gelatinefabriek. 

15 
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Het is de missie van Dance Project om een zo groot mogelijk 
publiek te verrassen, te stimuleren en te inspireren door middel 
van dansprojecten, theatrale types en kunstmomenten. 
Kunstkarakter verrast, brengt energie en passie in uw omgeving. 

Caravanbedrijf Duijndam Delft B.V. 
Dé caravanspecialist van de randstad. Duijndam streeft ernaar 
om in de toekomst nog steeds tot de beste caravanbedrijven 
van Nederland te behoren, een bedrijf te zijn dat vernieuwend 
bezig is en als voorbeeld kan dienen voor de bedrijven binnen 
de branche. Ook op het gebied van kampeerbenodigdheden 
willen zij een zo compleet mogelijk assortiment aan 
kunnen bieden. Het gehele assortiment, zowel de caravans 
als ook de kampeerartikelen, bestaan voornamelijk uit 
kwaliteitsproducten. Het onderhouden van een goede relatie 
met de klanten staat voorop. 

17 
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Media 
Partner 

Delft op Zondag is een gratis familiekrant met daarin veel 
aandacht voor de mensen in de stad en de bijzondere dingen 
die zij doen. Wekelijks wordt er via interviews, reportages, 
verslaggeving en fotomomenten aandacht besteed aan het 
nieuws uit de stad. Of het nou over sport, politiek, cultuur, 
of evenementen gaat, u leest er over in Delft op Zondag. De 
redacteuren zijn namelijk dagelijks in de stad te vinden. 

De oplage van de krant is 79.750 exemplaren en wordt verspreid 
in Delft, Den Hoorn, Schipluiden, Delfgauw, Pijnacker-Nootdorp, 
Ypenburg Den Haag en in een deel van Rijswijk. 
Ook over het nieuws uit deze gemeentes kunt u in de Delft op 
Zondag lezen, al vormt het Delftse nieuws wel de hoofdmoot. 

Rodi Media Zuid Holland BV verzorgt ook incidentele uitgaven, 
zoals de Naar Delft, De Kabbelkrant, de Schaatsbaankrant, de 
Golden Tenloopkrant en maandelijks de NVM-Makelaarskrant. 

19 
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Caravans 
12 caravans a 1000,= € 12.000,= 
beschilderen caravans, € 750,= per caravan € 9.000,= 
inrichting caravan, € 500,= per caravan € 6.000,= 
advies en ontwerp, € 250,= per caravan € 3.000,= 
bezetting caravan Paarse Krokodil € 500,= 

per caravan € 2500,= TOTAAL 

De wijken in 
6 locaties a € 750,= 
drukwerk: flyers en verspreiding 

€ 30.500,= 

€ 4.500,= 
€ 3.000,= 

TOTAAL € 7.500,= 

Politiek debat 
Organisatiekosten € 5.000,= 
Locatie Ketelhuis met aankleding en techniek € 5.000,= 
Presentator € 3.500,= 
Cabaret de Paarse Krokodil € 4.000,= 

TOTAAL € 15.500,= 

Verkiezingsspecial 
Fotografie (speciale kunstzinnige portretten) € 4.900,= 
Tekstschrijver € 2.520, = 
DTP-werkzaamheden € 1.520,= 
Drukken en verspreiden om niet 

TOTAAL 

TOTALE BEGROTING 

€ 8.940,= 

€ 64.440,= 

21 



labs 

22 



Dekkingsplan 

Bijdrage politieke partijen 12 x € 1000,= 
Bijdrage gemeente Delft 
Fonds 1818 
Ministerie BIZA 
Triodos fonds 
VNO/NCW 
Stichting Volkshogeschool 
Stichting XminY Beweging 
Schadee Fonds 

Sponsoring 

TOTAAL 

€ 12.000,= 
€15.000,= 
€ 10.000,= 
€ 10.000,= 
€ 5.000,= 
€ 5.000,= 
€ 2.500,= 
€ 2.500,= 
€ 2.000,= 

€ 440,= 

€ 64.440,= 

Daarnaast neemt RODI media zh-bv de totale kosten voor het 
drukken en verspreiden van de verkiezingssspecial voor haar 
rekening. Bovendien stellen zij hun expertise en uren gratis 
beschikbaar en zullen zij vanaf januari wekelijk redactioneel 
aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen 2010. 

