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Voorwoord  
De stichting Landelijk Ondersteuningsteam Sloopbedreigde Bouwwerken en Buurten 
- LOSB, ondersteunt bewoners en andere betrokkenen die te maken krijgen met, 
meestal ongewenste, sloopplannen in hun buurt. Soms betreft het alleen een enkel 
gebouw, vaak ook gaat het om de buurt en hun eigen woning. Bijna altijd zijn sloop-
plannen diep in de woon- en leefomgeving ingrijpende – en vooral voor oudere be-
woners en gebruikers traumatische - processen.  
Bij sloopplannen staan de bewoners en de omgeving vrijwel altijd tegenover profes-
sionele partijen. Om hen de nodige tegenmacht te kunnen bieden is in 1973 met 
steun van toenmalig staatssecretaris Jan Schaefer Landelijk Ombudsteam Stadsver-
nieuwing opgericht. Maar nadat het LOS in de jaren ‘90 opging in de Nederlandse 
Woonbond en die zich meer ontwikkelde tot huurderskoepel werd de hulp aan sloop-
bedreigde bewoners beperkt tot leden-huurdersverenigingen en was ook voor die 
hulp steeds minder aandacht en deskundigheid beschikbaar.  

Het op 16-12-2020 opgerichte LOSB komt voort uit diverse al langer bestaande initia-
tieven om in de groeiende hulpvraag tegen sloop te voorzien, gebruik makend en 
voortbouwend op de opzet en werkwijze van het LOS. 

Zoals ook uit recente publicaties blijkt roept slopen toenemende weerstand op. Het 
betreft meestal ten onrechte niet beschermde bouwwerken en buurten met erf-
goedwaarde waaraan mensen gehecht zijn; en het gaat vrijwel altijd om betaalbare 
weliswaar oudere maar goed bruikbare en renoveerbare woon- en werkruimte waar-
van sloop vrijwel nooit in het belang van bewoners en gebruikers is maar wel de 
groeiende huisvestingsnood en de kloof tussen arm en rijk vergroot.  

Niet in de laatste plaats vormt onnodige sloop ook een groeiende bedreiging van de 
menselijke biotoop. Sloopafval is inmiddels een van de grootste afvalstromen in de 
wereld. Het recyclen van sloopafval is – nog afgezien van de daarmee gemoeide 
eindige grondstoffen - de laagwaardigste vorm van hergebruik. En vooral: sloop gaat 
ten koste van het snel slinkende voor de bouw beschikbare CO2-budget’ om onder 
de 1,5 graden opwarming van de aarde te blijven. Volgens alle deskundigen is le-
vensduurverlenging al of niet middels renovatie en/of transformatie aanzienlijk duur-
zamer en minder CO2-emissief.  

Voor deze meer algemene doelstellingen bestaat steeds meer belangstelling en 
steun. Ook dat is een daarom een belangrijke bestaansrede van het LOSB.  

Dit eerste bestaansjaar is een try-out geweest voor de levensvatbaarheid van de 
stichting. Dit eerste jaarverslag is daarvan de verantwoording. Inmiddels zijn zoveel 
verwachtingen bij hulpvragers gewekt dat nu stoppen eigenlijk geen optie meer is.  
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1. Verslag van het bestuur 
Dit eerste verslagjaar stond vooral in het teken van de opbouw van de organisatie - 
zowel bestuurlijk als qua ondersteunings-netwerk en het verwerven van de daarvoor 
benodigde middelen; terwijl het kerndoel - de hulp aan het toenemende aantal on-
dersteunde projecten – te verlenen en uit te breiden.  

Dat was in coronatijd bepaald niet eenvoudig, want het daarvoor noodzakelijke net-
werken en lobbyen kan het beste in persoon gebeuren in plaats van telefonisch of 
digitaal.  
Ook zijn de omgevingsfactoren ingrijpend veranderd: Wat vrijwilligerswerk betreft is 
de beschikbaarheid van menskracht en deskundigheid is een gekend probleem, 
evenals het verkrijgen van fondsen en subsidies. Wat het werkveld hangen proble-
men in de gebouwde omgeving in toenemende mate samen met ouder bezit van wo-
ningcorporaties en particuliere veelal commerciële eigenaren, in samenhang met een 
zich terugtrekkende rijksoverheid; hetgeen zich uit in deregulering en decentralisatie 
van het beleid naar de gemeenten.  

 

1.1. Oprichting  

De stichting LOSB - voluit “Stichting Landelijk Ondersteuningsteam Sloopbedreigde 
Bouwwerken en Buurten” - is opgericht op 16 december 2020.  

De oprichting is een initiatief van diverse personen , met als “trekker” en eerste voor-
zitter André Thomsen. Belangrijkste motief was het bundelen en onderbrengen in 
een rechtspersoon van diverse lopende ondersteuningsprojecten naar het model van 
de op 3 september 1973 met financiële en morele steun van staatssecretaris Jan 
Schaefer opgerichte stichting LOS – Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing.  

