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Ervaringen van de ‘Proeftuinen, wonen met autisme’ 
 

 
Onderwerp;  

Rechtsvorm van een project 
 

Algemeen beeld 

De meeste projecten kiezen voor de rechtsvorm stichting. De belangrijkste reden daarvoor is 

dat een bestuur van een stichting sneller besluiten kan nemen dan een vereniging.  

Gemiddeld wordt deze stap gezet zo’n 1 a 2 jaar nadat de initiatiefgroep voor het eerst bij 

elkaar is gekomen. 

 

Het grootste voordeel voor een project wanneer het een rechtsvorm heeft,  is dat de groep en 

het project serieuzer aan het werk gaan. Zo kan vanaf dat moment het bestuur besluiten 

nemen, worden de taken verdeeld onder de leden en voelen de leden zich meer verbonden 

aan het project, waardoor er minder mensen afvallen. 

De gemeente en de corporatie zien het project vanaf dat moment als serieuze 

samenwerkingspartner en zien het bestuur als een goede gespreks- en 

onderhandelingspartner 

Voordeel van de rechtsvorm is ook dat er duidelijkheid is van wie het project is, nl. een 

particulier initiatief en niet een project van MEE of de zorginstelling, die erbij betrokken is.  

Soms eist ook de woningcorporatie of een zorginstelling  dat de groep een rechtspersoon 

wordt, voordat een samenwerkingsovereenkomst met de groep wordt afgesloten. 

 

Vaak wordt in de eerste fase van de ontwikkeling gekozen voor een klein bestuur. Het voordeel 

van een klein bestuur is, dat het slagvaardig kan handelen. Aan de andere kant is het ook 

kwetsbaar, omdat bij langdurige afwezigheid van een bestuurslid de taken niet gelijk 

overgenomen kunnen worden.  

 

Sommige initiatiefnemers ontwikkelen een tweede of derde project, vaak omdat er een 

wachtlijst is bij het al bestaande project. Vaak wordt er dan een overkoepelende stichting 

opgericht voor de bestaande en de nog te ontwikkelen projecten. Aandachtspunt hierbij is dat 

de initiatiefnemers van álle projecten zeggenschap kunnen houden over het reilen en zeilen in 

hun project. Er moet goed nagedacht worden over de verhouding tussen de afzonderlijke 

projecten en de overkoepelende stichting. 

Eén project heeft geen rechtsvorm opgericht, omdat zij hebben besloten het project samen 

met de zorginstelling (van oorsprong ook een particulier initiatief) te willen ontwikkelen. Het 

voordeel van deze samenwerking is dat de ouders en jongeren zelf minder hoeven te doen, 

maar het nadeel is dat de groep (ouders en jongeren) nog weinig binding hebben met elkaar en 

met het project.  

 

Tips vanuit de projecten:  

• Het is belangrijk om een afweging te maken tussen het oprichten van een stichting of 

een vereniging. Een stichting kent een bestuur dat ook alle beslissingsbevoegdheden 

heeft, hoofdelijk aansprakelijk is en géén verantwoording aan derden hoeft af te 

leggen. Bij een vereniging ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leden van de vereniging 

en vindt er bij meerderheid van stemmen en in consensus besluitvorming plaats. Het 
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bestuur van een vereniging legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de leden 

van de vereniging. Een vereniging heeft vaak te maken met moeizame en trage 

besluitvorming. De besluitvorming in een stichtingsbestuur verloopt sneller, ook door 

de kortere lijnen; 

• Alvorens er een stichting of vereniging kan worden opgericht moet er nagedacht 

worden over de inhoud van de statuten. In de statuten staan de doelstelling, doelgroep, 

bestuursvorm, samenstelling van het bestuur, het vermogen en het beheer hiervan, 

besluitvorming etc. genoemd; 

• De ervaring leert dat het opstellen van statuten tenminste een half jaar duurt en met 

veel discussie (veelal over woordjes en zinformulering) gepaard gaat. Het opstellen van 

statuten helpt de gedachtevorming en bevordert de onderlinge verbondenheid. 

Gedurende deze onderhandelingen wordt duidelijk of de initiatiefnemers op dezelfde 

golflengte opereren; 

• Neem in de statuten nadrukkelijk op dat het om een ‘goede doelen stichting’ gaat 

zonder winstoogmerk. Dit is van belang voor het later aanvragen van een ANBI 

(Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Voor subsidieverstrekkers en 

schenkers levert dit belastingstechnisch aftrekbare voordelen op; 

• Het is niet ongebruikelijk dat bij het afsluiten van een oprichtingsakte de notariskosten 

geheel of gedeeltelijk door het notariskantoor voor eigen rekening worden genomen.  

 

 

Zie ook: 

• Documenten op de kennisbank, onder het kopje; 

o Rechtsvorm 
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