23 
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Bijzondere Projecten L&C Labs 
Delftse Kuituur Kick 
Culturele Supermarkt 
Delftse Loop der Dingen 
Delftse Nieuwe 

Bedrijfsevenementen / concepten 
IKEA 
FiNext Wake upl Congres 
NEN Toekomstvisiedag 
Berenschot Young Professionals Event 2008 
STUD studentenuitzendbureau 
Dalsem bedrijfsfeest 

Gala's & diners 
Voetbalgala 
Politie Haaglanden 

Overheid en congressen 
KISSZ Energy Exchange 
JANE 2008 
CULTED 
Delft gavarieerde stad 
Redesign the city 

Festivals & Culturele evenementen 
Mooi weer spelen 
Delft design 
Wolpop 
Nederlands Allround Gaming Kampioenschap 
Circus Renz 
De voetbalfabriek 
Blikopener festival 
Toneel 'Kat op een heet zinken dak' Toneelgroep Vrijdag 
Groot Nederlands Studenten Kampioenschap 
Finale Delftse Nieuwe 
Delftse Kuituur Kick 
Toneel 'In de naam van de vader' Theatergroep Pierrot 
Derde Delftse Beursvloer 
Kunstzinnig diner 

25 
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OPRICHTING STICHTING 

Op dertien november tweeduizend negen 
verschenen voor mij, mr Klaas Johannes van den Dool, notaris, gevestigd te 
Delft: 
1. de heer ir. Meine Pieter Oosten, wonende Oosteinde 173a, 2611 VD — 

Delft, geboren te Groningen op elf februari negentienhonderd vierenzestig, 
gehuwd; 
van wie de identiteit door mij, notaris, reeds bij een eerdere akte ts 
vastgesteld; 

2. de heer ir. Allard Marius Zoutendijk, wonende Rotterdamseweg 99, 2628 
AK Delft, geboren te Zwolle op twintig februari negentienhonderd — 
tweeënzestig, gehuwd; 
van wie de identiteit door mij, notaris, reeds bij een eerdere akte is 
vastgesteld;— 

3. mevrouw drs. Antoinette Theodora Maria Wijffels, wonende Voorstraat 
66, 2611 JS Delft, geboren te Delft op vijftien augustus negentienhonderd 
zestig, ongehuwd en geen partner in een geregistreerd partnerschap; 
van wie de identiteit door mij, notaris, reeds bij een eerdere akte is 
vastgesteld, — — ^———— ~ — 

Zij worden hierna in deze akte gezamenlijk ook "de oprichters" genoemd. 
De verschenen personen verklaarden het volgende: 

bij deze akte wordt door de oprichters een stichting opgericht; ' ^ 
de statuten van de stichting worden bij deze akte vastgesteld als volgt: 

STATUTEN 
Art ike l 1 - Naam en zetel 
1. Naam stichting 

De stichting draagt de naam: Stichting L&C Labs. 
2. Plaats van vestiging 

De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Delft.-
Ar t ike l 2 - Doel 
1. Doel 

De stichting heeft ten doel: 
het ontwikkelen van vernieuwende vormen van cultuur en cultureel — 
ondernemerschap, met name gericht op de creatieve economie.^— 
Dit alles in de ruimste zin van het woord. 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 

2. Middelen — ~ 
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:-
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a. het stimuleren van innovatie, samenwerking en ondernemerschap in 
de (amateur) podiumkunsten; 

b. het uitbreiden van het huidige Delftse aanbod met experimentele en 
alternatieve culturele producties; 

c, het uitbreiden van kennis door het programmeren en organiseren van 
professionele voorstellingen en activiteiten; 

d. het stimuleren van nieuwe vrijetijdsactiviteiten met cultuur in de 
hoofdrol; 

e. het samenwerken met organisaties in het land met soortgelijke 
initiatieven. ~ 

Dit alles in de ruimste zin van het woord. 
Art ikel 3 - Geldmiddelen 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: — 

de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de — 
verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of 
goederen; 
donaties; 
subsidies en sponsorgelden; 
verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; 
de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar 
uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en 
overige baten. — — — 

Art ikel 4 - Het bestuur 
1. Aantal bestuursleden — — 

De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de 
bestuursleden. — ~ — ~ — . 
Het aantal bestuursleden bedraagt ten minste drie en ten hoogste negen. 
Het bestuur bepaalt het aantal bestuursleden door middel van een besluit 
van ten minste drie/vierde van alle in functie zijnde bestuursleden. Dat — 
besluit kan altijd, mits met gelijke meerderheid, worden gewijzigd. 
Als het bestuur op enig moment niet uit het voorgeschreven aantal — — 
bestuursleden bestaat, zijn de dan in functie zijnde bestuursleden 
niettemin tot uitoefening van het bestuur bevoegd, onverminderd hun -
verplichting om onmiddellijk in de vacature(s) te (doen) voorzien. 