Oprichters zijn de volgende personen:  

‐ Marie Annet van Grunsven, Rotterdam 
‐ Leo Heemskerk, Alkmaar  
‐ Menno Janssen, Rotterdam  
‐ Elizabeth Poot, Rotterdam  
‐ Pieter de Regt, Rotterdam  
‐ André Thomsen, Bergen (NH)  
‐ Agnes Verweij, Rotterdam  
‐ Frits David Zeiler, Bergen (NH) 

Door de op dat moment geldende restricties vanwege de coronapandemie kon be-
halve André Thomsen geen van de oprichters bij de notaris aanwezig zijn en bestond 
het oprichtingsbestuur uit André Thomsen als voorzitter en Marie Annet van Gruns-
ven als secretaris/penningmeester.  

 

1.2. Doelstelling  

Conform art. 2 lid 1 van de statuten stelt de stichting LOSB zich ten doel een duur-
zaam en sociaal woon- en leefmilieu te bevorderen door het voorkomen van onnodi-
ge sloop, waarbij het behoud en verbetering van woningen, woonomgeving en erf-
goed in steden, dorpen en daarbuiten wordt nagestreefd.  
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1.3. Middelen  

De stichting LOSB beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De finan-
ciële middelen bestaan in hoofdzaak uit donaties, schenkingen en vergoeding voor 
geleverde diensten.  

De middelen –in feite de kerntaken - waarmee het LOSB de doelstelling nastreeft zijn 
volgens art. 2 lid 4 van de statuten:  

a) het ondersteunen van sloopbedreigde bouwwerken en buurten in de ruimste zin 
des woords;  

b) het adviseren en terzijde staan van organisaties, groepen en personen die zich 
voor dit doel inzetten;  

c) het daartoe onderhouden van een landelijk netwerk van onafhankelijke deskun-
digen, en  

d) het zelfstandig of op verzoek doen van onderzoek, kennisoverdracht en publici-
teit en het voeren van bestuurlijke en juridische procedures.  

Centraal hierin staat - zoals ook in de naam vastgelegd - een landelijk ondersteu-
ningsteam, bestaande uit een netwerk van onafhankelijke deskundigen, aangestuurd 
door een centraal secretariaat als schakel met de vraag vanuit het land.  

 

1.4. Activiteiten  

In dit eerste jaar lag de prioriteit – afgezien van de ondersteuning aan de 8 in 2021 
actieve projecten – op de opbouw van de organisatie en alles wat daar voor nodig is:  

‐ Formele taken als inschrijving en juiste activiteit-omschrijving bij de Kamer van 
Koophandel; het verkrijgen van een bankrekening en ANBI status (nog in behan-
deling) tot en met het opzetten van de administratie, boekhouding, website, e-
mailadres en briefpapier.  

‐ Organisatie-taken zoals het opzetten van het vrijwilligersteam, het werven van 
donateurs en sponsors en het starten van een nieuwsbrief en brochure-serie.  

‐ Bestuurstaken, zoals het maken van een beleidsplan en uitvoeringsstrategie.  
 
De uitvoering is in voortgang. De formele taken zijn wat het verslagjaar betreft afge-
rond, op de ANBI-status, het beleidsplan en de jaarstukken na die inmiddels ook 
goeddeels zijn afgerond. De organisatietaken zijn voorlopig nog werk in uitvoering; 
de eerste nieuwsbrief is kort na de jaarwisseling verschenen; het concept van een 
eerste infobrochure is in december als advies aan de gemeenteraad van Zaanstad 
verschenen. De werving van donateurs wachtte op de bankrekening die aan het eind 
van het jaar geopend kon worden en heeft na het verschijnen van de eerste nieuws-
brief enkele tientallen donateurs opgeleverd. De bestuurstaken betroffen in hoofd-
zaak (digitaal en telefonisch) overleg over de planning en realisatie van de formele 
en organisatie-taken. Ook vond samenwerkingsoverleg plaats met verschillende 
partner-organisaties o.a. Erfgoedvereniging Heemschut – Noord-Holland; het 
Cuypersgenootschap, de Nederlandse Woonbond en lokale en regionale bewoners-, 
huurders- en erfgoed- en welzijnsorganisaties.  
 

1.5. Projecten  

In 2021 werden 8 projecten ondersteund, waarvan 6 al lopend van vóór de oprich-
ting, 2 nieuw ingekomen en 1 helaas zonder resultaat afgesloten, zie het projecten-
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overzicht. Er is een projectadministratie opgezet, maar het aantal bemoeienis-uren is 
nog niet bijgehouden.  
 

