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Inleiding 
De Stichting Lokaal Voedsel Den Haag werd op 3 maart 2015 opgericht als de wettelijke 
paraplu voor een aantal initiatieven die de voedseltransitie in Den Haag en omstreken willen 
bevorderen. Inmiddels zijn Lekkernassûh, OnsEten en de Volkskeuken zelfstandige 
entiteiten geworden en richt de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag zich op het bieden van 
een ruimte waar die voedseltransitie handen en voeten kan krijgen. Zij beheert 
Voedsellokaal De Gymzaal aan de Witte de Withstraat. In maart 2022 heeft de Stichting 
Lokaal Voedsel Den Haag de Gymzaal kunnen kopen van de gemeente.  
 

Doelstelling 
De stichting Lokaal Voedsel Den Haag streeft ernaar om van De Gymzaal een bruisend 
Voedsellokaal te maken: DE plek voor mensen en organisaties die zich willen inzetten voor 
de transitie naar een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam voedselsysteem in en om 
Den Haag. Wat we voor ons zien is een plek waar initiatieven geboren kunnen worden en 
groeien.  Een vrijplaats om te werken aan de broodnodige maatschappelijke verandering. 
Een plek voor ontmoeting en samenwerking. 
 
Activiteiten die wij voor ons zien zijn onder andere:  

• lezingen, films, discussies over de voedseltransitie en aanverwante thema’s; 

• samen eten en koken – laagdrempelig en inclusief, onder andere door Conscious 
Kitchen; 

• de wekelijkse markt en verpakkingsvrije winkel van Lekkernassûh; 

• de weggeefwinkel; 

• repair café; 

• duurzame markten om elkaar te inspireren. 
 

Werkzaamheden van de stichting 
Om deze doelstelling te verwezenlijken kunnen we de activiteiten in 2022 – 2024 in drie 
werkstromen samenvatten. 
 

1. De renovatie en verduurzaming van het pand. 
2. Het verbeteren van de organisatie. 
3. Een gezonde exploitatie. 

 
 
 



1. Renovatie en verduurzaming 
De gemeente Den Haag heeft als voorwaarde gesteld dat het pand binnen twee jaar na 
aankoop (dus voor april 2024) gerenoveerd is volgens het bouwbesluit. Dit behelst ook veel 
verduurzamingsmaatregelen.  
Wij willen een multifunctionele ruimte creëren die aan de behoeften van onze huidige en 
toekomstige gebruikers voldoet. Onze uitgangspunten bij de renovatie zijn: zo veel mogelijk 
energiebesparing, energieopwekking, hergebruik van materialen en zelfwerkzaamheid. 
 
Activiteiten 

• Vorming van een klankbordgroep verbouwing, bestaande uit de huidige gebruikers 
(mei 2022) 

• Selectie van een architect om de bouwplannen vorm te geven en de verbouwing te 
begeleiden (juni 2022) 

• Ontwerpfase verbouwing (september 2022 – januari 2023) 

• Fondsenwerving verbouwing (november 2022 – mei 2023) 

• Verbouwing (mei 2023 – september 2023) 
 

2. Organisatieverbetering 
Er is een groot gevoel van eigenaarschap van de Gymzaal bij de huidige gebruikers en hun 
gemeenschappen en veel interesse van andere groepen. Dit is iets om te koesteren en 
verder uit te bouwen. Om daadwerkelijk die vrijplaats te worden waar maatschappelijke 
verandering vorm kan krijgen is het zaak dat eigenaarschap van gebruikers verder te 
verankeren in structuur en praktijk. 
 
Omdat in de loop der jaren de initiatieven onder de paraplu van Lokaal Voedsel Den Haag 
verzelfstandigd zijn, moeten de statuten hoe dan ook worden geactualiseerd. 
 
Activiteiten 

• Intensiveren communicatie met de achterban via nieuwsbrief, website, sociale 
media (maart 2022 – continu) 

• Vorming van een klankbordgroep organisatie (september 2022) 

• Verkenning van toepasselijke organisatiestructuren (november 2022 – juni 2023) 

• Besluitvorming omtrent organisatievorm (juni 2023) 

• Formaliseren van organisatorische aanpassingen (inclusief wijziging statuten) (juli-
augustus 2023) 

 

3. Gezonde exploitatie 
Uiteraard heeft de stichting vaste en variabele kosten. Bovendien heeft de stichting 
leningen afgesloten bij mensen uit de gemeenschap voor de aankoop van de Gymzaal 
(afbetaling begint in 2024) en moet zij wellicht nieuwe leningen aangaan om een deel van 
de renovatie te bekostigen. De stichting LVDH heeft geen winstoogmerk, maar moet wel 
haar kosten dekken.  
 

Activiteiten: 

• Aanpassen van de huurtarieven voor nieuwe gebruikers na de renovatie (juni-juli 
2023) 



• Verkennen van mogelijkheden voor alternatieve financiering - bv 
crowdfunding/vrienden van (maart – juni 2023) 

• Werven nieuwe huurders (februari 2023 – continu) 

 
Organisatiestructuur 
 
Conform de huidige statuten bestaat het bestuur uit drie personen. Daaromheen zit een 
schil van vrijwilligers die specifieke taken verrichten, bv op het gebied van communicatie, IT 
en onderhoud. De verwachting is dat in de loop van 2023 de organisatiestructuur zal 
worden aangepast.  
 
Voorzitter: Marijn Braadbaart 
 
Secretaris: Rebekka van Roemburg 
 
Penningmeester: Tim Hummel 
 
 
 
 
 
 
 
 