2. Benoeming bestuursleden door het bestuur — 
Het bestuur voorziet zelf in zijn vacatures. 
De benoeming komt tot stand door een bestuursbesluit van ten minste — 
drie/vierde van alle in functie zijnde bestuursleden. 

3. Voorziening In vacature — 
In een vacature moet, op initiatief van het bestuur, zo spoedig mogelijk — 
worden voorzien. —— — 
Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de -
benoeming van een bestuurslid uitblijft, wordt daarin - overeenkomstig —-
artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek - voorzien door de bevoegde rechtbank, -
op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar 
ministerie. 
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4. Zittingsperiode — 
De bestuursleden worden voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd benoemd. -
De bestuursleden die voor bepaalde tijd worden benoemd hebben zitting -
voor een penode van drie jaren. 
Zij zijn steeds herbenoembaar. • 
Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een — 
rooster van aftreden voor hen vast. Daarbij moet worden voorkomen dat — 
het periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in — 
gevaar brengt, om welke reden het bestuur van geval tot geval de — 
zittingsduur van een bestuurder mag verlengen met ten hoogste één jaar. 

5. Financiële bepaling 
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen 
beloning. 
Het bestuur kan echter bij uitzondering aan een bestuurder een 
tegemoetkoming toekennen voor de meer dan gebruikelijke tijd en 
inspanning die aan de functie van de betreffende bestuurder is verbonden. 
Een dergelijk besluit moet met algemene stemmen worden genomen en -
schriftelijk worden vastgelegd met ondertekening door alle bestuursleden. 
Het besluit kan bij gewoon meerderheidsbesluit cp elk moment worden —-
herzien. — _ — 
De door bestuursleden gemaakte onkosten wordi:n vergoed. 
Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, wericzaamheden of 
dienstverlening door een bestuurslid aan of ten b- îhoeve van de stichting, 
behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegcïe eenstemmige — 
toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het - — 
bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een 
indirect belang heeft. 

6. Einde bestuurslidmaatschap 
Een bestuurslid verliest zijn functie: 

door zijn aftreden op grond van het rooster vr^n aftreden als hij voor 
bepaalde tijd is benoemd; — 
door zijn aftreden op eigen verzoek; 
wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in 
het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op — 
hem van toepassing wordt verklaard of hij sutséance van betaling — 
verkrijgt; — — — — _ - ^ 
door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn — — 
vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld; 
door zijn ontslag krachtens een eenstemmig besluit van alle overige -
bestuursleden; 
door zijn ontslag door de rechtbank. — — — — 

Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf 
jaar na het ontslag niet herbenoembaar als bestuurder van de stichting.-

Ar t ike l 5 - Het dagel i jks bes tuur 
1. Samenstelling 

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en 
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penningmeester. Als er meer dan drie bestuursleden zijn vormen zij samen 
het dagelijks bestuur. 
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon 
verenigd zijn. 
Het bestuur kan uit zijn midden voor de voorzitter, secretaris en/of 
penningmeester plaatsvervangers benoemen, die deze functie waarnemen 
ingeval van hun ontstentenis of belet. _ — . — — 

2 Taak 
Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met 
betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering 
van de bestuursbesluiten. Het komt daartoe regelmatig en zo vaak als 
nodig bijeen op initiatief van de voorzitter of een van de andere leden van 
het dagelijks bestuur. 
Het dagelijks bestuur beslist met meerderheid van stemmen in een 
voltallige vergadering van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan 
buiten vergadering besluiten mits met algemene stemrien en mits geen — 
van de bestuursleden zich tegen deze wijze van beslu' vorming heeft 
verzet. ^ ——— — — 
Het dagelijks bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer door hem — 
aan te wijzen adviseurs. 
De secretaris draagt zorg voor bijhouding van de inscl.djving in het 
handelsregister.- — — — — 

Art ikel 6 - Ver tegenwoord ig ing van de s t ich t ing 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door: 

het bestuur; óf 
de voorzitter; óf '• 
de voorzitter en de secretaris samen; óf 
de voorzitter en de penningmeester samen; óf; 
de secretaris en de penningmeester samen.— 

2. Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om — 
de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.— 

Art ikel 7 - Taak en bevoegdhe id bestuur 
1. Taak - ~ ^ — - ~ ^ 

ledere bestuurder is tegenover de stichting gehouden lot een behoorlijke -
vervulling van zijn taak als bestuurder. 
Bij de vervulling van zijn taak richt iedere bestuurder zich uitsluitend naar -
het belang van de stichting. 

2. Registergoederen 
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het — 
besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde — 
bestuurders. 

