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1. Inleiding 

 

Stichting Emmalaan 7 is 14 december 2006 opgericht door Maria A.E. Snijders. De stichting 

heeft hoofdzakelijk de instandhouding van monumenten in de zin van de Monumentenwet 

1988 of een daarvoor in de plaats te treden regeling ten doel. 

 

Op 20 december 2006 heeft de stichting het pand nr. 7 aan de Emmalaan te Utrecht 

aangekocht. De woning werd gebouwd omstreeks 1898. Mede door het bijzondere ontwerp 

van architect P.J. Houtzagers is het pand, tesamen de andere panden van deze zijde van de 

Emmalaan op de Rijksmonumentenlijst geplaatst.  

 

Stichting Emmalaan 7 heeft in 2007 en 2008 het huis verbouwd en geschikt gemaakt voor 

bewoning naar de hedendaagse maatstaven met behoud van de monumentale karakteristieke 

elementen. Veel van de oorspronkelijke elementen zijn bewaard gebleven. 

 

Voor de aanschaf van het pand heeft de stichting een lening gekregen van stichting Instudo. 

 

Een bestaande woongroep bewoont het huis. 

 

Dit beleidsplan van de Stichting Emmalaan 7 heeft betrekking op de periode van 2018 tot en 

met 2021.  

 

RSIN nr. 8173.55.327 
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2. Bestuur 

Het bestuur van stichting Emmalaan 7 bestaat sinds de oprichting uit: 

1. Mw. drs D.G.P.J. Raaijmakers (voorzitter);  

2. Mw. M.A.E. Snijders (secretaris); 

3. Mw. mr. M.I. Benavent Vicedo (penningmeester).  

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. 

Artikel 5 bepaalt: “het bestuur belast is met het besturen van de stichting”. 

 

3. Activiteiten 

 

Een woongroep van 6 á 7 personen bewoont het huis, waardoor het onderhoud grotendeels 

gewaarborgd kan blijven.  

 

Verder ontwikkelt stichting Emmalaan 7 initiatieven op maatschappelijk, cultureel, 

wetenschappelijk en levensbeschouwelijk gebied. Dit doet ze door het organiseren en 

ondersteunen van thema-avonden, studiedagen, lezingen, werkgroepjes e.d. die deze kwesties 

aan de orde stellen en er een verdieping aan geven op basis van christelijke waarden. 

Activiteiten op levensbeschouwelijk gebied worden georganiseerd in samenwerking met de 

Rooms Katholieke Prelatuur van het Opus Dei.  

 

In 2011 heeft de stichting een inspectierapport over de toestand van het dak laten opstellen 

door Monumentenwacht Utrecht. Hierna is een onderhouds- en reparatieplan opgesteld. 

 

De stichting is voornemens in 2019 opnieuw een compleet inspectierapport te laten opstellen. 

Aan de hand hiervan kan een onderhoudsplan opgesteld worden. 

 

De Stichting heeft geen personeel in dienst. Ze werkt uitsluitend met vrijwilligers. 

 

3. Werving van gelden 

 

Stichting Emmalaan 7 heeft geen winstoogmerk. 

 

Voor de financiële middelen ter realisering van haar doelstellingen is Stichting Emmalaan 7 

afhankelijk van giften. Dit zijn zowel incidentele giften als giften die voortvloeien uit 

notariële aktes, erfstellingen, legaten, subsidies en mailingacties.  

 

Stichting Emmalaan 7 ontvangt huurinkomsten van de woongroep. 

 

Voorts heeft de stichting enkele renteloze leningen.  
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4. Beheer van de Gelden 

 

De aangetrokken gelden worden door Stichting Emmalaan 7 op conventionele wijze beheerd. 

Er wordt een bankrekening aangehouden bij de ING bank. (IBAN: NL46INGB0003802077) 

 

Het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de Stichting. Door middel van de 

aangetrokken gelden wordt Stichting Emmlaan 7 in staat gesteld haar doelstelling te 

vervullen. De Stichting oefent haar doelstelling op een zodanige manier uit, dat op de lange 

termijn geen structurele exploitatieoverschotten te verwachten zijn. 

Stichting Instudo, gevestigd Roemer Visscherstraat 46, 1054 EZ Amsterdam (KvK 41199906) 

heeft voor geldelijke middelen gezorgd voor de aankoop van het pand en de verbouwing.  

5. Besteding van de Gelden 

 

De gelden die door de Stichting zijn verworven worden besteed aan de activiteiten zoals 

uiteengezet in hoofdstuk 2. Zoals hiervoor aangegeven vervult de stichting  haar doelstelling 

op een zodanige manier dat er geen structurele exploitatieoverschotten worden verwacht. De 

stichting verwacht dus geen duurzaam overtollige liquiditeiten.  

 

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoedingen, noch vacatiegelden.  

 

6. Nawoord 

 

Het doel van dit beleidsplan is inzicht te geven in de activiteiten van Stichting Emmalaan 7 

alsmede in het werven, beheer en besteden van de financiële middelen van de Stichting.  

 

 

Amsterdam, 2 november 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