Projectenoverzicht  t/m 31-12-2021 (+ aanvulling 1e kwartaal 2022) 

Dd.   t/m Gemeente Projectnaam Bouwjaar Aantal Kenmerken 

04-03-09  Bergen (NH) Plein van Bakema 1960  bw 

00-05-11 31-12-17 Alkmaar Ringers fabriek 1920-1957  b 

01-07-14 31-12-14 Hoorn Binneblyfstraat eo ~1920  w 

15-08-14 31-10-21 Alkmaar Bloemwijk 1916/1924 179 w 

21-10-14 31-12-17 Bergen (NH) Kogeltjesplein 1920 8 w 

21-10-14 31-12-17 Bergen (NH) Marshall woningen ~1950 20 w 

01-09-16  Bergen (NH) Parkhotel 1910 1 b 

02-05-18  Zaandijk Rode Buurt Complex 164 1921 96 w 

01-01-20  Rotterdam Nw.Crooswijk/Tweebosbuurt div. div. w 

27-09-20  Alkmaar-Koedijk Oostwijk 1920/1925 38 w 

25-05-21  Bergen (NH) Hooiberg 1921 1 w 

20-12-21  Naarden Tuindorp Keverdijk 1921 42 w 

14-01-22  Zaandam Peperstraat  ~1960 112 w 

28-01-22  Utrecht-Zuilen Van Heukelomlaan e.o. ~1960 102 w 

 

De ondersteuning vindt plaats door een projectteam samengesteld uit vrijwilligers 
van het ondersteuningsteam in overleg met en onder eindverantwoordelijk van het 
bestuur, zie ook 3.2.  

De Methodische grondslag van de ondersteuning door het LOSB is het helpen van 
mensen om zichzelf te helpen. De inzet en bereidheid daartoe zijn voorwaarde voor 
de ondersteuning door het LOSB. Waar mogelijk wordt daarbij naar samenwerking 
gestreefd met andere organisaties zoals ook hiervoor in 1.4 genoemd.  
Het nog vast te stellen Ondersteuningsreglement bevat regels, voorwaarden en crite-
ria voor de acceptatie en evaluatie van projecten en de taken, werkwijze en verant-
woording van de ondersteuners, het project- en ondersteuningsteam.  
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2. Beleidsplan 2022-2024  
De verdere uitbouw van het LOSB is vervat in het Beleidsplan 2022-2024 dat tegelijk 
met dit jaarverslag verschijnt (bijlage 1).  

 

3. Organisatie  
Stichting Landelijk Ondersteuningsteam Sloopbedreigde Bouwwerken en Buurten; 
ook genoemd Stichting LOSB - KvK-nr. 81275927.  

 

3.1. Bestuur 

Voorzitter:  dhr. prof.ing.em. André Thomsen  

Secretaris/Penningmeester: mevr. drs. Marie Annet van Grunsven  

 

Adviseur  drs. Frits David Zeiler 

 

3.2. Ondersteuningsteam 

Het ondersteuningsteam bestaat uit deskundige vrijwilligers die geworven worden 
door en werken onder eindverantwoordelijk van het bestuur, zie ook 1.5.  

Het ondersteuningsteam is nog in opbouw – het vinden van vrijwillige deskundigheid 
blijkt vooralsnog niet eenvoudig. Actieve teamleden waren voornamelijk al vóór de 
oprichting actief. 
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4. Jaarrekening 2021 
De Jaarrekening betreft de periode vanaf de oprichting t/m 2021. 

 

 

 

Balans per 31‐12‐2021     
Omschrijving  Activa  Passiva 

ACTIVA     
Rabobank  2.149,04   
RC Thomsen    685,17 

Debiteuren     
PASSIVA     
Kapitaal     
Reserveringen     
Btw af te dragen hoog    0,02 

Crediteuren     
Saldo winst     1.503,62 

Totaal  2.188,82  2.188,82 

 

  

Winst‐ en verliesrekening t/m 31‐12‐2021   
Omschrijving  Verlies  Winst 

OPBRENGSTEN     
Donateurs    770,00 

Giften     
Sponsoring     
Brochures etc.     
Vrijwillige bijdragen    360,00 

Onderzoek/dienstverlening     
Overige opbrengsten    1.442,00 

KOSTEN     
Bestuurskosten     
Administratiekosten  654,64   
Website  82,06   
Communicatie/Mailingen     
Onderzoek /dienstverlening      
Kantoorruimte 

Projecten/ Ondersteuningsteam  371,43 

Reis‐ en onkosten      
Saldo winst  1.463,87    

Totaal  2.572,00  2.572,00 
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5. Begroting 2022 
Zal gezien de vele onzekerheden in de loop van het jaar moeten worden bijgesteld.  

 

Begroting 2022     
Omschrijving  Verlies  Winst 

OPBRENGSTEN     
Donateurs    800,00 

Giften    200,00 

Sponsoring    500,00 

Brochures etc.    200,00 

Vrijwillige bijdragen    p.m. 

Onderzoek/dienstverlening    p.m. 

Overige opbrengsten    1.000,00 

KOSTEN     
Bestuurskosten  200,00   
Administratiekosten  200,00   
Website  500,00   
Communicatie/Mailingen  1.000,00   
Onderzoek /dienstverlening   p.m.   
Kantoorruimte  p.m. 

Projecten/ Ondersteuningsteam  800,00 

Reis‐ en onkosten      
Saldo winst       

Totaal  2.700,00  2.700,00 

 

Aldus vastgesteld dd. 26-04-2022,   

 

M.A. va Grunsven, secretaris/penningmeester 

 

 

A.F. Thomsen, voorzitter    

 

 

 

 

Bijlagen 
1. Beleidsplan 2022-2024  

 