3. Zekerheidstelling voor anderen 
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij -
de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 
een ander sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander 
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verbindt. 
Ar t ike l 8 - Bestuursvergader ingen 
1. Frequentie 

Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per kwartaal en voorts zo 
dikwijls als de voorzitter often minste twee bestuurders dit gewenst -
acht(en; 

2. Oproeping en notulering 
De secretaris roept alle leden van het bestuur schriftelijk waaronder — — 
begrepen per brief, e-mail of telefax, op tot de vergadering. Tussen de dag 
van verzending van de oproeping en die van de vergadering moeten ten — 
minste zeven dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van de te — 
behandelen onderwerpen en waar nodig een toelichting. 
De secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen — 
persoon maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op die -
nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de secretaris worden -
ondertekend. 
leder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken 
en door hem te ondertekenen kopie van de notulen. 

3. Vertegenwoordiging door volmacht 
Een bestuurder mag zich in de vergadering door een andere bestuurder — 
laten vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter over te leggen -
schriftelijke volmacht vereist. 
Een bestuurder kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste één bestuurder. 

Ar t ike l 9 - Bes lu i t vo rming door het bestuur 
1. Geldigheid 

Het bestuur kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen. 
Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de -
vergadering alleen worden genomen als meer dan de helft van het aantal 
in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. — — 
Een besluit buiten vergadering vereist eenstemmigheid van alle in funclie 
zijnde bestuurders, waarvan schriftelijk moet blijken. 
Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping — 
van de vergadering bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige 
besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het — 
tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de 
besluitvorming te verzetten. 
ledere bestuurder kan één stem uitbrengen. 

2. Wijze van stemmen 
De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke 
stemming verlangt. 

3. Vereiste meerderheid 
Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten 
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, 

4. Staken van stemmen 
Mocht bij stemming over de benoeming van personen bij eerste stemming 
geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe 
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stemming piaats hebben. Als ook dan geen volstrekte meerderheid 
verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke 
personen zal worden herstemd. 
Stpken de stemmpp bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken 
de stemmen bij een andere stemming dan is het voorste! venA/orpen. 

Art ikel 10 - Donateurs 
1. Begrip—- _ _ 

Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht de stichting door middel van — 
een of meer door het bestuur vast te stellen bijdragen financieel te steunen 
en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. De verplichting tot betaling 
van een jaarlijkse bijdrage eindigt eerst met ingang van het boekjaar dat — 
volgt op het boekjaar waarin het donateurschap is geëindigd. —— — 

2. Rechten donateurs 
Donateurs hebben toegang tot door het bestuur te bepalen, van de 
stichting uitgaande, evenementen, kosteloos of tegen verminderd tarief. — 

Art ikel 11 - Boekjaar, f inanciële administ rat ie en archief 
1. Boekjaar 

Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. 
2. Administratie en archief 

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van 
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die — 
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie 
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de 
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

3. Jaarstukken en begroting^ ~ -
Het bestuur zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van 
de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de 
vermogenstoestand van de stichting aan het einde daarvan. 
Dit verslag moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de — 
stichting door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de 
begroting voor het dan lopende jaar, voorzover dat al niet eerder is 
gebeurd. •— — —~ — — 

Art ikel 12 - Statutenwi jz ig ing 
1. Bevoegdheid en besluitvorming 

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 
Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid — 
van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een — ~ 
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. — 
Als op deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, zal - niet eerder dan twee weken en niet later dan -
zes weken na de eerste vergadering - een nieuwe vergadering kunnen — 
worden gehouden. In die nieuwe vergadering kan dan - met behoud van — 
vermelde meerderheid van stemmen - tot statutenwijziging worden 
besloten, mits meer dan de helft van het aantal in functie zijnde 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. - — 
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Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot 
statutenwijziging zal worden gedaan, dient dat te worden vermeld. Tevens 
dient een afschrift van het voorstel, dat de woordelijke tekst van de 
voorgestelde wijziging bevat bij de oproeping te worden gevoegd. 

2. Uitvoering 
Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De ~ — 
statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken 
notariële akte. ledere bestuurder is bevoegd daarbij namens de stichting — 
op te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken -
waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging blijkt. 
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende — 
tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het 
handelsregister. •— — 

Art ikel 13 - On tb ind ing van de s t ich t ing , fus ie , sp l i t s ing 
1. Ontbindingsbesluit 

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 
Voor het besluit tot ontbinding gelden dezelfde regels als hiervoor 
opgenomen voor het besluit tot statutenwijziging. 
Het besluit tot ontbinding geeft zo mogelijk ook aan welke bestemming 
wordt gegeven aan het na vereffening blijkende vereffenlngssaldo.--
Het vereffeningssaldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel — 
van de stichting zoveel mogelijk nabij komt. 
Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, 
houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan 
het handelsregister. 
De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende — 
zeven jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring 
van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. 
Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de 
aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het 
handelsregister. — 

