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Stichting liminous



De stichting heeft ten doel
het onderzoeken, ondersteunen en beschouwen van complexe maatschappelijke transities 
in het algemeen en de transitie naar duurzame cultuurvormen in het bijzonder; de 
bevordering van experimentele, creatieve en contemplatieve benaderingen van transitie. 

De stichting tracht dit doel te bereiken door
→ het onderzoeken van maatschappelijke veranderingen, liminale en structurele transities.

→ het creëren van een netwerk van residenties voor individuele en collectieve transitie.

→ de ontwikkeling, ondersteuning en archivering van toekomstgerichte creatieve praktijken.

→ het stimuleren van transdisciplinaire samenwerkingsverbanden die zoeken naar een 
symbiose tussen cultuur, wetenschap, technologie, economie en de natuur, als respons op 
de onzekerheden die een transitie met zich brengt.

→ alles te doen wat bevorderlijk is aan de bovengenoemde doelen.

Visie en missie
Stichting Liminous navigeert door de complexiteit en onzekerheden van onze tijd, geleid door 
solidariteit, nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. We verkennen de maatschappelijke 
veranderingen met zorg voor de mensen, plaatsen en culturen waarmee we in contact komen. 
We moedigen creatieve experimenten aan die suggereren hoe we anders zouden kunnen 
leven, werken en zijn.

Doelstelling



Om de gestelde doelen te bereiken ontwikkelt de stichting verschillende activiteiten. In 
deze beleidsperiode focussen de activiteiten op bewuste en creatieve engagementen met 
maatschappelijke, culturele en ecologische transities. De werkzaamheden van de stichting 
worden in vier trajecten verricht: onderzoek, ontwikkeling, residenties en publicaties.

Onderzoek
Transcdisciplinair onderzoek naar maatschappelijke veranderingen in de breedste zin van het 
woord, om nieuwe inzichten te scheppen en alternatieve voorstellen te ontwikkelen. Onderzoek 
zorgt voor contextualisering, diepgang en omkadering van alle werkzaamheden van de 
stichting. Onderzoeksactiviteiten bevatten samenwerkingsprojecten, opdrachten, workshops, 
studiegroepen en veldwerk.

Ontwikkeling
Ondersteuning van experimentele initatieven en creatieve projecten in de frontlinie van 
culturele verandering. De stichting steunt en ontwikkelt initiatieven die een voorbeeld 
kunnen geven hoe we anders kunnen leven en werken in onzekere tijden (veroorzaakt 
door bijv. klimaatverandering, economische schommelingen, ziekte, enz.), met zorg voor 
de mensen (en andere soorten), plaatsen en culturen met wie we de planeet delen.

Residenties/retraites
De stichting maakt tijd en ruimte voor maatschappelijk en cultureel geëngageerde 
individuen, collectieven en organisaties met nood aan ongestoorde concentratie en 
bezinning (bijvoorbeeld tijdens transitieperiodes). De stichting creëert tijdelijke 
vrijplaatsen — door middel van residenties en retraites — in stille en inspirerende 
omgevingen, met deskundige begeleiding en gepaste culturele omkadering.

Publicaties
Gedrukte publicaties en digitale media die voortkomen uit onze onderzoeken en 
activiteiten worden occasioneel gepubliceerd als Liminous Editions. Daarnaast houdt de 
stichting een transdisciplinaire collectie bij (met experimentele publicaties, 
kunstenaarsboeken, opnames en printmedia), als referentiemateriaal voor onderzoekers, 
medewerkers en gasten.

Dit meerjaarig activiteitenprogramma is op de eerste vergadering van het bestuur 
goedgekeurd. Elk jaar wordt een gedetailleerde planning uitgewerkt, met een doorlopend 
jaarritme. De selectie van projecten en projectmedewerkers en de evaluatie van de 
activiteiten gebeurt in samenspraak met alle bestuursleden. Een overzicht hiervan wordt 
gepubliceerd op de website van de stichting.

Beleid: Werkzaamheden (2022-2026)



Inkomsten
De inkomsten van de stichting worden voornamelijk gevormd door giften en schenkingen, en 
het rendement op investeringen daarvan. Daarnaast beoogt destichting ook inkomsten uit 
subsidies (bijvoorbeeld Europese projecten) en bijdragen van instellingen voor specifieke 
samenwerkingen en co-producties. Overige inkomsten bevatten o.a. culturele dienstverlening 
en bijdrage van de deelnemers voor residenties, workshops en retraites.

Het beheer en de besteding van het vermogen
Om de continuïteit van de stichting en de activiteiten te waarborgen, wordt een meerjaarig 
financieel beleidsplan ontwikkeld. De stichting besteedt tenminste 90% van de uitgaven 
aan de activiteiten van algemeen nut omschreven in de doelstelling en het beleid. Geen 
van de bestuurders heeft meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de 
stichting. Twee bestuurders, Maja Kuzmanovic en Nicholas Gaffney, zijn gemandateerd 
voor het dagelijks bestuur.

De verwachte uitgaven zijn voornamelijk vergoedingen (bijv. voor kunstenaars, ontwerpers, 
onderzoekers enz), productiekosten, communicatie, documentatie, reis en verblijfskosten, 
huur van apparatuur en ruimtes voor specifieke activiteiten. De algemene beheerskosten 
van de stichting worden zo minimaal mogelijk gehouden. De stichting heeft geen personeel 
in dienst. Projectmedewerkers worden op zelfstandige basis vergoedt, conform aan de 
nationale en Europese richtlijnen. Bestuurders kunnen een onkostenvergoeding ontvangen, 
maar geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

De begroting wordt elk jaar door de penningmeester opgemaakt en door het bestuur 
goedgekeurd. De begroting wordt analytisch opgesteld, waardoor de gemandateerde 
bestuurders zorg kunnen dragen voor bestedingen per activiteit. Meerjarige projecten zullen 
in meerdere jaarlijkse begrotingen opgenomen worden.

Elk kwartaal wordt de financiële administratie door de penningmeester en een externe 
boekhouder gecontroleerd. De penningmeester evalueert de rekeningen en past de begroting 
zo nodig aan. De gemandateerde bestuurders zorgen voor de opmaak van facturen en 
betaling van de rekeningen. De betalingen gebeuren hoofdzakelijk electronisch.

De jaarrekening wordt door de externe boekhouder en penningmeester opgemaakt. De 
gemandateerde bestuurders controleren de jaarrekening met het oog op het sporen van de 
rekeningen met de gerealiseerde activiteiten. De jaarrekening wordt ter goedkeuring aan 
het bestuur voorgelegd. Tenslotte worden de rekeningen en de administratie door een 
onafhankelijke bedrijfsadviseur gecontroleerd. Na de goedkeuring wordt een overzicht 
hiervan online gepubliceerd.

Beleidsplan: Financieel