2. Andere oorzaak ~ 
De stichting wordt bovendien ontbonden; 

door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is 
verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand -
van de boedel; — — — ——- — ~ 
door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet — 
genoemde gevallen. : 

3. Fusie of splitsing 
Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde - — 
regels van besluitvorming als voorgeschreven vooreen statutenwijziging, -
onverminderd de eisen van de wet. ~ — 

Art ikel 14 - Veref fening 
1. Vereffenaars — 

De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de 
afwikkeling van haar zaken geschiedt door het bestuur. 
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2. Stichting in liquidatie 
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit 
voor de vereffening van haar zaken nodig is. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor 
zoveel mogelijk en nodig van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de 
naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".—— 

3. Bestemming vereffeningssaldo 
Voor zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt 
het bestuur welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de — 
overgebleven bezittingen van de stichting (het vereffeningssaldo) zal 
worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd 
voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt. — 
Voor dit nader besluit tot bestemming van het vereffeningssatdo gelden — 
dezelfde vereisten als gelden voor het besluit tot ontbinding. 
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars — 
bekende baten meer aanwezig zijn. 
De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip — 
waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan 
het handelsregister. — 

Art ikel 15 - Reglementen 
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen 
vaststellen, wijzigen of intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met 
de statuten ofde wet en evenmin onderwerpen bevatten die naar het 
geldende recht in statuten behoren te worden geregeld. — 

Art ikel 16 - Onvoorz iene geval len 
In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist — 
het bestuur. — 

SLOTVERKLARINGEN 
De verschenen personen verklaarden tenslotte:-
Eerste bestuur——— 
Door de oprichters wordt het eerste aantal bestuurders vastgesteld op dne en -
worden tot eerste bestuurders benoemd: 
1. de heer Meine Pieter Oosten, voornoemd; 
2. de heer Allard Marius Zoutendijk, voornoemd; 
3. mevrouw Antoinette Theodora Maria Wijffels, voornoemd. 
De benoeming van de bestuurders is voor onbepaalde tijd. 
De onder 1, 2 en 3 genoemde personen vervullen de functie van respectievelijk 
voorzitter, secretaris en penningmeester. — 
Inschrijving in het Handelsregister — 
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de stichting -
in het handelsregister, mede om te voorkomen dat bestuurders door het —-— 
ontbreken daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor 
verbintenissen van de stichting. —— 
Eerste boekjaar— — ——— _ — 
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december 
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tweeduizend tien. 
Adres 
Het adres van de stichting is: Rotterdamseweg 270, 2628 AT Delft. 
Woonplaatskeuze 
De oprichters kiezen voor alles wat deze akte belreft woonplaals op het 
kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte. 
SLOT VAN DE AKTE 
WAARVAN AKTE te Delft is verleden op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. — — — 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen zakelijk opgegeven en 
toegelicht. — — _ _ _ _ 
De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte kennis 
te hebben genomen en daarmee in te stemmen.-
Daarna is deze akte door mij, notaris, beperkt voorgelezen en onmiddellijk 
daarna door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: / 2 ^ 
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Dossiemummer: 27360815 Blad 00001 

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel 
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor 
Den Haag 

Rechtspersoon: 
Rechtsvorm 
Statutaire naam 
Statutaire zetel 
Adres 
Telefoonnummer 
Eerste inschrijving in het 
handelsregister 

Akte van oprichting 
Activiteit 

Stichting 
Stichting L&C Labs 
gemeente Delft 
Rotterdamseweg 270, 2628AT Delft 
015-2629400 

16-11-2009 
13-11-2009 
Het ontwikkelen van vernieuwende vormen van .. 
cultuur en cultureel ondernemerschap, met name 
gericht op de creatieve economie 

Bestuurder(s): 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Oosten-van der Heimens Visser, Meine Pieter .. 
11-02-1964, Groningen 
13-11-2009 
Voorzitter 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) 

Zoutendijk-Herrema, Allard Marius 
20-02-1962, Zwolle 
13-11-2009 
Secretaris 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Wijffels, Antoinette Theodora Maria 
15-08-1960, Delft 
13-11-2009 
Penningmeester 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) 

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening. 

16-11-2009 Blad 00002 volgt-



Dossiernummer: 27360815 Blad 00002 

Den Haag. 16-11-2009 
Uittreksel is vervaardigd om 14.33 uur 

Voor uittreksel 

R. var^St^evèninck 
Direcfljeur Wetsui 


